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rcgelnialig begrenstle, scherpkantige steenklompen liggen die

uiln of niecr teeilingvormi ff en \an de bovenstc laag afge-

brokkeld of afgcspoeld zijn.

Aan dc N. zijde van gemelde kom ziet men in de bogt tus-

schen de lava en de rolsteenen eene spleetvormige holte die

nu ccns 2 en 3 dan weder 5' wijd is, en waarvan de bodem

bcslrooid ligt met hockige en altijd natte steenklompen, die

alien >) tot onze groote verwondering met een witachtig poeder

bedekt waren, dat men gemakkelijk kon afwisschcn en ecnigzins

gelock op den jongen thallus van sommige lichenes.

5^. Lavastroom aan den waterval van de kali Datar. Op de

Z. W. zijde dcs bergs , ongeveer slechts 1000' 0. N. O. waails

van hct dorp Adjibarang, vormt gemelde beek (die zich door

dc Tadjom in de Seraijoe werpt) eencn waterval. Hier herkeat

men dezelfde ligtgraamve, homogenc, ^) dan ecns digte dan

wcdcr poreuse lava, die wij reeds op dc Z. 0. belling des

bergs liebben leeren kennen,

Terwijl deze lava beneden digter en op sommige plaatsen

gelieel digt is, zoo is zij boven op poreus en V(.>1 van grootere

of kleincre gaten en luchtbellen die soms een duim soms

een halve streep in doorsnede hebben. Ook ziet men cnkele

brokken die half digt, half (van boven) poreus zijn. Op vele

plaatsen vomit de poreuse oppervlakte half cirkelvormige, con-

centrische golvingen of strooken die van 2 tot 4 duim breed

en hoog zijn, en Avier bolle zijde steeds naar beneden van den

berg af gekeerd is, als ware de stroomende lava in eene gol-

vende beweging plotseling gestold. Een weinig beneden den weg^

die van Adjibarang naar Poerbokarta loopt, stort zich de aldus

gcvormde lava loodregt naar beneden en vormt eenen wand,
bijwelken de beek de rots eerst in eene 20 diepe, maarslechls
5' breede voor doorsnijdt en vcrvolgens eencn 30 hoogcn waterval
vormt. In dat gedeelte der kloof, dat hooger dan de water\ al

•) Julij 1847.

2
) Zij is gelijkvormig, van ccae met het bloofce oog naaun'olyks tc Ueikcnucu kii^

tiiUiniMchc stuctuur.



179

gclegen is, bedraagt de diktc der lava boven de bedding der

' beok 20', maar bencdcn den val, omdat de kloof daar op eens

50' dieper wordt, 70'. Welke rotssoort er onder ligt is onbckend.

Hier is de lava onregelmatig afgedeeld en brcckt met schcrpe

hoeken. De onderste helft van den wand, hoewel uit vasle lava

bestaande, is ook bij dezen waterval uitgehold en vormt eenc

den voet dezer boB
brokkelde en hoekisre stiikkcn daai„V> Ol.HiViVV,XX V..UUX..^.X J^iQQ

6°. Bafoe bla nabij Adjibarang. De voct van onzen kegel-

berg strekt zich regelmatig en gelijkvormig uit en is aan de Z. W.

en W. Z. W. zijde van ncptunische verlievcnhcden omgrensd,

die van de plaats af waar de centraalketen met zijnen W. voet

vcrbonden is en waar bij Petoegeran de ^^eg naar legal over

loont. zich naar het Z. Z. W. uitstrekken en de centraalketen

ptunische ruggen van het ((7}'

gebergtew vereenigcn.

De bergrug die hen verbindt «) ligt ten W. van Adji-

baran

gcbied, terwijl dergelijke beigstrooken den lava^vocl van den

Slamat aklaar ook in het Z. begrenzen. Tot die strookcn

moct vooral deze gerckend worden, die eenen aanvang neemt

met den bergtop G. Poetrie en zich zeer ver van het W. naar

het 0. bijna tot Poerbokarta uitstrekt. AUe deze bergstrooken

zijn eenzijdig opgekevene deelcn van het tertiair-gebergte en

bestaan hier voornamelijk uit mergel en zandsteen-lagen, die

naar vQrschillende zijden afhellen.

Tot aan deze neptunische bergriiggen reiken de lavastroomcn

van den Slamat ; want de geheele Z. W. en Z. Z. W. voet des

'kegelbergs doet zich voor als eene enkele wijduitgestrekle lava-

vlakte, wier gelijkmatige en zeer zachtglooijende opper^lakte zeer

afsteekt tegen de veelvormige neptunische bergstrooken die

') Deze verbindingsrug brcidt zich W. waarts uit, een lanJschap vormende, dat

midden tusschen de centraalketen en het znidelijkere Tjilatjap-gcbergte ligt. Het

hestaat uit drie vlakten die terrasvormis tot elkandcr afdalen , te weteu van Adjiba-

ran«- af uit de tertiaire vhiktcn van Tnijam, Madjcnang, Madocra, tot den alluviaal-

ffrond der Tjitandoi.
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zoiuler tvvijfel de lava cemiiaal in haren loop slreindeii, opstuvv-
F

dcii en zicli tot vlakten deden uitbreiden. Thans is deze liel-

lende vlaktc, die men gemakkelijk onder water kan zctten,

tot aan liaren uitersten rand bijna uitsluitend met rijstvelden

bcdckt. Men kan den afgcplatten vorm der lava het best Z. W, en

Z. 0. Avaarts vanlict dorp Adjibarang waarnemen, Ilier hebben

zich namelijk alle beken eenen weg gebaand aan de grens
tusschen den neptunisclion en vulkanisehen bodeni en dalkloven

uitgegraven, waar de lava-vlakte plotselijk eindigt en muren
Tornit die 50 tot 200' hoog zijn. Dit is de uiterste zoom der

lara-vlaktc, en hot is van belang te zien, hoe zijne rigting zich

ovcral naar de oneffenheden en de ligging van lict neplunische

gebergtc voegt, zoo zielfs dat waar de neptunische strooken

eene bogt maken of eene tusschenruimte hebben opcngolaten

,

het vcrd

tsp

r

hebben. (Zie de figurative schets Slamat Fig. 4).

De daUiloven die tusschen den neptunischen en vulkanisehen

bodem liggei> zijn door wegspoeling en afbrottcling van de

steensoort ter vt^ederzijde ontstaan, overccnkomstig raet de

instorting die men (zie benedcn) nabij Batoe bla te wachten
heeft. Daar de dikte van de lava (voor zoo verre men dezelve

kan waarnemen. nameliik bovon de dalborlflincrHn hJi tr<^xn g tot

zoo dicp als de beckkloven haar doorsnijden) i-eeds 200' uitm
,

zoo kan derzelver geheele dieptc waarschijnHjk boven eenen nep-

tunischen bodem, wel het dubbcle en driedubbele bedragen!

Ook ziet men inderdaad nog aan den linker oever van de
kali Datar kleine op zich zelf staande heuvels boven de dalbe

uitstekcn; zij zijn niets anders dan toppen van ondcraardsche

en met lava bedekte bergen.

Aan den linker oever der kali Tadjom, Z. Z. W. waarls om-
trcnt een paal ver van Adjibarang, bezuiden, docli zeer nabij

de plaats Avaar de lavawand van het W. naar het Z. ombuigl,

o

hoi Batoe blaligt het bcruchte spleetvormige

fie Sultan van Djocjokarla menschen liet werpen die in on^
waren vervallen of zich aan staalkundigc uiisdaden h,
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scluiMig gemaakt, en waar hen een gruwzame dood wachtte.

Aan de oppervlakte van liet plateau ziet men ccne langcrols^

spleet, welke de lava zeer diep schijnt te doorsnijdcn, maar

slechts weinigc sclireden van den rand des muurs verwijdcrd

ligt, zoodat liet lava-segment tusschcn den nnmr en de spleet

zich elk oogcnblik drcigt los te maken en naar beneden in liet

Tjitadjomdal te storlen; want deze spleet loopt gelieel even-

vvijdig met den rand Z. ten O. waarts (zic de schets). Op
enkde plaatsen wordt zij smaller; soms verd^^^ijnt zij gchcci

en is overdekt met aarde en rotsklompcnj elders wordt zij wccler

breeder maar zelden meer dan 3 tot 5' en vcrtoont zich dan

als een loodregt diep hoi. Men kan haar ongeveer 200' ver

aan den rand des muurs die het dal bcgrenst, vervolgen^ welks

aanmerkelijke diepte en nabijlieid er vecl toe bijdraagt om den

aanblik der spleet verscluikkelijk te maken, want zij schijnt niet

minder diep dan het dal te zijn. (Hare steensoort bestaat uit de

ons reeds bekende graam^o poreuse lava.)

Een wcinig Z. waarts vanBatoebIa isdegrcnsmuur vanzijnen

bovcnsten rand tot in den bodem van het dal loodregt en

omtreut 200' hoog, waarschijnlijk omdat het oostelijke eiikle

van den Krekil daar tegenover ligt^ het dal daardoor nanuwer

ingesloten is, en debeek met meer geweld het puinheeft kunnen
r

wegspoelen dat elders de onderste helft van den wandbedekt.

Wij hebben hier alzoo lavastroomcn van ongehoorde dikte

leeren kennen, die zich met de grootste gelijkvormighcid dag-

reizen ver uitbreiden, die het land tot ver in het neptunisclic

gebergte honderden voeten hebben opgehoogd en die, niet alleen

omdat zij op het jongste tertiair gebergte rusten, maar ook rol-

steen-beddingen van nog jonger datum bedekken, voor eenen

niet zeer langen tijd uit den Slamat mocten zijn uitgestroomd,

7?. Nog verdient hier een bij uitstckfijn,bruin-graauw zand

te worden opgeraerkt, dat in het jaar 1838 de geheele noorde-

lijke helft des bergs tot aan zijnen voet bedekte, dat zelfs op

den bodem der digtste wouden 2 tot 3' hoog lag, en zoodra

men er over licp zich als de fijnste asch in stofvvolken Tcrhief,

die al dc kleedcren der reizenden doonlronn^.

r
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De vegetabilische bekleeding van den Slamat daalt zeei

laag af. Zoo wel in hear midden als beneden is de helling wijd

en ziid met woud bedekt, dat op de Z. zijde omstrecks

1500 en op de N. zijde tot 1000' ver naar beneden gaat, alle

kuluuir verhinderende en tot in de vlakte bijna ondoordring-

barc Ayildernissen Tormende. Dit alleen reeds, dat dekultiuirop

den voct van den Slamat tot eene zoo geringe hoogte gevor-

derd is, getuigt voor den jongen datum van hevigc vulkanische

x^erkingen die de ontginnende hand des mensclicn belemmcrdcn

of verdrcven. . In de laagste streken der wouden ontmoet men

het eerst de fraaije oost-javaaoische Acacia's met haar fijn gevedenl

als ccn scherm uitgebreid loof : Inga gracilis, Inga umbraculi-

formis (pohon sengon bij de Javancn) en andere pracbtige boomen

die op de westebjkc helft van Java, het eigenlijke SundajZeld

zamer zijn,

Zeer in het oogloopend is het contrast van dezen vulkaau

met zijne mcer oostelijke naburen, den Soembing enMcrbaboc,

op welke de kulttiur tot op eene hoogtc van 7000 bet woud

verdrongen heeft en slcchls nog op de allerhoogsle kruinen cenigc

Tliibaudia-boschjes verschoonde, tot welke de paden der houthak-

kcrs van alle zijden af , kronkelendc naar omhoog loopen. Hier

daarcntcgen is beneden alles met woud en boven met asch en

lava bedekt.

Op eene hoogte van ongcveer 8000' houdt alle vegetatie op

den Slamat op; dan treedt men uit de groene boschaadjes van

Tliibaudia- of Viburnum-soorten en Araliaceen die hier het tal-

gebied van den geheel kalcn 2Va duizend

hoogcn bovensten kegel of koepel van den Slamat, waar geen^

grashalmpje meer groeit en zwartachtig graauwe lava-korsten

met Zand en verslakte rotsklompen afwisselen. Deze opperste

en steile keg hij

niet langen tijd (1855) van glocijendc lava-massa's overslioomd

en bedekt met puin, zand en asch. Soms is de glooijing effen

en bestaat uit tamelijk ver uitgcstrekte lagen van lava die van

5 tot 10 dik is, maar ook soms eene korst vornit van slechts

1 a 2 dikle. Op vele plaatsen zijn zij overlansrs Cb<Tffaf\vaatfs)
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gebarsten, elders zijn zij gehccl on al tot puiii vervallen en

nisteti soms op losse zandlagcn, Zij wordcn afge^visseld met

Zand, lagen steengruis en stukken lava, die bij duizcnden op de

stcile helling verslrooid liggen, nu cans in den vonn van

tsklomp

meer met luchtbcUen

hebben op de eene helft nog eene porphier- of korrelaclilige

stractuur met duidclijke veldspath-kristallen, terwijl de andere

helft sponsachtig of gehccl verglaasd is. Do tusschenruimten

tusscheii de scherpkantig en onregelmatig gevormde biok-

ken zijn opgevuld met grof zartd, uit hunne vcrbrijzeling

ontstaan.

den Slaraat is in vcrhoudir g lUL iiaiu iiuuq

omvan

zij slechts in lict W. Z. W. van eenen bijna cirkclvormigen

kratcr doorboord is. De W. N. W., en Z. \y. rand welke

omr zoo smal dat hii ontoegankel

dealt onmiddellijk tot de steile berghellmg af; maar in hct

N.N
die naar

wordt en in eene kloof eindigt, welke de kruin van den Slamat

doorsnijdt en als eene stroombedcling bergafwaarts loopt.

In deze rigting, van het Z. W. naar'het N. 0. lieeft de kruin

haren grootsten diameter , namelijk meer dan 2000', m aarvan

de krater omtrcnt 700' inneemt. Ter wederzijde, tc weten

in het N. 0. en Z. W, is deze zandvlakte door rotswanden be

-

grensd, die uit lagen lava bestaan welke over elkander liggen,

veelvuldig doorkloofd en hierdoor in afzonderhjke stiddien

afgedeeld zijn. Zij bereiken hier eene hoogte van 60 tot 100'

boven de zandvlakte en zijn duidclijke verlengingen van den

muur

de spleten van den N sissende

mcnigte dampen. N. N. 0. waarts naderen deze rotswanden

elkander hoe langer hoc meer en gaan eindelijk over in de

randcn van bovengemclde kloof.

IT.-t westelijke gedeelte der zandvlakte Hgt iets holler en
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schijnt bij regentijd de kom te zijn waar zich Iiet water

opzamelt, ook is zij van het oostelijke gedecltc der vlaktc

door zandheuvcls afgescheiden.

Nog hooger dan deze zandvlakte ligt Iict oostelijke gcdcelte

\an denbergtop^ deze vormt van den Z. oostelijken wand der

zandvlakte af cene Avoeste bergvlakte, bezaaid met lava-klompen

van allerhande grootte. Z. Avaarts loopt zij eerst zacht af^ maar

naderhand gaat zij steil in de eigenlijkc helling des bergs over;

in het 0. en N. 0. is zij door eene stompe bergnok begrensd,

zoo dat tusschen haar en deze nok slechls eene smalle Z. oosl-

M aarts loopendc kloof overblijft ^ weike het te zaraengeloo-

pen regenwater aldaar uitgegraven heeft. Gemelde rug loopt

van het Z. 0. naar het N. W. en is omstreeks 100' hooger dan

het midden der vlakte. Ik schatte deszelfs hoogte boven het

met den barometer gemeten punt op den N. W. rand der zand-

vlakte (10430 par. voet) op minstens 200

.

Eenzaam en woest ligt hier deze bergvlakte te midden dor

rotsen, gcen boom^ gccn plant, gcen grashalm verk>vikt het

oog, waar hccn men zieh wendt ziet men puinhoopen zwart-

brnin van kleur, door en over welke een koude^ snerpende wind

fluit.

AUe dierlijk Icven schijnt op deze lOGOO hooge woestijn

uitgestorven, eene doodelijke stilte heerscht romdom, men hoort

nicts dan het bange onheilspellende gcbuldcr des kraters.

- De boYcnste rand yan den krater (wiens westelijke lie! ft

onmiddellijk overgaat in de uitwendige berghelling en het

laagste gedeclte van den bergtop vormt) beschrijft ongeveer

ccnen cirkel, waariiit evenwel eene menigte punten hoekig en

onregehnatig naar binnen vooruitspringen. Hij stort zlch lood-

regt naar beneden in de ongemetene diepte der kratcrkolk , uit

welker geheelen omvang eene witte rookwolk opstijgt die den

onderzodker maar zeldcii vergimt een bhk naar beneden to

werpen. Men hoort een bruisen als dat van een kookend niecr

of van cenen -svatcrval. Ook durft men den lessen sclicrp nfge-

sncden rand niet zondcr de grootste voofzigliglieid n.ideren.

Wannerr nn en dan dmn- eene gunstlge wiiidvlaag do rook \\ oik



1J>5

verdeeld of op zijdc gcdicven vvordt, dan ontwaart men cenen

cilindervormigoii
J
van onder rond lueloopeudcn afgrond^ wicns

rolswandcn door menigvuldigo spleten in tcerlingvorniig-prls-

matische stukken zijn afgedeeldj die los op elkandcr rustcn

en op veic plaatsen vooruitstckende ribbcn vormen, die elk

oogcnblilv cb-cigcn in te storten, Zij hcbbcn ecnc blcekc of gccl-

achtig blccke kleur en schijncn eenc ten deele reeds vergane

stecnsoort te zijn. Slechls zelden kon men voor korte oogen-

blikken den eigenlijken bodem der kolk onderscheiden ; dan

schemerde zij in eene blinkend gele klenr, als ware zij gelieel

met zwavel overdekt en vertoonde, zoowel aan het onderstc

gedeelte des muurs, als op haren met allerhande puin bedektcn

bodenij honderde spleten, gaten en liolen, nit wclkcj als uit dc

trompcn van even zoovele kanonncn, wittc dampzuilen werdcn

uitgcbraakt. Een zeker aantal van zulke gaten , die ongcveer

3' in doorsnede konden liebben, lagen in eene lange rij naasl

elkander en konden zeer gepast met eene batterij worden ver-

geleken ; de kanalen, Avier buitenste openingen zij daarstelden, sclie-

nen schuins in den grond te liggen : want de dampen scholen

horizonfaal over den bodem des kraters, alvorens zij opste-

^(iii^ zich met de anderen vermencrden en te zamen die damp-

wolk vormden, waarmede gewoonlijk de gehcele ketel des vul-

kaans opgevuld is.

Het sissen en stoomen, Avaarmede deze dampen uit genirld

spleten en openingen werden uitgebraakt, bragt dat hevigr

geloei te weeg (ISoS), dat men reeds op de buitenste helling

des bergs kon liooren. Wij schatten de diepte des kraters

op 500

.

Uitwendige gestcldheid nitn de O, en W. keten^ van dc

kruin des Slcnnat gezien,

Wanneer men op den hoogsten oostelijken rug van den Sla-

mat staat, dan kan men des voormiddags, wanneer zioh de

wolkcnlaag, die vroeger het geheele land bedekte, heeft opge-

lost, de oostelijke keten^dle van den Slnraat naar den Di-eng

loopl, in haar geheel overzien. -^Men ziet uit de hoogteopharo

nok neer en herkent: —

<

t
o
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1. Aan den 0. en 0. N. 0. voet van onzen kegelberg; hct pla-

teau Priatin met zijne aangreiizende heuvelstrooken

.

% Eene daaropvolgende vlakke tusschenruimte, die Z. waarts

afdaalt en over welke de weg naar Tegal loopt.

3. Eene menigte (17) groote d-svarsjukken, die evenA^ ijdig ach-

ter elkandcr van liet N. naar het Z. gerigt zijn en steil naar het

vlakke land van Poerbolingo afloopen. Het zijn de bovengemelde

brokstukken der neptunische forma lie,' maar zij vormen slechts de

zuidelijke helft der keten; want van boven rusten hunne steil

naar het noorden afgebrokene toppen op eene vlakte, die lang.

zaam naar het N. rijst tot aan eenen rand, die de hoogste nok

van de geheele keten uitmaakt. Deze rand, belt naar hct N.

,

maar is gedceltclijk nog van vooruitspringende terrassen omgeven

alvorens hij dieper afdaalt en in de helling overgaat.

4. Dan volgen de bergen van Karang kobar, die een waar

doolhof vormen en wier dwars-ribben evencens van het N. naar

het Z. loopen en eene groote breedte aan de bergketen geven

;

zij verheffcn zich naar het 0. nog hoogcr en gaan over in:

5. De hooggcbergteri van Di-eng, begrensd door dcnhoogsten

bergrug Prauw.

Wamieer men van den wcst-rand der kruin over de helling

naar beneden ziet, dan bemcrkt men eene zeer hooge met
digt woud bedekte bergrib, die men bijna eene keten zou
kminen noemen en die van de W. zijde des bergs uitgaal.

Zij is verscheidene palcn breed en zet zich vele palen vcr

W. waarts, eene hoogte van 6 a 7000' bchoudende, voort, alvo-

rens zij langzaam te niet loopt. Op de lage tusschenruimte,

gelegen tusschen den voct van deze bergrib en het begin der
neptunische keten, die verdcr naar hct W. loopt, ligt de reeds

dikwijls vermelde pas van Petoegeran.

Wanneer men den berg van de Z. Z, W. of Z. W. zijde

beschouwt, b. v. van Palcmtjang, zoo als in Figuur 3 (van waar
de top N. 58^ Oostwaarts hgt), dan komt deze keten duide-
lijk uit; maar ziet W eenen
grooten afetand, b. v. van Tjisoeroe, zoo als in Fig. 1 (van waar
de top O. lit/," N. waarfs ligf), dan veitoont hij zich even
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als yan bijna alle andere zijdcn ondcr ccne zuiverc kegelvor-

mige gedaanfe en kan men bijna niets van die kelcn zlon.

Ook aan de N. W. zijde ontwikkelt zich 5 op eene hoogle

van 8000'j eene gioote bergrib, die naar het N. W* ailoopt en

eene zeer smalle, gekorven en slangvormig gebogene nok heeft.

Z. W, waarts tegenover haar (dus verder naar de W. zijdc

des bergs) is eene andere rib^ die in haar borcnste gedecUc

eene volkomen scherpe graat vonnt en waarschijnlijk eenpnin-

stroom is. Tusschen deze beiden ligt eene boschrijke dalvlakte,

wier bodem wedcr eene menigte . kleine , evenwijJige lava-

(waarschijnlijk puin-) slroomen oplevert, die streepsge^^ijze

d66rloopen.

Aan de overige zijdcn van den Slamat zijn gecnc opnnnlens-

waardige , stcrk uitstekende ribben te zien; wij willcii nog

slechts opmerken, dat ook van genocmde IN. W, rib af, dc

gehcele helhngj tot aan Priatin, tamelijk regchnatlg is.

De steensoorten ^ waariiit de kritin van den Slamat is

te zamengesteldj zijn tweevoudig. Zij hebben het cigenaardige,

dat hare oppervlakte overal eene geelachtig roode kleur heeft,

al zijn zij inwendig ook graauw of zwart. Deze uitwendige

kleur, die uit het yaal geic in het roode orcrgaat, komt mwx

eene gladde, dunne en niin of mecr glanzige korst of hevcr

glazuuTj waarmedc alle steenen, losse zoowel als vaste, niaar

vooral de gladde rotswanden, gestadig overdekt zijn. Dit is

bijzonder eigen aan de rotsen van den Slamat, komt in dien

graad in geenen anderen krater voor en schijnt door sublimatie

uit dampen ontstaan te zijn.

1*^. De hoofdmassa van de krnin beslaat uit fijn korreligen

en graauwen trachiet (oudere lava), die rijk is aan veldspalh

en magneet-ijzer. Zij ligt b. v. in den muin- (zie op de kaart

N^ 4 en 5) aan bcide zijden der aschvlakte (8) bloot, vormt

het eigenlijke imvendige geraamte der kruin en is stevig genoeg

gebouwd , om de schokken te kunncn weerstaan , die bij

uitbarstingen plants grijpen. Zij heeft eene onregelniatige teer-

lingvormig-prismatische of rhombischc afscheiding met vlakke

of vlak-schelpvonnige zijden en scherpe kanlen, die naar bni-
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ten uitspringeii. Daar nu do afzonderlijkc stukken in eene ver-

ticalc rij op elkander liggeii, zoo Avorden plompe vierkante

zuilen of licver ribben gevormdj die van 5 tot 7' dik zijn.

Behalve deze steeds verticale afschciding is de stecnsoort nog
ft

in horizontale banken, van verschillende dikte, afgedeeld. Zoo

ziet men b. v. aan den muur, die 0. en Z- 0. waarts van de

zandvlakte verloopt (N^ 4) , eerst eene bank 50' hoog boven

den zandgrond uitsteken en daarop eene laag steengruis

volgen, die van eene tweede (bovenste) trachietbank van 13'

hoogte overdekt is; op vele plaatsen cvenwel loopt de gruisbank

wigvormig uit en dan vercenigcn zich bovengeraelde 2 trachiet-

banken tot eene. Deze steensoort doet zich ook dikwijls voor

als scherplioekige brokken.

2^. Gemelde trachlet is meestal bedekt met of begraven onder

lava van lateren oorsprong, tot welker vorming bij zelf de stof

schijnt te hebben opgeleverd, daar men de duidelijkste over-

gangen tusschen beiden vindt. Tot deze overgangen behooren

b. v. vele groote over de geheele oppervlakte der kruin v6r-

strooide blokken, die ook nog op de 0. helling gevonden worden.

Deze zijn slechts hier en daar aan honne oppervlakte in porcuse

en vcrslakte lava overgegaan, en zijn grootendeels nog onver-

anderde trachict N<^. 1. Zij zijn scherplioekig van vorm en in

hunnen geheelen omvang hebben zich reten gevormd of spleten,

die convergerend naar het centrum te niet loopen.

Doch de eigenlijke steensoort, die wij N<>. 2 willen noemen, is

eene soort van uitwendig meer brain dan gele, imvcndig zwart

bruine lava, die geheel verslakt en zeer porcus is.

Behalve in kleinc en aan magneetijzer zeer rijke banken op

den hoogsten 0. rug der kruin, komt deze lava hoofdzakelijk

slechts voor als enkele rondachtige, platgcdrukte schotsen of

om zoo te zeggen, lava-koeken, De hooge bergvlakte vooral,

waarin de 0. en 0. N. 0. rand dcs kraters ovcrgaat, is met hon-

derden van deze koekcn bczaaid. Zij zijn rond van omvang,

hebben eene dikle van J/a lot 2Vi' en eene middellijn van 2 (ot

10, Hunne vonn laat zich niet bcter vergelijken, dan met rondo

dikke koeken, die, week op eenen vlakkcn grond vallende, van
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boveii eeneii cou\cxcii5 aan de rauden cenen afytroiiden en

van onder eeneii geheel platten Torm mtK'ten rerlvrijgen. Juisl

zoo zicn onze lava-schotsen er uit; hct is dus klaar, dat zij

in eenen niet geheel gesmolten, maar deegvormigen of \vcc-

ken toestand uit den krater omhoog geworpen en uit de luclit

neer gevallen mocten zijn, oni gemelden vorm te verkrijgen.

Daar waar zij op een sterk hellend terreinliggen of gedeeltelijk

over cene holligheid in den grond hangeii^ daar heeft dqt

gedeelte van het ondervlak , dat vrij ligt (en den grond niet

raakt)j eenen ruwen en hoekigen vorm , en dan hangen eene

menigle laya-stalactiten daarvan naar beneden. Zecr opincrkens-

waardig is de rcgclmatige en twcevoudige afscliciding dezer lava-

koeken. Zij zijn, namelijk, ten eerste in eene horizontale rig-

ling, evenwijdig met het convexe bovenvlak, in lag(Mi afgescheiden,

die elkander als uijenschillen omvatten; deze lagen hebben in

het midden des steens (bij de grootere koeken) eene dikte van

ongeveer 1', maar hoc nader bij de oppervlakte des tedunner,

losser en onzamenhangender Avorden zij, tot dat zij eindehjk

schillen vormen, die slechts 2ofl duim dik zijn en met de hand

kmmen afgeschilferd worden, Maar in het binnenste van den

steen zijn de dikkere lagen onafscheidehjk met elkander ver-

bonden en slechts door uiterst fijne streepjes aangeduid. Dit

is bijgevolg eene soort van bolvormige afscheiding met concen-

trieke lagen.

Behalve dat worden de bovengemelde spletcn en lagen nog

loodregt door andere spleten doorgesneden, die aan de oppervlakte

breed zijn en als wonden gapen, maar naar het midden der

steenen hoe langer hoe enger worden en te nietloopen, zoo als

men dit soms ook bij hard gebakken ronde brooden kan opmcr-

ken. Sommigen dezer verticale vSpleten zijn regt en loopen diver-

gerend van het centrum naar den rand, andcren weder loopen

in concentrische kringen om het middenpunt. Zoo doorkruisen

elkander deze spleten en verdeekn den steen, vooral deszells

builensle lagen, in vele afzonderlijke min of meer rhonibische

stukken, die men met de hand nit elkander kan nemen. Niet

bij alle sletiischolsen hebben do natuurkrachten, die bij deafly op-
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ling van den steen werkzaani waren, eene zoo regelnialige

afscheiding doen geboren worden. Zoo zijn er, die gehcel onre-

gelmatig opengesprongen zijn en anderen, die sleclits eene rim-

pelig-ingesclicurde korst hebben, zoo als te snel gebakken brood.

Men vindt ook nog eene menigte wijzigingen van de voorgaande

lava -soorten , die soms gclieel puimsteenachtig zijn en in stukken

over de kruin verstrooid lisscti.

3. Tot de Liatste prodiikten van den vulkaan en misschien

eenvoudig door de vergruizing van genoemde lava-soorten gevormd

,

bchoort een zwartachtig, graauw, veel ijzer inhoudend zand,

dat op vele plaatsen 30 of meer voeten hoog ligt.

Van die homogene lichtgraauwe lava, die A\ij op den hergvoet

nabij Batoc bla en in de kali Klawing liebben leeren kennen

,

is op den top van dczen berg geen spoor te vinden ^ eene reden

te meer om te gelooven, dat die verbazende lava-massa's, die

den voct des bergs honderde voeten ophoogden, door zijde-

lingsche spleten uit den tegel gestroomd zijn.

Ik voeg hierbij nog eene kaart van de topographische ge-

steldheid der kruin des Slamat^ volgensgedaneopmelingenjOp

de kruin zelve, in 1847, ontworpen, die, naar ik hoop, den lexer

een duidelijker bceld van den bouw en het zamcnstel dczer kruin

zal gevcn, dan eene wijdloopige beschrijving i

De cijfers op deze kaart {^Zie Slcimat^ Fig, 6) beduiden:

d. Den hoogstcn O. rug van den geheelen berg, die naar bin-

ncn steiler dan naar buiten en wiens middelste gedeelte het

hoogst is. Zijne uiteinden a, en e. loopen steil als muren

naar beneden^ evenzo5 steken de punten 6. c, d. o tot 5' hoog

uit, en vormen loodregte terrassen, kleine muren of trappen

uit zwartachtig poreuse lava bestaande.

2. Eene zacht glooijende bergvlakte, beginnende daar waar

de uitwendige kraterrand (3 en 4) het hoogst is; deze cindigt

bij % a en 2. 6, waar zij plotselijk in de bcrghelhng ovcr-

gaat, wclke aan deze zijde het steilst is. Zij is in het N. 0.

*) De verhouding tier grootte en de ligging der bijzomlcru dceien met bctrekking

tot elkander en tot d^^n meridiaan blijken gcnoegzaam uit deze kaart; wij zullen

tkzelve diis in do navolgendc ophelderingen nict vcrmeldcn.
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door den hoogst gelegen bergrug (1) begrcnsd
,

' aaii wiciis voet

meUy te rnidden van het puin^ eene voor ziet, die 10' voct diep

en door het afstroomendc water gevormd is.

3. Den hoogsten buitensten kraterrand. Deze vormt naar bin-

nen geen loodregten muur, maar is tocli zeer steil en beslaat

uit allerhande soort van bergpnin, dat op de in de kaartvoor-

gestelde wijze met voren of waterkloven doorsneden is , die aan-

vankelijk den kraterrand zelf doorsplijten, maar naderhand

zich tot een hoofdkanaal vereenigen, dat oni een gedeelte van

den kraterrand rondloopt. Tot aan het punt ^ konden wij

zonder gevaar komen en van daar den krater het best over-

zien.

4. Den geribden rotswand, uit tracliiet beslaande (zie boven

de steensoort N"" 1), die de zandvlakle in het 0. begrensf. en

onafgebroken met den hoogen rand (3) te zamen hangt, in

wicns puinmassa 's hare rotsbanken te niet loopen. (Bij 5 zijn

de rotsen onder aawliggend puin verborgen.)

5. Een dergelijken lotswand, N. W en N. waarts van de

zandvlakte. Aan zijnen voet stonden onze hut ten <^ in eene kleiiie

bogt. De waterdampen, die hier uit talrijkc spleten drongen,

waren nooit warmer dan GS"", terwijl het kookpunt des waters

Tl"" Fahr. bedroeg. Aan den vorigen wand (4) konden wij

geene dampen bcmerken. (Daar Avaar de wanden en'heUingen

niet uit compacte en prismatisch-geribde rotsen, maar uit

puin bestaan, is dit aan de wijze van teekening op de kaart te

ondei'kennen).

6. Hef zacht glooijend en plateauvorniig gpdeelle der kniioj

alvvaar bij (^ ^^ 1838 onze hutten stonden en hetwelk eersl

bij 6. a en b begint steil naar de helling af te loopen.

7. De kloofj die tusschen steile, 50 tot 50 hooge Iava-^^ anden

r(^gllijnig Noord- en berg-afwaarts loopt en van de zandvlakte (8)

slechts door eene 5' hooge verhevenheid van puin is afgescheiden,

8. De vlakte van zwart graauw zand, 5 a 600 breed en lang,

naar den krater toe in een oneffen, golvend terrein \an gehjke

grootle overgaande, dat uit puin en hoekige steenklompen bestaaf.

Dit puin-vekl is zeer hobbelig, vol groeven en voren , die uit
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allc rigtingen te zamenioopen ^ vele kronkclingen maken, hoe

laiigcr hoe dieper worden en eindcHjk eene smalle kloof vormen,

die den kraterrand 50' diep doorsnijdt. Zij waren thans droog,

doch zijn zonder twijfel door het afloopende regenwater gegroefd.

Op het zwartachtige zand ligt hier en daar eene dumie laag

licht graauwe asch.

9. Eene kleinere, eveneens zwart-graauwe zandvlakte, wier

geheel horizontaal midden ook met fijne hchtgrijze asch over-

dekt is.

JO. Eene nog kleinere zandvlakte. — Ook bestaat de smalle

N. helling van den krater^ tusschen deszelfs rand enN^. 9, uit

zand en tusschen de vlakte 8, 9 en 10 liggen geheele heuvels

en verhevenheden van zand, (Van het bovenverraelde met puin

overdekte terrein is het zand waarschijnlijkeerst door het regen-

water weggespoeld.)

dJ. en d2. Tusschen deze 2 punlen is de kraterrand het

laagst en tevens zoo scherp en smal, dat men denzelven nict

bctreden kan,

J3. Het laagste punt van do geheele kruin. Daar de bui-

tenste muur (5) hoe langer hoe dieper afdaalt^ tervvijl de

zandvlakte (9) horizontaal blijftj zoo is zij bij 15 van geenen

hoogen rand begrensd, maar gaat onmiddellijk in de berghel-

ling over/

Do krater heeft den vorm van eenen benedcniets naauwer

wordenden (bijkans trechtervormigcn) cilinder. Op enkeleplaat-

sen loopen zijne binnenvvanden loodregt. Hij doet zich voor

als een 500 misschien 700' diep schrikbarend hoi, dat van alle

kleuren schcmcrt, graauw, roodachtig wit, goudgeel, zwavel-

geel, melkwitj bruin , en dat als eene eeuwigdurcnde kleinc

hel nooit met stoomen en bruisen ODhoudt.

op

zijnen wand, tusschen goud-

dekte plaatsen , eene menigte

groote gaten, waaruit dampen bruisen, — verdcr ziet n

aan den voet van het W. N. W, gedcclte dcs muurs eene inspr

O"cnde groote gcwelfde bogt, die lot op 1/3 van zijnc lioogte
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reiki
J

in welks achlerwand geheele batterijen groofe faiua-

jolen liggen, waaruit dampzuilen stoomen en snorrenj

maar de grootste opening bcmeikt men in den ondersten lin-

kerhoek dcr bogt, Avaar de bodem schuin en donker beneden-

waarts loopt : uit dit gat stroomen al draaijend de dikste

dampzuilen met geweldig geraas, — en als of dit alles nog

niet gcnoeg ware
3

ook uit alle reten,

spleten en voegen van den gelieelen kratermuur. Dat Let

zwaveldampen zijn, blijkt uit de gele (met zwavelkristallen

en z^^ avclbloemen bedekte) omstreken dcr fumarolen, terwijl
m

uit de rcten van den buitcnstcn kratermuur (5) sleclits -water-

dampen dringen.

De bovenste laag van den wand dcs kraters bestaat uit

zond, dat op de meeste plaatsen 25 tot 50 en op de Z. 0. zijdc

50' dik is; dan \v;isselen, tot aanden bodem van den krater, la-

gen van steenbrokken en gruis met vaste lava-banken af, van mecr-

dere of mindere dikte, welke laatsten zich voordoen als dwarsche

strepcn aan den wand. Het zamenstel en voorkomen van deze

massa's verraden een veel lateren oorsprong; zij zijn veel onza-

menhangender, losser, dan de compacte buitcnste ]

4 en 5. Vele lava-banken loopen m igvormig tusschen gruis-lagen

uit; men ziet er ook die zeer dun , streepyormig en zelfs slangs-

ewijs tusschen de anderen doorloopen; de meesten zijn 5 tot

10' dik en hebben eene teerlingvormige afscheiding. Enkele

zijn melkwit (waarschijnlijk aluinsteen), en deze doen zich bijna

louter voor als afzonderlijke teerlingvormige stukken, die naar

beneden dreigen te vallen. Ook ziet men inderdaad op den

bodem des kraters, ter regterzijde (of N. 0.) van de bovenver-

melde bos:t, eene menigte witte steenbrokken liggcn.

ratermuur

O

B. Geschiedenis ztjner uitharstivgen.

In 1772, op denzelfden oogenblik dat do Tjerimai en de

Papandaijang (in den naclit van 11 op 12 Aug.) uitbarsttcn,

had ook hicr eene hevige eruptie plaats. Zoo opcnbaardc zich

de vulkanische wcrking geJijkfijdig in drie verschillende kraters
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1825

eilund , wier grootste afstand 82 minuten be

in de maand October -wierp hii ascli en rook:

1835, in de m'aand September braakte hij

laiig hevige dampzuilen uit en asch, die bij Tegal nederviel.

Dezc twee laatste uitbarstingen zijn mij slechts door monde
mededeelin^ren van Europeanen beke

zetenen van zich dat

zij den geheelen lop des' vulkaans in eencn vuurgloed hadden
gczien; zij konden mij evenwel den datum niet naauwkeurig

opgeven

C. Bezoek van reizigers.

In gezelschap van D'. Fritze i) besteeg ik hem in dc

Augustus, 1858. N(

H'. Borst, waren van de partij. W
HoUe en de

W
eene Damboesrijke streek, in welke wij nog eenige nicuw aan-

gelegen dorpjes aantroffen, en klommen daarna langs dc
N. helling des vulkaans omhoog. Op eene hoogte van ongeveer

,
waar, hutten waren opgcrigt om te overnachlen, heten

wij de paarden achter en beklonnnen den top verder te

4000

)nniien den top verder te voet,

dien wij ten 1 uur bereikten. Ook hier vonden wij hutten

gcbouwd. Een en ander waren wij verschuldigd aan de vrien-

delijke voorkomendheid van den Resident van Tegal, den Heer
Varkevisser. Zonder zijne hulp en zonder de wegen, die hij

voor ens had laten banen, zouden wij voorzeker alleen oiii

komen ig gehad
hebben. D'. HoUc vond in de zandvlakte, bezijden den krater,

een gcdeelte van het skelet van eenen rhinoceros^ ook vond
men menschenbeenderen.

AYij bragten eenen zecr kouden naclit door; niet, dat het
zoo absoluut koud was. /'want het minimum vnn <^lo tornrtomf niin

•) Vergel. Horsficlcl, in het Batav. Genootych. Dl. 8.

=) Die zijncn vriendea lielaas te vroeg is afgestorvcn , maar hun en mij onvcrgc-
tclijk blijvcn zal.
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daalde niet lager clan 42° Falir.)^ iiiaar do schcipc 0. winJ,

die de ontwikkelde dierlijke warmte gedarig weder wegnam,

hinderde ons geweldig, —> Toen wij den volgenden morgen

3 tot 4000 beneden de

8 scha

duw lagen. Daar nu de daauw ecrst bij eene konde van o

bevrlest, zoo volgt liier uitj pen d
10" akt

Den d9 J
met een aantal Javaansche begeleiders en voorzien van naauw-

keurigcre geodesische en mcteorologische instrumenten, dan in

1858. Wij braken ten 7 ure op ran Priatin op de 0. ten N.

zijde van den Slamat en trokken door de grootendccis bebouwdc

bergvlakte, die aldaar op ccne hoogte van 4000' den kegcl

omgeeft. Wij gingen W. N. W. op den ber^ aan cnbetraden,

digt geblad

onk

bijzonder rijk is aan parasitisehe Freijeinetien, Oicliideenj va-

rens en mossen, die aan de boomen eenbij uitstek ruig, wollig

en lanq-harig voorkomen geven. Ilier vond ik het eerst eene

fraaije mossoort (Metcorium spcciosum *) die in ellen lange ranken,

festonnen en guirlanden van alle takkcn naar beneden hing en bij

den zachtsten m ind been en weder gescliommeld w^erd. Ik heb

geen woud op Java gezien, dat zoo ongemeen rijk aan varens

en mossen is als dit bosch op de 0. ten N. voet van den

Slamat. Kleine Areca's en Pisanggewassen stonden in menigte

te midden der liooge boomen. Wij klommen in eene drooge^

steenaclitige beekkloof naar boven , wier bedding uit dezelfde

graauwe, poreuse lava bestond^ die wij reeds kennen plater vcr-

volgden wij onzen weg bezijden deze 25' diepekloof en Irokken

ten 71/2 nur eene steil-afwaarts loopende bank

9 ure af zettcn wii onzen mai

op

kleine, maar eveneens drooge bedding begrensd was. Later

') n. sp. Mk. ct Dz. (Zie Xe^I. Kruiclk. Archief. DI. 2. St. 4.)
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d

beck k. Baijali, in wier 25 diepe bedding dezelfde te zamenhan-

gcndcj graauwe, poreuse, ribYormig-uitgespoelde lava bloot lag.

Hier mocstcn wij onze paarden aclitcrlatcnj trokken vcrder

to voct en vonden rccds ten 9 ure rhinocerospadcn , die ons

hct bestijgen veel gcmakkelijker maakten. Wij vonden nienig-

sporen (mest zoowel als voctstappen) van dezvuldige sporen (mest zoo^

die in bet javaansch Wt
Badak irenoemd worden

op

Maleiscl

die men
dat dit de

is 5 dien zij kunnen bewonen en dat zij er zich hier nog eens

regt te good doen. Lagen van steengruis en kleine puimsteen-

aclitige slakken^ licht van kleor en 1/2 duimin doorsnede liebbende,

wairn hier IV2' hoog met boschaarde (humns) bedekt. Thiban-

dia's vertoonden zich en Cyathea's 0. a. C. lannginosa, Avicr

stammcn eene hoogte van 45' bereikten. Podocarpus cupressi-

folia en Astronia spectabilis v^aren niet zeldzaani.

Ten 10 ure zag men al meer en meer bnrg-ers van Java's

alpenflora Valeriana, Ranunculus, Bal-

sainiiia, Viola, Ilypericum-soorten

Polygonum, Rubus-soorten en een Eqaisetum, en overschaduwd

van boornen, vt^aaronder de Thibaudia vulgaris benevens eenclage

eitsoort het talrijLst waren. Ook zag men Sanicula en Swertia

javanica. Nu trokken wij door eene di-ooge, 15' diepe kloof,

kali Ridjosso, van den regter naar den linker oever. Een mollig,

2 tut 5' lang, Festuca-achtig gras nam al meer en meer de
overhand, naarmate wij hooger stegen, en groepen van Thibau-

, dia's stonden dikwijls als eilanden te midden dezer glooijc^nde

grasvelden; Acacia montana, Gaultheria repens lieten zich zien

en Hypericum javanicum vertoonde zich in zijne voile pracht.

Daarop kwamen wij door de heerlijkste, prachtigsteboschaad-

jen van javaansche alpenboompjes , die ik nergens zoo sclioon

heb gezien. Het zal op eene hoogte van ongevecr 7000 a

8000' geweest zijn, in eene streek waar de oppervlakte der
nict zccr steil afhellende ruggen tameliik breed en cffen was.
Behalvc met bedekt met allerhande
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geurigo bloenien, en op den zoodanig begrocidcn bodcm vcr-

hieven zich verschillende Thibaudia-boompjcs, bencvcns vole

struiken ran Lonicera^ Hypericum en Viburnum ja\anicum.

Wat onzc aandaclit vooral trok, waren verscheidene Laurinece

en Styraceae, met name Symplocos xanlliophylla «) wier schit-

terende, geelachtig groene bladerkroonen op 5 tot 10 hooge

stammen op bet schilderacbtigst gegroepeerd warcn en allcr-

liefste boschjes vorniden.

De hooge welriekende grasgrond/ waarop zij stonden, do

veelkleurige bloemen dcr andere boomen en struiken^ waarmedo

zij vermcngd Toorkwamcn, hot gegons dor insekfcn, die door

het gebladerdc z^veefdenj de zacht glooijmde h(^lling5 waarop

zij zich steeds regtstandig hemelvvaarts verliieven, de slillo

zuivere hiclitj de lagchende zomicschijn, die jil deze pracht

der plantenwereld opluisterde, — dit vormde een dier toover-

achtige tafcreelen, die men ongaarne verlaat, die men zich

met wellust hcrinnert. Hicr vend ik ook he I eerst het fraaijo

boompje Myrsine Korthalsii ^) met kleine, niirtenachligc blaad-

jes, veelvoudig vertakt met knobbelige, terminale takjes, die

over en over met bloesem bedekt waren. Behalve hier heb ik

het nergens op Java aangetroffen.

Thans begon het gras meer en meer de overhand tekrijgen;

het bedekte eenen vruchtbarcn, zwartgraauwen grond, die uit

plantaardige overbhjfscls en vergane vulkanische asch bestond.

Daar waar het lange gras door rhinoccrossen of onzc vooruit-

gaande Javanen was pLitgetreden, vormde het eenen zoo droogen

en gladden grond, dat wij niet zonder moeite ons staandekon-

den houden en opwaarts gaan, maar honderdmalen uitgleden

en vielen. De helHng van den kegelberg, die naar den voet

toe meer gehjkmatig is, is hier veel oneffenerj de bergribbcn

') h. sp.beschrevendoordeVriese (pi. novaeetminuscognitoelnd. Bat. or. 1. 1845.)

*) Myrsine Korthalsii n. sp. foliis oblongo-laiiceolatis obtusis coriaceis margine

revolutis glabris (non punctatia) basi angustatis petiolatis, bracteis ovato-rotundatis

integris glabris imbricatis ante anthesin globosis, floribus pcdicellatis, dentibuscaly-

cinis 5 acutis, lobis corollae 5 lauceolatis revolutis calycem 2—3 plo superantibus,

antheris 5 sessilibus.
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komen sterker uit, de door uitspoeling gevoriiide tiisschenkloven

worden dieperj en ten 11 ure nioesteii Avij langs eeiie dier rib-

ben onzen weg vervolgen; zij was breed en zcer digtbewassen

met gemelde grassoort- Volgens de verzekering der Javanen

Yoeden zich de rliinocerossen op dezen berg bij voorkeur met

dit gras (Hierochloa odorata n. sp.) i).

Wij ademdcn den aangcnamen, welriekenden geur in, die

aan dit gras eigen is en sterker sclieen te worden naarmate

wij hooger opstegen ; het herinnerde ons levendig aan de

zoete hooiluclit van het europeesche Anthoxanthura odoratura.

Op dezen grasrijken grond zag men eindelijk de boompjes
I

op zich zelf, op ongeveer 100 afstands van elkander staan;het

waren bijna alien Agapetes vulgaris (mihi). Betrekkelijk warcn

deze zcer groot; hmlne stammen waren IVj tot 2^2' dik en

bereilvten eene hoogte van 5 tot 10' alvorcns zij zicli in takken

verdeelden. Deze boomen waren 15 tot 25' hoog en hadden

een gelieel ander voorkomen, dan die, welke men op anderc

bergen ziet: himne stammen warcn regt, glad^ loodklcurig,

kaaly zonder mos of parasitische planten, waarvan wclligt de

groote droogte^ die op deze steile helling heerscht, oorzaak is^

want alleen na gevallen regen vindt men liier water, dat weldra

weder of door de menigvuldige kloven of door de holliirheden

in den vulkanischen bodem verdNvijnt.

Ten II1/4 lire kwamen wij op ecne hoogte waar de Javanen

hutten hadden opgcslagen, overdekt met dat welrickende gras.

Zij trachtten mij te ovcneden om daar^ bij onze terugkomst

van den berg, wiens aaiiblik hun vrees inboezemde, den nacht

door te brengen. Want het overige der kruin (de eigenlijke

top des vulkaans, die nog bijna 3000' hoog was) kreeg nu een

geheel ander voorkomcn, want uit de liefelijke dreven van Flora

kwamen wij nu in de woeste werkplaatsen van Yulkanus.

AUe Thibaudia's, die boven de hutten hoe langer hoe zcldzamer

werden en steeds op zich zelve stonden, hadden even zulke

) Deze en meer andere floor mij verzamcldc grassoortcn zullcn door den heer
J, J. C. Oudemans wordon beschreven, die 7.icJi thans met dit onderzock bcziir boiidt.
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stamnicii als tic dieper gelegcne, maar 3/3 Iiunner was hier dor
en dood. Nadat A^ij nog

die hoe lans-er hoe stHl erd

op

de grens van alien plantengroci, Wat nu nog voor ons lag,

waren puinhoopen van uitgebrande , woest door een gc^vorpcn

lava, wclke geen grashalni meer sierde; alles ^vas kaal en woest

en werd met elk oogenblik steiler, woester en dreigendcr.

De boven gemelde huttcn der Javanen stondon on«reveer

500' beneden de uiterste grens van den plantengroei en /

de

dA^ arsclie bergrib

deO

O

als eeiie Tooiuitspringende vlakte^ en yan Priatin (Fig. 2) ge-

zien als een kleine op den Slamat staande nevenberg. Zij is

waarschijnlijk een overblijfsel van het oudste geraamlc des viil-

kaanSjbinnen hetwelk dekegel-, dooi latere lava-stroomen, zich tot

zijne tegenwoordige hoogle verhief. Zij vertoont zich als eene

afgebrokkelde, naar de kanten smaller wordende schots, die aan

de buitenste zijden iets steiler opwaarts gaat, dan het oyerige

f^edeelte der helling
J
waarop zij ligt, en alsdan^ na hare grootste

e te hebben bereikt, steil als een muur naar den Slamat

afdaalt. De verbindingsrib , welke van den Slamat tot den voet

van het hoogstepnnt des Lanang'sloopt^even als twee zijwaart-

sche wijde kloven, die haar begrenzen, zijn met ondoordringbaar

woud bedekt^ v^aarin, volgens de verzekering der Javanen, bij-

zonder veel rhinocerossen huizen, omdat daarin water voor-

komt. Het was de 0. ten N. helling, die wij bestegen. Op me-

riige plaatsen was de lava, te zamenhangend en vormde schotsen

en geheele banken , die alsdan de oppervlakte der helling uit-

maakten, anders kwam.zij slechts als brokstukkcn voor, die niin

of meer te zamen gebakken Avaren en dik^Aijls zoo smalle en

steile strooken vormden (somtijds ook dwarsche terrassen of

epingen van 2 tot 4 ijk

boven moesten klouteren. In

evenwel lag het puin los op den grond, en was daar, vooral waar

het uit zwart puimstecngruis bcstond, dikwijls zoolijn^dat Iiel
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onder onze voeten wegrolJe en ons, wanncer wij ellen ver

als op rolleii rugwaarts gledeii, clikwijls in gevaar bragt van

ill de afgronden neer te storteii, die ons links en regis aan-

gaapten, naast dc smalle strook waarop wij stonden. Bijna alle,

ook de kleinere lava-steencn, al waren zij ook nog zoo poreus,

waren op eene zijde met eene gladdc^ glanzige korst bcdekt

van eene roodachtige of bruingele kleur, even als verglaasde

pollen igt dat al die broksleenen

gcheel zijn, welks oppervlakte

st bedckt was.

De geheele bovcnste helling Mvas met steile voren doorsneden ^

de straalvormig naar beneden loopende groeven doorsneden

evenwel sleclits de zand- en steengrnls-Iagen; deze giugen dus

niet dieper dan gene dik waren (ongeveer 50 tol 50 ) en ein-

digden op den rotsgrond van de compacte lava, die onder

deze puinmassa's lag.

Te half een ure bcreiklen wij den top des bcigs en liadden

dus vijf nren lang geklommen, het oponthoud niet inede gerekend-

Het eerste wat ons hier trof, was de werkiug der rolsklonipen

op de magneetnaald ; zij was buitengewoon sterk en werkto

reeds op eenen afstaiid van cenige voeten, zoo dat op dozen

bergrug het kompas onbruikbaar werd. De lava, die op velc

plaatsen zich als blokken of bankcn vcrhief, bevatte veel

magneetijzer.

Wij bovonden ons llians op het Z. Z. 0. uiteinde van den

hoogsten oostelijken rug des Slainat en overzagen van daar de

kruin des bergs in hare geheele uitgestreklheid, zoodat hare

zwartgraauwc oppervlakte nu in hare schrikvei'wekkcndenaakt-
t

heid zich aan ons oog vertoonde. In de verte hoorden wij reeds

het geloei des kraters.

Wij daalden in de zandvlakte af, dieO. van den krater gelegen

is, en van de medegebragte boomtakken en Allanggras slocg

men voor mij en mijnc begeleiders hulten op. De Meesachligc

Javanen zochtcn mij wel is waar hiervan af tebrcngen, raaar,

hierin niet slagende, onderwierpen zij zich gewillig naar luirnie

gewoonte, zeggende : ((als mijn lleer het dnrft te wagen door
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cene vulkanische iiilharstiiig overvalliMi en godood le woiJen,

' clan geven wij cr ook niols oni.)> Waler haddoii wij in h.unbocs-

pijpcn medegebragt en ons van andere ievcnsbchoeften voor/ien.

Vijf dagcn lang bragt ik bij den krater door, dus op cenc

hoogte van meer dan 10,000' en gcnoot het heerlijkstc \Neder,

terwijl dikwijls gelijktijdig hicrmede rcgenwolkcn bcncdcn niij

over het lagere land been dreven, waarin ik den blikscm zag

en den donder hoordc. Op deze hoogte was de lucht van eene

verwonderlijkc klaaiheld, do zonnestralen verblindcnd am'I, do.

slagschaduwen donker, bijna zwart en schcrp begrensd.

Het resultaat van mijn oponthoud is grootendeels reeds in

het bovenstaande vervat. Ik \\i\ nog slechts melding maken \ixn

de buitengewoon groote inwendige warmtc dcr zandvlakte, hoe-

wel deze verklaarbaar is door de gcringc dikte van het zand en

dc daaronder hggendc vaste lava.

Dit zand Avas gewoonlijk twee voeten slechts openkeleplaatsen,

v^aar zich voren of verdiepingen in de onderliggende rots be-

vonden, 3 tot 4' dik. Den 20^^*^" Jmiij, 18 i7, bedroeg b. v. des

morgens, kort voor zonsopgang, de temperatuur derluclit 4^0

en dc oppervlakte van het zand 0^5^ R. — Maar wanneer men

met eenen stok een gat in het zand boorde en den thermonieler

slechts 1 of I1/2 voel diep daarin stak, zooreeshetkAviksj)oedig

tot oSjGO'^ R. — en op andere plaatsen (waar splelen in de

onderliggende rots waren) zelfs tot 40 en 46'^ Reaumur. ^)

Er waaide liier gedarende deze dagen, zoo als waarsohijnlijk

het gehecle jaar door, voornamelijk een 0. N. 0, somtijds

O. Mn'nd; daarbij was de liemel lielder en donkerblaauw , d<'

lucht klaar, slechts zag men na het middaguur enkde wolken

hoog genoeg oprijzen oni den top le bereiken, dan werd het

zomieHcht voor kortc poozen beneveld, en de flaauwe wolkjes

vcrmengden zich met de dampen, die uit den krater opstegen.

*) Mijnc mctcorologische wanrnemingcn zullcn elders worden medegedeeUL De

fiteensoortcu, die ik vevzameld en hiervorea beschreven heb, bevinden zich bencvens

mijne geheele geologische cu palceontologische collectic van Java, in het Rijks mu-

seum te Leiden
J
terwijl de plauten aldaar in het academische herbariuni bcnistcn.
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Sonitijds vcrhlef zich de ooslpassaat tot ecne eenigziiis slerkere

uindvlaag, en alsdan rezen wolken van stof op en dreven al

draaijende over dc kale zandvlakte been, die dan (op dezen

10,000' hoo;?cn top eens Tulkaans!) het beeld van eene kleine

edersraf,

Maar elken avond zag men, ver beneden den top, de wol-

ken al lager en lager zakken, zich digt te zamen pakken, en

clken ochtend ontwaarde men beneden zich een uitspansel van

wolken, dat uitgestrekt lag over het geheele land, van de Z.kust

af tot over de ccntraalketen van Java, docli gewoonlijk een ge-

deelte van de N. helft des eilands als ook van wecrszijde den

op

oog

onbedekt liet. Op deze

p'M nper. Zii verborcr hi

omstreeks 6000 b

slechts de hoogste kegelbergen stakcn er bovcn uit als i-gypti

sche piramiden uit de zandvlakte. Hare oppervlakte was zachi

golvcnd, vormde kleine heuvels en dalen, en was overigens, alj

het vlakste tafelland, overal van gelijke hoogte. Als de ochtend

zon in het O. verscheen, dan wierpen de Prauw, Soembin^

en Sindoro lange scherp begrensde, kegelvormige slagschaduwei

olkenmeer, waarop de

erblin

De N. zoom der wolkenlaag was gewoonlijk gekarteld en

bcnedenwaarts gebogcn, als de uitgestoken klaauw eens diers,

en aan dezen rand meenden wij te bespeuren, dat de dikte der

laag hoogstens 500' (misschien slechts half zooveel) bedragen kon.

Behalve cnkelen in de Preanger Rcgentschappen, waren de

») Ecne dergclijke wolkenlaag is afgebeeld op de plaat, voorstellendceengezigtop

den goenong Gedeh, die tot de tweede aflevering van dit werk behoort.— Zoo vertoonde

zich (van den top des Gedeh gezien_) het wolkenmeer tegcn den avond , toen de zon nog

omtrcnt 10 graden boven den horizon verheven was ; zijne oppervlakte was gebald

(als het ware gekroesd;) — maar des morgens vroeg, wanneer de afkoeling der

lucht haren hoogsten graad bereikt hecft , zijn die wolkenmercn sterker zaracngcpakt

en van boven vlakker. — Zie Slamat, Figuur 5. — Van den top des Slamat zag men

den 22 Junij (47) vroeg, het wolkenmeer over geJied Java, zoo ver men zien kon,

uitgestrekt, van de Noordkust af tot de Zuidkust toe, en slechts de hoogste kegel-

bergen stakcn er uit.
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navolgcnde vulkanon zigtbaar, wier h 1

diaaii irercduc

den. Bij alien werd naar den rc/?ler Iioet

hoek. Zij waren als volgt

:

Prauw ten 0. 5" 48' N.— Sindoro ten 0. 3^ 55' Z. — Soernbiiig

ten 0. S? 53' Z. -^ Merbaboe ten 0. 9^ 5'Z.— Ln^voe ten 0. 10^

10' Z. — Merapi tenO. 12^42 Z.-^DeLawoelaggeheelachler
den Merbaboe en deze achter den Soembing verborgen, ojxlc^n

regterhoek dcs tops en ecne smalle strook van do liellii

menziet liieruit, dat, zoo als Avij reeds bovcn aangenicrkt Ik hben,

deze bergen met den Slamat en nog een paar nieer wi^slelijk

gelegen Yulkanenbijna lijnregt achter elkander liggen (inijn stand-

punt was op het verhevenste punt van het midden des hoogslcn

0. rugs. Zie Slamat, Figuur 5.)

Den 22 Junij had ik het genoegen op deze eenzame kruin

een bezoek te ontvangen van verscheidene yrienden ult Ban-

joemas, onddr welke zich de Heer Noordziek, Assislent-Resideiit

van Tjilatjap bevond. Met deze Ileeren nam ik den geheelen

top nog eens in oogenschouw, bij weike gelegenlieid \\jj eene

flesch vonden, een te zamengerold en vol geschreven papier

bevattende^ van hetwelk wij cvenwel niets konden ontcijferen

1812. Want ofschoon de flescl

kurkt kurkentrekke

iri-

bedienen, zoo was zij toeh met zuiver water gevuld

papier bijna tot pap opgelost. Wij maakten Lierover m

dene gissingen, als: 1^ kan men zich verzekerd houden, dal

de reiziger, die, in 1812 ^ op dit papier eenig narigt wilde ach-

ter laten ziiner bestiisriner van den Slamat. het

flesch zal sedaan hebben? 2"^ hoe ko^ *^^^^" *-"*

op bezochtcn

5 urktc flesch? 5' Als de flesch van 1812 tot 1847 onge-

{ d op den top bleef liggen, bew

ren van 1825 en 1855 Tzie bove ix waren?

Verder vonden wij nog, behalve de beenderen van een

paar wilde z^vijnen en andere kleinerc diercn, do skcletten van

drie rhinocerossen die deels in he! zand, deels tnsschen deste<?n-
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blokkcn verstrooid lageii. Do ouclstcii waren op ecnc gchccl

bijzoiiderc ^vijzc vcranderd, zccr ligt en porcus gowordcn en

in gapendo reten opengespleten.

Had ik mij tot liiei toe over hct schoonste weer mogen

.verlieugen, — dczc Heercn trofTen het minder gelnkkig^ want

in den nacht, dien zij (van den 22'^^° op den SS'^*^"") op den

top met mij doorbragten, werden zij door en door nat door

cenen fyncn^ maar onophoudelijk Tallenden regen. Onze hutten

stonden in cene kleine bogt (<^ op d^ kaart van den Slamat

Fg. G) en leunden tegen den door de vulkanische dampen ver-

warmden kratermiiur zelven en hadden tot bodcm den kalen

zandgrondder vlakte. Hierop lagen onze dckens enmatrassen;

hct dumde nict lang of wij zwommen in het water, dat in

strooraen van den rotsAsand gutste. Ilct was stikdonker, ner-

gcns in doze doodsche eenzaamheid was er aan een toevlugts-

oord te denken. en niemand durfde het wagen dit 10,000'

hooge en gevaarhjke tcrrcin in den duistercn nacht te verlaten.

Zoo zaten wij bij elkander en wachtten den dageraad af, onze

zifplaatsen al hooger en hooger opboiiwende te midden van het

water, dat ons omringde en van het dak der hut afstroomde,

Wij zagen niets en ons oor vernam slechts het bange geloei

dcs kratcrs, dat als de branding dor zee boven het gekletter

dcs regens uitklonk en wiens hoUe muil op cenige weinige

schreden afstands ons als het ware dreigdo te vershnden* Nu
en dan weerklonk de geheele oratrek van het gekraak van

nederslortende rotsmassa's, die waarscliijnhjk door den regen

ondermijnd en van den kraterrand losgemaakt, naar beneden

in den afgrond storlten. Even onrustvcrwekkend alsdeindruk-

kcn waren, die op onze zinnen vverklen, — even zoo waren

cK)k de beelden, die onze verbeeldingskraeht te voorschijn

bragt. Want soms bespeurde men flaauwe aardbevingen, die

den rotsgiond deden sidderen* Dan vrcesden wij elk oogenbhk

dat eene uitbarsting op handen \vas, dat in de plaats van

\^ ater, lava-stroomen ons zouden overstelpen on onder puin begra-

ven! want wij wisten maar al te wel, dat de Slamat tot de

werkzaamsle vulkanen van dit eiland behoort.
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bi

zagcn met braadend verlangen naar het dralende ochtendrood.

Be dag brak aan, de regcn hicid op, de waterplassen zijpel-

den aldra door het mulle zand, de eei-ste stralwi dor zon

verwden den voor ens liggcnde kratermuur met glocijcnd

rood' hoop

lust — kommer en angst waren vergeten.

eenige ran onze Javanen cene verk\\ ikkende kofly

toebereidden en andere de noodige toebereldselen tot onze

afreize maakten, eringcn wii nog eens near den kraferrand en

wierpen eenen Liatsten blik in den afgrond, wicns stoomen,

bruisen en bulderen ons den geheelen naclit zoo beai

had; — wij ontbeten, zeiden den berg vaarwel en k\\

o^"o

vierdehalf uur later, den 23'**° Junij, ten 11 urc weder tc

Priutin aan. — (In de bovenstc zonen dcr bcrffhcllinjr vonden

)

opgang- op vele rotsen rijp en diinne korst

D. Gedaanteverwisselingen

Daar er gecne besclirijvingen bekcnd zijn van de gcsteldlicid

der kruin voor of tusschen gemelde uitbarstingenj en het nict

eens met zckerheid uitgemaakt is, of gcdurende het tijdver-

loop \an 1772 tot 1825 uitbarstingen hebben plaats gegrepen,

zoo is het onmogelijk te beslissen of de thaiis woeste, 2300'

breede, bovenste zone der kruin eerst door de laatsf.e uitbarsting

van alle vegctatie is beroofd^ dan of zij reeds vroeger (sedert

1772 ongeveer) in dezen toestand verkecrd heeft. Zij kan

ovcrigcns ook door kleine uitbarstingen ^ wanncer deze gloeijend

heet zand en steengruis uitwierpen en alle plantonkienien

dooddcn, in dezen toestand hebben voortgeduurd,

Sedert do hoofdplaats Tegal op de N. kust door Earopeanen

bewoond wordt, heeftj naar luid der berigtenj het uitstoomen

van dikkc wiltc rookwolken nil dezen krater nooit opgehoudeiu
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INQUIRENDA.

Dc opgaYc cler & mde oorden in den omtrek van den

Slaniat Iieb ik te danken aan den lleer van der Pocl (in 1847

Assistcnt-Rcsident van Keboemen , in Begalen). Ik maak er den

onderzoek waard

schiJTien.

1». Een racer rawa Poetjang, bij het dorp Kaligindcna-, dist

Bandar, resid. Pekalonjran. 15 van

2o. ZilverAvitte glinstercnde rotsen (glimmerlei?) bij het dorj

Bodas, in het district van denzelfden naam, Om daarheen t(

komen gaat men van Kahgiiideng naar Panigeran (8 palen"

en van daar tot Bodas (12 palen).

Beide oorden (1 en 2) liggen op de N. zijde dcrkcten,di(

0. waarts van den Shiniat naar den Di-eng loopt en kunnci

zeer gemakkehjk bezocht wordcn langs den wear, die van Band
Pekalo

dorp Tjiliboer , op de W. zijde

Slamat; dist. Boemie, afd. Brebes, resid. Tegal. AIs men den
weg volgt, die, van Poerbohngo langs den Z. voet van den

perSlamat, over Poerbokarta loopt, zoo kan men
Petoegeran geraken, hetwelk aan den W. voet des

daar Avaar het laagste punt der ^Y. kclen door den weg naar
Tegal M ordt gesneden.

' Yan daar nioet men de W. helling des
kegels besfijgen, dan 8 palen 0. waarts reizen tot Kaliheran
of Bocmic ajoe, vervolgens 5 palen verder gaan naar Tjiliboer,

het hoogstc dorp aan deze zijde : dan is men nog 7 palen van
het mecr verwijderd,

4o. Eene warme bron aan de kali Gocng, bij het dorp Rern-
boel, in het dist. van denzelfden naam.

Deze bron ligt 6 palen van Rcmboel, dit 6 palen van Bocmic
djawa, hct^veIk 56 palen van de hoofdplaats van het distiict
Boemie ajoe ligt,.
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23. ROKO DJAM PANG AN. #
«

Wij rangschikken dezeii berg onder de vulkanen, allcennaar

aanleiding der opgave van D^ Th. Horsfield. *) Hij venueldl,

dat de heer Cornelius, die denzelven in 1790 beklom, aan des-

zelfs noordzijde eeue aanzienlijke hoeveelheid onzuivere zwavel

vond. Waarschijnlijk beylndt zich aldaar nog eene solfatara en

moet de berg als liet overblijfsel van ecnen voorrnaligen groo-

teren vulkaan worden beschouwd, welkc, ten gevolgc van eene

dicr geweldige omkeeringen in de nataur, waarvan Java zoo velc

blijken oplevert, is verbrokkeld gcworden, Zou de oneflene,

labiiiiitische gedaante van het hoogland van Karang kobar, dat

zich aan de zuidzijde des bergs uilstrekt en met honderden van

heuvel-toppen als bezaaid is, niet aan dezen vulkaan haren oor-

sprong te danken hebben?

\

24. HET GEBERGTE DI-ENG.

A. Topograph Isch overzigt.

2Br. 7*^ 8i/^

f A OQ^ ^\ '
1'^*^^ midden van hetgebergte bij den tempel Ardjoeno.

H. van het plateau Di-eng-. . . . 6296'.

H. van den hoogsten rag Prahoe 7873'.

I

Vroeger, toen wij den Slamat Besclirevcn, hebben wij reeds

met een woord van de bergketen gesproken, welke zich van

dezen vulkaan lot aan Di-eng uitstrekt, gehjk mede van den

bergtop Roko DJampangau, die, bijna geheel op zich zelf slaande

en op nagenoeg gehjken afstand van den Slamat en Di-eng, zich

boven de nok der keten verhcft. Van dezen top af draagt de

kelen de sporcn van een zuiver vulkanischen oorsprong. Deze

keten houdt op een smalle rug te zijn, waar zij een punt ten

N. W. van den berg Sindoro bereikt hceft. Hier breidt zij zich

Z. westwaarts, naar den kant van den Sindoro, uit en vormt

On the mineralogy of Java. (Verb. Battiv. Genuotich. dccl VIIL, bla. 171.)
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cen Iioot;-geberffte , met talrijke vlakten, kraters en meren
J

goeiiucijg 171-ciig

n dit eiland en onder den algere

bekend. Hij zal lict onderwerp

tegenvYOordige bescliouwing zijn.

Bij de uilbreiding wordt de lengte-as der oorspronkclijko

ketcn niet naar het noorden overschreden, maar de bergmassa

vcr\^ijdt zich slechts Z. westwaarts en eindigt ten 0. in den

korlcn, doch hoogsten kain van het geheele gebergte , den goe-

nong Prahoe , die in cone bijna dwarsche rigting tot de Tegal-

Di-cngsche ketcn staat , naraelijk van het N. N. W. naar het

Z. Z, 0. loopt, terwijl dcze langc kcten zelve bijna juist van

het ^\. naar het 0. gerigt was. i) Met de nok des Prahoe houdt

het gebcrgte oostwaarts op en Yormt clan eene zachte helling,

wellvc, gclijk bij andere kegelbergen, in divergerencle lengte-

ribben verdeeld is-, deze dalen slingerende af en tredeneindelijk,

in minder lioo;?e bererruffson ovcrcaande, den
o

rgaande, den Oengarangtegenioi

met den hoogen kegelberg Sindui

tussclientreberirtc s. Telcrrep , verbonden

eene cirkelvormige

de onderscheidene

zich aan haar oostcindc bijna in

zuiden omgebogen^ aangezien

r^'cn van den Di-ensr, hoezecr

door dalen en kloven gescheiden, toch eene kringvorniigo

ligging rondom het middenpunt Tan het gebcrgte hebbcn.

Midden door het Di-eng gebcrgte loopt ecn weg , die , van dc

noordkust bij Pekalongan afj eerst de Tegal-Di-eng'sche keten

zuidvvaarls overlrekt en alsdan^ naar het 0. gekeerd^ bij het

dorp Batoer zich met den weg van Banjoemas vereenigt, Het

genoemde dorp ligt oOOO^ hoog aan den Z. voet vanhet laatstc

einde der TegaPsche kelen, maar aan den W. voet van den

eigenhjken Di-eng. Van hicr gaat de weg 0. waarts en dan, midden

door het plateau, Z. waarts tot Wpnosobo.

Alvorens de bijzondcrheden van den onuilpiiltclijken Dl-eng

in oogenscliouw te nemen, moeten A\ij eerst eenen bhk wci pen

landschap rgfc

"^'^J ^^U^^ ook indordaad slechta houL'sterifs 5" vanhet O. naar het N. af.
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van Di-eng voordoet en welligt even zoo merkwaardig, CTcn\vd

,

uit een goognostisch oogpunt , reel minder onderzocht is, ik

bedoel het hoogland van Karang kobar.

Hceft men het hoogste punt van dcu weg, die van Peka-

longan naar Batoer over do Tegal-Di-eng'sche ketcn loopt, on-

gevecr 6d00' hoog, bcrcikt, dan geniet het cog een hoogst

lecrrijk gezigt op dit land, hetwelk zich als cene zuidchjkc

uitbrciding der keten voordoet. Want, terwijl de bergkam
noordwaarts gehjknia tig en snel in de vlakte van Pekalongan

overgaat, daalt hij ten zuidcn niet mccr dan ongevcer 1000
of 1500', doch steil, om zich dan in een wijd uitgestrekt hoog-

land te verbreeden, hetwelk een zonderhng en vreemd aanzion

heeft door de hondcrdcn van klcine toppen en punten, diedaar

als opeengestapeld zijn, en door do kloven, die, labirintisch kron-

kclende, hot in alle rigtingen doursnijden. In grasgraauwe kaal-

heid, zonder boom of slruik, doet het zich aan het oog van den

verbaasden reiziger voor. Slechts op enkele plekken ^^ ordt hot

dorre graauw van deszelfs oppervlaktc met de bruinkleurige

hutten van een dorpje afgewisseld, welke zich, door de zonne-

stralen verhcht, op een verren afstand blinkende, aan het oog

voordoen. Naar het Z. daalt het langzaam van 5600 tot op

ongcyeer 3000 voet, maar verheft zich vcrvolgeus nogmaals in

tahijkc, steile en schilderachtige spi tsen , die als het ware zijnen

zuidelijken grensmuur uitmakeu, alvorens het zich steil in het

Z. waarts gclegene diepland (bij Bandjar nagara) afstort. De
merkwaardigste dezer bergspitscn is de goenong Labet. Eer men,

namelijk, van Karang kobar naar Banjoemas afdalende,het lagc

land aan de rivier Scraijoc bereikt, moot men cene rotspoort

door trckken, die tc regt dcjooor/ vanhet gebergleheeten mag,

van waar het oog ver over de oppcrvlakte en den voet der

bergen, die van hier af steil en onophoudelijk dalen, heenvveidt.

De O. hoek van deze poort is de berg Labet, een ontzettende

rotsklomp, die zich, van ter zijde gczien, smal in den vorm

van een pilaar verheft. Do trachiet-massa's, uit welke hij bestaat,

liggcn even als do schilfcrs eener ui, in coucentriekc, 6 tot 10'

dikke lagen op en om elkander. Naar het 0. Iieon verlengt hij
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I'lch in eencii laiiggoioklen rotskani, welks zuidfront cen' oiiloc-

loodi
1

ijderd

den RokoDjampangan, ligtin het gebergte, 4150 voetboven de
oppervlaktc dcrzcc, de theetuin Pegoon dangan; 1000 voet vcrder
zuid^vaarts hecn treft men het dorp Karang kobar aan, dat,

met rijstvcldcn omilugd, in een liefelijk dal gelegen is en welks
hulten op eene schilderachtige wijze aan den voet van den berg

rooid liggen. Moet dezc berg (met een meerga leileh vei

op deszelfs op
andere bergen verheft, misschien niet beschouwd worden als

een uitgebrande vulkaan of eruptie-kegel ? Het zuidelijke ge-
deelte van het boogland is, over het algemcen, op eene iu het
oogloopcndc wijzo verbrokkeld en met kloven doorsncdcn. Steile

wandcn en bcrgspilsen van geringe hoogte verheffen zich allcnvege,
zoowel-tot aan den voet van den gocnong Labet, als tot dien
van het gebergte Di-eng, zij wisselen elkander in eene wilde wan-
orde af, terwijl diepe dalen zich tusschen dezclve heenslingeren

.

Slaau wij thans ecrst een' Wik (terwijl wij van Batoer naar
Di-eng opklimmen) op die bergspilsen en bergruggen, welkc
hot plateau Di-eng

, benevens nog eenige bergmassa's, die gewoon-
lijk onder den algemeenen naam Di-eng mede begrcpen worden,
omvatten en welke, gelijk derzelver hgging en gesteldliei<l aandui-
den, vroeger een zamenhai

termum')
'gte (een kra-

Bij het lezen hicrvan
^vcrpe men een blik op de Uart: Di-eng Fig
(Fig 2 stelt het gebergte voor, gelijk het zich vcrtoont van
den top van den Sindoro.)

/. De buitenste hergen van Di-eng, door eene diametrale
! usschenrnimte van ongeveer 4 minutcn van elkander gescheiden,
zijn: lo hot oostelijke gedeelte der bergketen, welke van den
gocnong Slamat ^ich luerheen' rigt, en waarvan de vei-schil-
lende strcken bekend zijn onder de namen: g. Ptarang

froct'.Th \ "f '^" "^^" aanvaneendorpeueenmeclwclklaatst:
vroeger alhicr wercl gevondcn, namelijk

, goenong Tel»-a aboeag.
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Dven Baloer), vervolgcns oiidcr dien van Pakar&man eu
ten laatslc onder dien van een geiiug dorp, hetwelk aan

den binnen-voet der keten ligt en Gadja moenkoer hcet:
Q welks brcede

ton, in de rigting van het zuidcn, tegenover den

berjr bedek t

hetv^^elk

cntecren de bovenste strekcn do

hierna tc noernen bergon in de digte en niosrijke sclladu^ven

van eiken, Engclliardtien, Podocarpen, Melastomen en aliorn-

boomen (^Acer Javanicum niihi) zijn gehuld. 3° Ten zuid-

vvesten; de goeuong Wis7na^ welke zicli, door den zoogcnaam-

den Paggar tipis, met de navolgende bergeu vcrbiudt. 4" ten

zuiden (Z. Z. 0.): de g. Srodjo^ welke de uiterstc omzooming
van den Pakkoeodjo uitmaakt en slechts door het meer (telaga)

Tjebong daarvan gescheiden is ; 5^ ten oosten en N. 0. : de g. Pra-
hoe^ welke een eenigzins gebogen bergrug vormt, welks holle zijde

binnenwaarts gekeerd is en op eene lengte van 2«/2 minuten

(nok
,

)

naar

zicli 1900 voet nit het dal Badak banteng, dat zich tusschen

dezen berg en het eigenlijke plateau Di-eng bevindt, en is te

steil dan dat men den zelven zou kunnen bestijgen. Slechts

aan de buitenzijde, of langs de ribben , welke van zijne beide

eindhoeken afloopen, kan men denzelven bekhmmen. Op het

N. N. westelijke uiteinde , dat, even als de gansche bergrug,

met ^voud bedckt is, yond ik de OYerblijfselen Tan t\yee tem-

pels, AYclke gclieel en al in puinlioopen warcn vcrkecrd; hoe^YcI

de gehouwcn tcerling\ ormige steenen, waaruit zij vrocger

waren zaanigesteld, nog derzelver oorspronkelijken vorm en

versieringen 5 door de hand des beeldhouwers aangebragt, be-

zaten, zoo Maren dezelve zoodanig verweerd, dat zij met een

mes gesneden konden Avorden. Deze beide zijn de hoogst ge-

lege7i Siwa-tempels op Java, (7873'.)

Do gesteldheid van den bodem, welke tussclicn deze 5 over-

ijfselcn
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o

ligt iiigcsloten^ laat zi^h^ met do volgcndo hooMtrekkcn schetscn.

II. Diilbodcms.— IJi. GrasvIattcHj dei halve plateaux,— IV. Uit-

geblusclite kralerkolken. — V. Meren. — VI. Nog werkzame

kraters en solfatara's. — VIL Bckken vanheete bronnen. •— VIII.

'oUcn; tot deze vormen der onbewerktuigde iialuur kunnen

ijks worden gebragt (ten einde de door menschenhandeu

daargcsteldc gcdcnkteekenen niet uit het oog tc verliezen):

IX. puinhoopcn Man tempels en — X, bcstaande dorpcn. Wat
aangaat dcu tooi, wclke de plantengroci aan het gebergte bijzet,

hierover kan in deze bijdragcn^ welke sleclits de geologic en

meer bijzonder do Yulkanisclie gesteldheid van het gebergte

ten onderwerp hebben, niet worden gehandeld. — Zulks is

cyenzeer het geval met de topographische bijzonderheden^ die

slcchts kort en als in het voorbijgaan kunnen aangestipt worden;

telkens Avanneer wij daarvan melding maken, verwijzen vvij den

lezer op de hierbij gevoegde kaart. (Di-engj Figuur 1

IL Dalbodems. Ondcr deze klasse Terdient het uitgestrckte

dal, dat ten noorden wordt ingcsloten door de bergketenen

Pakaraman en Gadja moenkoerj ten zuidendoor den Nogosarie,

den Panggouan en den bergrug, welke beide cvengenoemden

verbindt, ten oosten door den Panggonan, Paggar kentang en

den verbindingsrug tnsschen beide, -— uithoofde van zekere

verzakkingen, welke aldaar worden aangetroffenj — het eerst

onzc opnierkzaamheid. De weg van Batoer voert door dit dal naar

het hooger gelegcn Di-eng. Zoowel Iiet bovengcdeelte van dozen

dalgrondj welke zich lussehen den Paggar kentang en Panggonan
bevindt, als het beneden einde^ tnsschen den Pakaraman en Nogo-
sarie^ is eene naauwe bergkloof , waardoor de kali Dolok zich

bruisend naar beneden stort- maar in het midden van het dal,

tnsschen de genoemdc plaatsen, treft men effenoj zich tamelijk

ver uitstrekkcndcJ vlakten aan^ die, naar het Z. lanjrzanii.Th

rijzende, in den vlakken bergrug, welke den Nogos...,^.... .....^

gonan verbindt, overgaan^ wiens weligc grasvelden aan do
geiten van het dorpje Karang tenga (aan den 0. N. oostelijken

voct van den Nogosarie gelegen) tot weidc strekken. Dit dal

is nicrkwaardig nithoofde van verscheidcric ketelvo
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kingeii van den grond, weike, bcncdeu Karang tenga, gcdu-

rende de aardbeving van 47SG zijn onlslaan en een vreeind-

soortigen , boogsgev^ ijs uitgesncden (bogtigen) rand bczitton,

Eenc aardtong, welkc tusschen deze bogtcn voorwaarts springt,

is door diepe klovcn van de vlaktc geschciden en vormt een schier-

eiland in deze aardverzakkingen; de bodems dor kommen zijn groo-

tendcels bedekt met kleine poelen of mercn, tclaga Wibi gehceten

en met Nasturtium, dat hicr allerweligst tiert, bcgrocid. De
poelen en meren onllasten hun water in de k. Dolok. (Eenc

ketelvormige verdieping of kom^ veel grooter dan deze, die den

zanienhaTig van den dalgrond afbreekt, de telaga Leri, zullen

Avij later onder n^. VII leeren kennen).

Een tweede van dezen aard is de zich langzaam uilbrei-

dende dalgrond, in v^elken het dorpje Sekoenang, tusschen den
V

Panggonan en den Wisma, gelegen is en waarin vcrder N. 0.

waarts, in de rigting naar Di-eng, de kawa Tjondro di moeka

ligt; in de nabijheid van deze worden uitgestrekte grasvelden
+

tusschen hot woud aangetroffen ^ tervi^ijl de grond rondom het

lorp bebouwd is, niettegenslaande honderde van heiivels, klein

en onregelmatig gevormd, vooral ten Z. van het dorp, zich

boven de oppervlakte van het dal verhelTen. Deze hcuvclen

bestaan geheel en al uit verbrokkclde steenmassa's , doch zijn

thans, door den invloed der lucht grootendeels verweerd, met

aarde bedekt , en op de weeldcrigste wijze met struikgcw as en

woudboomen begroeid. Scliilderachtig mag het naauwe pad,

dat zich tusschen dezelve heenwendt, worden genoerad. Aan

de westzijde verlengt zich de dalbodem in eene smalle rib, aan

bcide zijden door eene bcrgkloof , wier wanden loodregt in de

diepte afdalen, bcgrensd, welke op sommige plaatsen breed genoeg

is, om, zonder gevaar voor duizeligheidj zijn' wcg over dezelve

te vervolgen^ Ter regterzijde, aan den voct van den Panggonan

hoort men het wilde brnisen der kali Toelis, door haar cliep

on schilderachtig rotsbed, terwijlmenaandehnkerzijde, aanden

voet van den Wisma, het geklots der kah Sekoenang ver-

necmt. De steile, schier loodregt oprijzcndc wanden dezer berg-

kloven leveren bijna aller\Aege de sporen van aardstorlingen

,

c
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tcnvijl bet oor des aanscliouwers , die zich in dczelve beviiult,

door don dondcr der schuimcnde beken verdoofd wordt. Langs

een pad, dat zich al slingerendc gelijk de Yorm der vlakke tanden

concr zaag voorlzct, doonvorstelt men de bcrgkloof, die tot bed

der kali Toelis stn kt en bereikt men de Z. westelijke helling yaii

i\cii Panggonan, welke zich dooreene bijzoncterheid, die onmid-

in hot oog valt, onderscheidt. In plaats van in afzon-

deilijke lengteribben afgedeeld te zijn, welke, naarmate zij lager

dalen, zich vcrder van elkaiider verwijderen, gelijk bij de andcre

hellingcn dczer bcrgen wordt waargenomen, is de helling van

dezen berg, overdwars genomen, vlak en effen, terwijl zij terras-

vonnig afdaalt; zij levert derhalve, op verschillende hoogten boven

elkander, drie oitgestrekte, effene en met gras begroeide plallo

oppervlakten; op het bovenste vlak ligt het dorp Woendoc,

terwijl op het benedenste terras twee andere dorpen worden

aangetroflen, Deze tcrrassen, welke zich verre in een voorwaart-

sche rigting uilstrekken en de geheele ruimtc tusschen Nogosarie

en Wisma bcslaan, schijnen oucle, zich in ccne vlakke rigliii

uilgebrcid hebbende lava-stroomen te zijn; thans zijn zij hoo

met aarde bedekt, zoodat de kern, waarop deze rust, — de

lava namelijk, — sleclits in de diepste stroorabedden te voor-

schijn treedt. Blijkbaar zijn deze terrassen door lava-slroomcn

gevonnd, welke over den rand van den Weurdodo (noorde-

lijksten ketel van den Panggonan) , welks laagste zijde aan dezen
kant gevondcn wordt, zijn hcengcvloeid. De westelijke en noord-

westelijke hcllingon van den Weurdodo zijn op gelijke wijze

terrasinatig gevonnd. i

nr

O
rr

Van het bovenste terras, bij het dorpje Woendoe, gcniet men een ultzigt, zoo
eigcndommelijk, dat Java waarschijnlijk geen tweede voorbeeld daarvan oplevert.
Tot aan de rotsmassa g. Labet wcidt het oog Z. W. waarts over het woeste, zich met
talloozerotsspitsen verheffendehoogland Karang kobar, ontdekthet op dcszclfs kalen,
vaal kleungen bodem de weinige dorpen, die met een bruinen gloed daarop uitkomcn.
Nogverderreikthetoogdanhetdaarevengenoemdehoogland;hetont^vaartdevlakten
tu8schen Karang kobar en de znidelijke bergketen van Java beslotcn, ja, reikt tot
OTer die bkaawende bergen, welke langs de knst voortloopen. Beneden in dediepfe
hggen strepen van wolken, over devlakte van Banjoemas nitge.strekt. In het verre
W., hoog boven de wolken, welke de labirintvormige dalen van Karang kobar door-
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Het dal Badak banteng. Van den N. N, westelijken iiitliock

der hooge bergnok van den Pralioe, daalt, bcnevcns andere

lengte ribben, ook een rug ncderwaarts, A^elke zich op ceno

zonderlinge ^^ijze naar het zuiden buigt, vervolgens terhoogte

van 150 yoct bovcn het plateau van Di-eng in eenc horizon-

talc rigting voortloopt en eindelijk in raenigvuldige kronkelingen,

Z. 0. waarts het nieer (telaga) Weurno voorbijtrekkende, zich

met dc helling van den Pakkoeodjo vercenigt. Deze bcrgrug

scheidt het zuidehjke gedeelte van het plateau van Di-eng en

den kom der meren Weurno en Pengilong van ecu dal,

hetwelk de ruimte inneemt, ^velke tusschen deze strekcn en

de aan gene zijde gelegen zuidelijke helft van den g. Prahoc

besloten is. Terwijl deze bergrug naar dc zijde van Di-eng

slechts eene helHng hecft van 150 voet, zoo daalt dezelveaan

de 0. zijde ongelijk dieper^ om in eenen taraelijk vlakkendab

grond over te gaan, die^ bij het daarin gelegen dorp Badak

banteng (Avaarnaar hij genoemd wordt) , 250 voet beneden Di-eng

ligt en ^ich digt aan den voet van g. Prahoe uitstrekt^ deze

berg, welke in het midden met een Avand m steilte aan een

muur gelijk oprijst, verheft zich hier 1830' boven het zoo even

genoemde dorp. Het dal tooit zich met de zachte kleurenpracht

der Avcidenvelden, welke met ranonkelen en violcn zijn bezaaid

en strekt zich verder zuidwaarts uit^ tot op de plaats waar

de helling van den Pakkoeodjo en die, welke, in verscheidene

ribben gedeeld, van den top van den Prahoe afdaalt, elkander

naderen^ op die plaats verandert het dal in eene Qn^<^^ ontoe-

gankelijke bergkloof, waardoor de kah Seraijoe, Avclke aanvan-

kelijk stil en met zacht gemm'mel door het dal ruischte, zich

schuimend en spattend met gCAAcld over haar oneflen bed

vventelt. Dit beneden gedeelte van het dal was tot in 1838

bijna onveranderd gebleven, doch in 1840 was het door de

zwevea, zlet de goenong Slamat met majestcit ora zicli been. In een blaauwaclitigen

schemer gehuld, ontwaart men hera van het plateau. Een aantal witte strepen dalea

van zijnen valkanischen top benedenwaarts, en eene zuil van rook, statig gelijk een

pijnboom, welke slechts verdwijnt om zich weder op nieuw te vormen, siert als eea

witte vederbos den kruin van den koning der Javasche bergen.
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aarde d

opgevuld, wclkc in den aanvang des jaars ISSS, — langs den

steilcn binnemvand van den g. PrahoCj (van dat gedeelte des

3 knodsvormige

bevindtA—^ b

benede

Er sclienen geene rotsbrokken mede naar berieden te zijn

gckonien^ de beek Scraijoc , \a ier loop aanvankelijk door de neder-

gcstorte aarde was gestuit geworden^hadzich weldra een nieuw

bed door dczelvc gegraven.

het geheclc gcber.

bet middcnp

fie
J
vormt een plateau. In de rigting van het

N. N. W. naar het Z. Z. 0. heeft het eene lengte van 5400

Toet; dwars genomen^ tussehen den passangrahan en de tern-

pels, welkeaan de tegeno\ergestelde zijdegelegen zija^bedraagt

deszells grootste brccdte 2000 voet. De grondvlakte is bijna efTen,

doch onregelmatigvan vorm. Hetjjlateau is rondora door gebergten

om^^even en sleclits op eene enkele nlaats , in het W- , waar de

o bereikt, met door randgebcrgten b

grensd; daar ter plaatse rijst dc bodem onmerkbaarj doch

daalt daarop onmiddellijk wedcr zoodra men tot aan de gras-

vlakte, waar de k* Dolok ontspringt is genaderd, en welke

100

droo«:st, omtrent 5

liet midden gedeelte en vorrat schoone grasplekken, die met
de kleui-enpracht van ranonkcis, Plantango^ Thalictrum soorten ,

bcncvcns viooltjes zijn gctooid; de middclste en zuidelijke streken

zijnmoerassig (veenaclitig), alwaar men verschillende Restiaceen

en soorten \an Cyperus^ Scirpns^XyriSj alsmede veel kalmoes aan-

trcft. Aan het N. N. oosteindc der vlakte hgt, in ecnekleine

bogt^ het dorpDi-eng en niet verre van daar, aan den oostrand

de passangrahan. Daar is het, dat de kah Toclis, welke aan
den goenong Prahoc ontspringt, in de vlakte aankomt; zij

deelt dezelve in haren verdcrcn loop bijna in twee gelijkt3 dee-

ervol^rons ^ iets b Van

meer telasa Palikamnauff , welk
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bodemlooze oevcrs, met cen brecden groencn strook van kahnocs-

plantcn zijn omzoomd. Vcrvolgens zet deze beck harcn loop
r

met een geriiig vcrval verdcr door dc ylakte Toorl, en verecnigt

zicli in het zuidelijke en smalste gcdeclte Tan de ylakte, met

de mtwatcringcn van de meren Weurno en Pengilong en vioeit

eindelijk door de enge tussclienruimte. vvelke de naaiiwelijks 20

b Ilier Yormt

haar loop ecn regthoek en rigt zich nu naar het westcn, door-

^t meer (telaga) Troes, en verlaat alzoo, tusschen dc

P het Di-eng-gebergte. Tus-

schcn deze bergen hggcn nog nicerdere grasvlakten, op gehjke

met

^ cch

het

loor nofif sraallere vlakke strooken, \eibonden en veel moeo

rassiger dan de Toiigen; het zijn, ten oosten (van hetzuideindc

gerekend) ; de vlakte, waarin de meren Weurno en Pengilong

kom
(M-

het midden van het nlateau. maai

westwaarts (naar den voet van den Panggonan beenJ staan

de 4 kleine tcmpels tjandie Ardjoeno-^ aan de westzijde van

den noordehjkstcn tempel treft men nog een eenvoudig, vier-

kant huisje aan, hetAvelk bhjkbaar niet was bestemd, omdaarin

de godsdienstplegtigheden uit tc oefenen, maar hoogst\\aar-

schijnhjk slechts diende ten gebruike der pelgrimmen of der

esters; de tempels zijn jiiist in de rigling van

het n. naar het 20

Zij zijn opgetrokken uit teerhngvonnig gehonwen steen^ waarvini

de zijden zorgvuldig glad gewreven zijn en uit eene endezelfde

lava-soort bestaan, welkc blaauwachtig ligt-graauw van kleur

en vol porien (Iiiclitbellen) is. Deze teerlingvormigc stcenen

zijn zonder tras of kalk op en ncvcns elkandcr gevoegd, en

sluiten zoo volkomen aan elkander, dat men
openm

weike zieh in dezelve bevindt, is eenesmalle poortjdie in elk

1
K
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derzelven iiaar liet wcslcn is gcrigt; de deur van het waclilhuisje

daarentegen is naar het oosten gekeerd. Het binnenste dier

tempels is zeer eeiivoudig en de ruimte wordt naar boven

gedurig minder, dewiji de leerlingvormige steenen op de wijze

van eenen omgekeerden trap naar binnen springen^ vvaardoor de

ruimte piramidevormig Avordt. Zoowel in de binnen- als bui-

tcnwanden zijn nisscn uitgehouwen; de beelden echter, welke zicli

vroeiifer daarin bevonden, worden, voor het grootste gedeelio, niel

UK offen

trappen opkhmt, bevindt zich

bodem

opgravingen zijn bewerkstelligd) is met water bedekt^ in een der-

zelve stond het 5 voet hoog (beneden de vlakte waarop de tem-

pels gebomvd zijn). De wanden dragen de duidehjkste sporen, dat

dezelve van buiten veel mcer zijn versierd geworden, dan

aan de. binnenzijde. Tabijke vooruitspringende hoeken en uit-

slckken, rijk met beeldhouwwerk versierd en in de schoonstc

evenredigbcid tot elkander staande, vele nisscn, in de A^anden

gehouwen, (in sommige waarvan zich nog Siwa-beelden bevindcn)

een groot aantal figuren in halfverheven beeldvrerk , welke het

overig gedeelte der wanden bedekken , kenschetsen het eigendoni-

raelijke van hunnen bouwtrant. i)* De grond, waarop deze

tempels zijn gcbouwd, is thans zeer moerassig en v eek

met welig groeijendc Xyrideen en andere planten be

zoowel hier van het pi

kan men denzelven slechts betreden, door middel der boo

stammen, welke op den zompigen bodem zijn nedergelegd.

Op* sommige plaatsen is de bodem zelf bruin-geel en oker-

achtig, terwijl men hier en daar vetachtige vliesjes^ die een

)Yeerschijn bezillen, op het water drijven ziet.

Het voorkomen van hot plateau Di-eng, van eene hoogtc

bczien, b. v. wanncer men zich op de heUing van den Pang-

*) Bcter eu korter, elan ia dczc l)ebchryvin^, ivortltlict uiierlijk voOrkomen zoo van

ilezc tempels als van liet plateau in eene afTfCcltliiiir derzelvcn voorgestel*!, welke bij

den utl;\s, tot <lit wcvkbchoorcTKle, zal wortlen gcvoegd.
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(Te

gonan i3eYimlt, is in dk opzigt allennerkwaardigst^ nogbelang-

rijkcr wordt deze beschouwiiig^, wajmeer men zicli de mcik-

waardige geschiedcnis ran dit gebcrgte \'Oor dcu geest brenst.

Op het ^^ijduitgcstrekte, slille plateau, staan ginds eenzaam

4 kleine tempels Ardjoeno, wicv vcrvallen piramide-vonTiig(?

wanden, met kleine strufken begroeid zijn. Zoo even hceft de

morgenzoQ hare eerste stialen over de kruin van den Prahoe, die

zelf nog in het duister gebuld ligl, heeng-eschoten, de ncvelen,

welke het plateau bedekten, verdreven en het eerwaardige,

door eeuwen grijs geworden gesteente dier tempelen beschcnen.

Lange donkerkleurige , bijna zwarte schaduwen, iu de reine

lucllt van dit verheTcn oord scherp langs het hcht iii[komend,

werpen zij over de met gras bedekte \lakte. Aan gindsche

zijde schemeren de bruinkleurige hutten van Di

een blaauwachtige rook statig heenzweeft.

Ter plaatse waar de zon g-indsche grasweiden

golfde eens het gloeijende lava-meer van een kraterbodcm. De

lava bekoelde en de bodcm des kraters tooide zich, na dui-

bcschijnt, daa

enden van iaren, met k\\

tempels

en lofliederen, den AUerhooffsten gewiid, verhieven zich uit

jj,,«ii^V.XX ..^X^._j

dezen vulkaan, den voormaligen zelel der vernietiging ! Duizende

van handen repten zich nu aller^\ege, beitel en hamerslag

weerklonken , en het geraas der arbeiders en het gezang der

vrome scharen werden door de echo van de ber

gekaatst. Maar gehjk weleer de lava bekoelde, en de vunrzee

eindelijk in een grasveld werd herschapen, — zoo ook verdween

wederom deze maatschappij van mcnschen; •— na een nieuw

dnizendlal jaren Averd geene menschelijke stem meer gehoord

,

en slechts het werk hunner handen, uit diezelfde lava gebouwd,

t kerweerd

als een raadsel —^ een droom van steen.

Onbekend met het lot, dat deze tempels trof, worden zij

door t! bewond

zij bezigen hunnc krachtcn tot de bebouwing van den grond

en duizendjarige wonden vallen (ten twecden male op Di-eng)
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ondur dc slagcn dcr bijl. Maar do iialiinrkrachteii, der inonschcii

hoop nu ccns vlciicndc, dan den spot met haar diijvende,zien

6""""D po

lU'hAd, menigwerf gcdurende langen tijd ten heil en zegen van

gene slrekkcnde, — tot dat- cenmaal de dag van nieuwe

omkceringen aanbreek t . . . .

.

IV. Trechtcrvormige kratcr-kolken. (De thans nog be-

slnandc cniptic-kcgcls Paggar kcntang, Paiiggonan en dc ver-

brijzclde Pukkocodjo.)

Goenoeng Pakkoeodjo. Ton z. z. \v. van hot plateau van

Di-eng, in de onmiddellijke nabijheid van den tegcnovergcstclden

oever van het meer Pengilong, vcrheft zich eene bcrgmassa,

wclker kruin nit woest op elkander gcstapclde rotsklonipcii

is zaamgcsteld. Het ziju lava-rotsen, welke zich op sommige

plaatsen tcr boogte van 100, ja, 150 voet loodrogt verliefien

en hocwel zeer dik en onregebnatig gevormd, echter werke-

lijke Tierkante ziiilen uitmakeiij door dwarssclieurcii yaii een

gcspletciij als warcn zij uit teerlingyormig-e stukkcn in ceii

gezet. Hit dergclijke rotsbrokken bcslaat de hoogstc top

g. Keiidil zclf5 w clkcn men van de* zijde van Di-eng als graauwc

plekken, door het geboomte des wouds
,
gewaar wordt. Diepo

kloven, en breede, gelijk holen gcvormde doorgangen vindt men

op Tele plaatsen tusschen de rotsen, die als een bouwyal ^voest

over elkander zijn geworpcn ^ terwijl zich woudboomen tusschen

dezelve verlicffcn en met hunne krnincn schilderachtigc scha-

dinven daarover werpen. Aan dc eene zijde verbindt zich dc

/'

/

g. Kendil, door een lagen bergriig, met den Paggar lipi

deze op gchjke wijze met den g* AYisma te zaraen hangt, ter-

i\ ijl de kruIn van den Pakkoeodjo , welkc een halven cirkel vormt

en in het z. o. tegenover den Kendil staat, veel meer

zelven nadert en vroeger bhjkbaar met dczen een gehccl uit-

niaaktc; thans is dezelve daanan gcschcidon door eene nog

tamehjk hooge tusschenruimte, A^aarover een moeijelijk pad

den

leidt, dat van het dorp Simpoengang naar Parri kissit voert en

waarop veh^ losgernkte rotsbrokken verstrooid liggen. Zuidwaarts,

aan de overziide van de telagra Tiebon"^. wordt de cr. Pakkoeodio
\
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krom ^evormdcn bcrgkain, deiig. Srodjo

(als hot ware door ccn uitersteii ringmuur, gelijk de g. Gedch

door den g. Seda raloe) oingeven en daaUnaar doze zijde van bet

mccr in eene met woud bedeklelu^llhii? af. Noordwaarfs edilcr

1)

waafts loopt lot aan Iiet dorp Parri kissit. Uithoofdc doze kloof,

door de steilte van hare wanden, van de overigc zijden nict kaii

bestegen wordcn, zoo is de veiligslo wcg om den berg le be-

klimuicn door, van de zijde van Pari kissit, Iiure rigling tevolgen

en aanvankclijk door tabaksvclden (welke plant tussclicn het

gcvcldc geboomte wordt geteeld) en later door het oorsj^ron-

kclijke woud zijn pad opvvaarts te nenien. Dion weg volgende

,

koint men aan eene solfotara , welke zich aan dezen bimicnwand

van den Pakkoeodjo, omtrent ter halver hoogte van dcnzclven,

bevindt. Aan het bovenste gedeeltc van dezen bergM and bcmcrkt

men kale , steile plekkeu van eene witachtige kleur, welke door

het groen der wouden blinkcnde, zelfs tot aan Di-eng zigt-

baar zijn. Gelijkc verschijnselen doen zich hier bij deze solfa-

tara voor, als die welke in dekawa Tjondro di moeka woiden

aangetroilen , met dit onderscheid slechts, dat dezelve, uithoofde

van de grootere steilte der helling, minder zompig is. Behalve

den naam van kawa Pakkoeodjo, draagt zij nog dien van go\^ ah

(hoi) Oepas (Vergif) ; men verwarre haar niet met de gowah Oepas

door Horslield opgegeven, onder welkcn naam hij den Pakara-

man, bij Batoer, aanduidt. Deze naam wordt door de Javanen

aan al die plaatsen gegeven, waar zich gaz-soorten oiilwikkelen,

ik

kloof

Pakkocodj

ke damp nit de fumarolcn opsteeg en op

rcrf doode vogels hadden gevondcn. Dc

oostelijke en oostelijke helling van den

bestaat uit een chaos van groole opelkander geslapi^ld^'

Irachietischc rolsklorapen : men t reft dezelve reeds aan bij de le-

laga Wcurao en vindt dezelve tot in de bovenste slreken van het
\

flal Rjo<]jar (ten o. z. o. van den I^ikkoeodjo); niaar het is
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vooral in die rigting, in welke zich de bergkloof van den Pak-

koeodjo naar liet n. en n. n. o. opent, dat men dezelve van

den grootsten omvang en in de wildste wanorde over en door

elkander liggend aantreft.

Die rotscn bestaan uit onregelmatig gevormde, hoekige kloiil-

pen, van 5 tot 10 voet hoog, die in de grootste wanorde

door elkander zijn geworpen, en onder welke enkele grootere

stukken, van 15 a 20 voet hoogte, zich als zuilen op de hel-

ling des bergs verheffen. Naar het zuiden heen , worden dezelve

geclurig zeldzamer aangetroffeii en aan de helling van den Di-eng

komen zij volstrekt niet meer yoor, Wanneer men het bestaan

dezcr rotsbrokken in de lagere streken, de nog rookende

solfatara in het hooger gelegcn gedeelte van den berg verge-

lijkt met dehgging ende gesteldheid der rotsmassa's, welke den

Kendil en de kruin van den g. Prahoe vormen , en wanneer men

het oog vestigt op de tusschen beidcn voorkomende bergkloof,

dan wordt het waarschijnlijk, dat zij als de puinhoopen van

de andcreliclft van den Pakkoeodjo zijn te beschouwen,— na-

melijk ^ van eenen voormaligen eruptie-kegel^ — welke,

bij gelegenheid eener hevige uitbarsting, is gesprongen.

Goenong Paggar kentang. N. westwaarts van Di-eng verlieft

zich een berg^ die, van welke zijde men dcnzelven ook moge

bcschouwen , uit eene langgerekte , enkelvoudige bergnok

,

schijnt te bestaan , op wiens zuidelijke, en zuidoostelijke hel-

ling, de woudeu voor het grootste gedeelte geveld zijn. Aan den

westelijken voet des bergs, diep in het dal, ligtde telaga Leri,

tusschen de dorpen Padjed en Proemboeng.

Heeft men ecliter dozen schijnbaren bergrug bestegen, zoo

ontwaart men met verwondering een diepen, kegelvormigen af-

rond voor zijnc oogen , en bevindt men zich op deszelfs smallen

rand, welke nergens afgebroken, bijna een volkomen cirkel

beschrijft. De doorsnede boven aan den rand, welke ongelijk

van hoogte is, bedraagt gemiddeld 2000 voet; de diepte van

deze hemispherische (ketelvormige) opening: 500 voet. Slcchls

aan de westelijke zijde geeft de zacht glooijende binnenwand
de gelegenheid in den kolk af te stijgen; dc andcrc zijden

O
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dalen stcil nederen vornien^ vooial die in hct o. , ueii' wand,

als een mimr regtop loopende^ welke onbekliiiibaar is. Ondcr
op den diepsteii bodein staat nog cen stukje bosch van andere

wouden geheel afgescheiden, ahvaar, in 1840, hetgecn zeer

zonderling luidt, zich eene kleine kolonie zwarte apen (loetocng)

ophield. Geene sporen van watcroplioopingcn kunnen in de diepte

worden waargenomen ; men moet derhalve veronderslellen ^ dat

hct regcn^Yater5 hctwelk in eene aanmerkelijke hoeveellieid

in deze kolk woidt opgevangen (men neme slechts de groole

doorsnede, van 2000 voet , in aanmcrking) , zich langs under-

aardsche gangen ontlast en misschien mede strekt ter aanvoering

van het Avater naar het bekken van de a^ arme broimen aan den

westelijken voet van den Paggar kentang gelegen. (Ecn dergelijk

verschfjnsel zullen wij insgelijks in den Tekkel Panggonan Iceren

kennen.) Aan de hovenste helling van dezen kegelvormigen vul-

kaan hggen nog* twee solfatara^s; binnen (in de kom) schijnt alle

vulkanische werking opgehouden te hebben.

Goenong Panggonan (Tekkel Panggonan en tehiga Weur-

dodo). Van de lager gelegen streken gezien, komt deze bergmassa

gehjk de zoo evengenoemde, als eene enkelvoiidige bergrug

voor. De cirkel, welke door den bergrand wordt beschrcven en

de opmerkenswaardige afgronden, welke door denzclven moy-

den omtogen, onttrckken zich aan de beschouwing, tot op den

oogenblikj dat men den top heeft beklommen en menvandaar

het oog in de kolk kan slaan.

De helling van dezen berg strekt tot grens aan het plateau

in het z. w.; slechts de steilste, namelijk, de zuidoostelijke

en znidehjke wanden zijn nog met oorspronkelijk woud bedekt,

terv^ijl de overige hellingen met tabak en groenten beplant , of

ten minste van grooter woudgeboomte ontbloot zijn.

De nok van dit gebergte beschrijft eene langwcrpige ellips,

en bestaat nit eenen scherpenrand die naar debinnenzijde sleil,

op vele plaatsen loodi'egt afloopt. Op die wijze wordt een afgrond

gevormd, welke door een scheidsmmir of smallen kam, die dwars

door het midden van denzeh en heenloopt , in t\v ee deelen, een

z. oostebjk en cen n. westelijk gedcNi^lle wordt gescheiden.
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De zuI3oo3telijkc koni^ eenigzins rainier dan de andere, is

vierkant, rondachtig van omvang en bij de bergbcAYoners be-

kend ondcr den naaai van Tekkel Panggonan. De bovenste

rand rijst aan zijne vier afgeronde hoeken iets hooger en ver-

heft ziclij als liet ware^ tot even zoo vele toppen^ de tamelijk

steile binnenwanden hebben eene hoogte van 2 a 300 voet en

zijn overal met boomgewas bedekt; maar de vlakke bodem der

kom is met het weligste gras getooid, in het midden der don-

kere scliadu\^'en van het omringend geboomte. Dezelve levert

een beeld der diepste eenzaamheid op, waarin sleclits zeer zeld-

zaam een der bewoners van Di-eng den blik werpt. In het mid-

den van den bodem bevindt zich eene langwerpige, in de rigting

van het z. westen loopende kloof , naar welke van alle kanten

kleine rnggen heenloopen en dan steil in de kloof afdalen ; deze

zijn voornamelijk op de eene (z. o.) zijde opraerkenswaardig

,

ahvaar zij kamvormige hjstcn, (waarschijnlijk verharde lava-^

ribben) vormcn , die evenwijdig naast elkander hggen. Door deze

kloof loopt, in de rigting naar liet z. w., eene beek tot aan

eene spleet of holte, A^aarin dezelve zich langs eefi onderaard-

schen weg aan het oog onttrekt.

Later znllen vvij zien, dat aan de buitenste helling van diezelfde

z. westzijde des bergs eene heete bron, door damp naar boven

gcdrcven, op eens uit den grond te voorschijn treedt. De

middellijn, boven aan den rand des afgronds, tusschcn de toppen

1 en 3 (zie dekaart), bedraagt ruira 2500 voet. Het pmit a^

op den n. o. rand, tasschen lop 1 en 2, ligt 660 voet boven

Di-eng, of 6954 voet boven de oppervlakte der zee.

Den n. westelijken afgrond, welke meer rond van vorm is,

kan men het best beschouwcn, wanneer men den tusschen

beide gelegcn scheidsmnur, (den middenkam) van de zijde van

Di-cng beklimt. Van deze plaats wordt men gewaar, dat de

beide hoeken van dozen kam, dat v^dl zeggeii, de toppen 1 en

4, aanvankelijk ver naar beneden loopen en dalen, alvorens

dezelve cm den Iweeden afgrond een kringvorniigen rand be-

scluijvcn. Deze ligt derlialve veel lager dan het kringvormig

gebergte^dat den Tekkel P. omsluit; het sterkste vcrval Avordt



225

van den top ir. 1 af waarg-enomen, die (cirkelvormig onige-

bogen) hoc Linger hoe dieper afdaalt, tot dat dezelve in het

z. w., waar nog sicchts een ^\and van 30 voet hoogtc boven
denbodem dcs afgronds overbhjft, van ecnc kloof wordt door-

gesneden. Door dezc ontlast zich hct water der kom in eene

dorpj

het hoog

beek, welke, door eene kunstmatige waterleiding,

Karang tenga toestroomt. De binneuwandcn, welke

zijn onder de toppcn 1 en 4 van don Panggonan en onder

den bergkam, die deze beide laatsten vcrbindt, zijn met gras

en klein struikgewas begroeid, en slechts in het n. van hct

middenpunt liggen geslreepte rotswandeu ontbloot.

Op den vlakken bodem dcs ketels ligt hct mcer (telaga)

Weurdodo. Tusschen den oever van dit mccr en den voct dor

wanden, welke hetzelve omsluiten, blijven vlakke tusschen-

uimten over, die in het brcedst

Zij zijn met kalmoes en andere waterplanten begroeid, die

aan dezelven tot een ecuwig groen (apijt strekken. Talrijke

eendcn verlevendigen den bruinon >\aterspiegcl van hct mcer;
maar de bew oners van dit eenzaam oord zijn nict slechts een-

dcn, maar zelfs nienschen zijn in deze afzondering doorgcdrongen

5

wordt men aan de eene zijde slechts de treurigc \\oestijn van

den Tekkel Panggonan gewaar, wclks geheimziunige kolk —
als van ougeluk zwanger — geen dierlijk wczcn schijnt te

herbergen, — zoo lacht aan deze zijde den bcscl

mcertje toe, waarover het gevogelte klapwiekl, en kleirio

mai'svelden en moestuinen vertoonen zich (langs dc helliugen

opklimmende) aan deszelfs n. oostelijken oeyer. En in hct

midden dezer yelden ziet men een paar Triendelijkc hutten,

wier bewoners, afgesloten van de geheele wereldj hzer een

stil gehik bij den nieuwen aanbouw trachten te genieten.

De waterspiegel van den Weurdodo hgt 100 voet beneden

het ylak van Di-eng, en derhalve 760 voet onder het punt

van don Panggonan^ Maarvan wij de hoogte hebben gcmeten.

V. Meren.
(
Telaga^ bij de bewoners van oostelijk-Java

Telogo gelieeten.)

1^- Telaga Dringo; cht meer ligt in het n, o. van het dorp
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Batoer en n. w. waarls van het zoogenaamdo Dooclendal (Paka-

raman), ongeveer 500 voet hooger daa de kawa Segorowedi,

welke zicli in gelijkc rigting tot den Pakaraman bevindt. De

o bovcn de zee is 6240 voet. Het gebergte, hetvvelk

Doen":";ans-an : hoewel deze

do vroeger genoemde ^CU J LctHUlg k — beide

gelegen zijn

buiten het eigenlijk gezegde Di-eng geb

de bersrketen

moeten beschouwd worden, die zich onafgebroken van den
piek Slamat tot aan den g. Paggar kcntang (van het Di-eng

gebergte) uitstrekt, zoo vertoont dezelve zich toch als onniid-

dellijk met den g. Di-eng aan een geschakeld en levert zulk

een aantal vulkanische verschijnselen op — als: het iiieer

Dringo, — de solfatara Segorowedi, — het Doodendal, —
beschrijv (gehjk -wij thans

doen), bij die van het Di-eng gebergte gevoegd mag worden.
Het meer ontleent zijnen naom van de kalmoeSj dringo,

waarmede hetzelve, met iiitzondering van eene in het midden
gelegen pIek, weike eene doorsnede van omtrent 500 voet

heeft, geheel en al is bedekt, De doorsnede van de geheele
kora, die bijna cirkelvormig is, bedraagt ongeveer 2000 voet.

De oever van het meer stijgt met eene zachte glooijing op-

waarts, omtrent 200' hoog;aandez. zijde vindt men in dezelve
eene spleet van geringe breedte, waardoor een beekje vhet. Het
geboomte van een wehg grocijcnd woud bedekt allervvege deze
helling en omgeeft, als eene borstwering, het liefelijke kalmoes-
mecr, hetwelk de wilde eenden , die hier bij honderden nestclen,
tot hoofdverblijf licbben gekozen.

3°. Tclaga Leri; bij de beschrijvins dcr warmc bronnen zullen
wij hierop , onder N^ VH , ten ^

4°. Telaga Weurdodoi, dit meer, dat wij vroeger reeds
(N^ 4) hebben leeren kennen, en de telaga Mentjer zijn de groots

het geb gLc vvuruen aang
^°. Telaga Palikampang; dit meer ligt op het plateau, i

van germgen omyang en uillioofde van den moerassigen oeve
ontoegaiikelijk (zie boven onder W. III).
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GP, en 7^. Telaga Weiirno en PengUovg, Geheel door bergen

oiiiringfl; ^loo^''^ beide in hetzelfde dal en zija slechts door cene

vlakke, moerassige streek grond van elkander gescheiden, waarop

zich nog een plekje met boomgewas bedekt, als ware het een

eiland, verheft. Reeds vroeger hebben wij vermeld, dat beide mc-

rcn slechts door eene smalle landtong van het plateau Di-cng zijn

gescheiden \ deze landtong is ccn zij tak van den bergrng van Di-cng ^)

en strekt tot noordelijke grens aan het meer Weurno. Meer zuid-

waarts en verder tusschen de ber^assa's van den g. Kendil

ligt het donkerbruin gekleurde meer Pengilong. De genoemde

landtong zet zich ook ten oosten van het meer Weurno voort,

en vormt, tusschen het diepe dal JBadak banteng ten oosten, en

het kleine meer ten westen, een rug of kam, welke zoo smal

is, dat er ten naauwernood eene voldocnde breedte ovcrblijft voor

den w^eg , welke daarover loopt. Bijna rondom het meer heeft

de oever, van den zoom des waters tot aan den voct der om-

ringende bergen, eene breedte van 200 voet, welke uit een

moerassigen, maar wehg met kalmoes en andere waterplanten

bestaat. Blitt men van den oosteliiken berii-

ch de

bewassen bodem bestaat. Blitt men van den oostelijker

kam in de diepte, dan ontwaart men, op geringen afstai

zich, het meer, in welks schoone appelgroene kleur i

omringende bosschen holder afspiegelen, Aan het westelijk uit-

einde, waar het meer in breedte afneemt en met talrijke kleine

eilanden is bezaaid, neemt de heldere kleur zelfs eenen geelachti-

gen tint aan , schoon afstekende tegen de donlergroene strook

van kalmoes, welke den oever als een band omzooint. Geen

stormen brengen den effen waterspiegel van dit meer in be\^ eging;

slechts wilde eenden, die rustig daarheen zwemmen, maken

lange strepen op het stille watervlak. In den avond vooral levert

het meer een heerlijk schouwspel op, wanneer dezonnestralen,

door de oj^tijgende dampen gebroken, door de wouden, die

het meer aan de weslzijde omringen,heenschemeren; dan blinkt

het met een heerlijk groen, gelijk de kleur der jonge pisang-

') „Bergrug van l)i-eng" willen wij diea langen en horizontaal voortloopcnden

bcrgrug noemen, die de onmiddellijke grens vaa het plateau, aan de oostzijde, uit-

niaakt en op welken, achter den pas^angrahan, verscheidcne kleine tempels staan.

4



228

blacloren, teiwijl de donkerbruinc lint van hot meer Pciidlon^

onveraiitlerd blijft.

gehcet

Weurno, gcwoo

gecl-

achlig bczinkscl op den bodem, hetwelk zijnen oorsprong aan

ecne solfatara verschuldigd is, welke aan den noordelijken oever

%t. In de beck, welke iiit dit meer slroomt, rieemt men inder-

daad dergelijk bezinksel waar. Aan den noordelijken oever

is een klein gedeelte van het water, door eene strook kalmoes

planten, van het overige meer afgcscheiden en maakt een lang-

•Pi dat zonderbaar genoeg

beffroeid

donkeren, ja, zwartachUgcn tint heeft

8^. Telaga Troes\ dit m
bergrug, waarop de tempel Werkoedo
geren omvang dan het vorige, maar wordt, door nog grooter aantal

ccnden bewoond. Een groot gedeelte van dit nicer is insgelijks

waardoor aan het water, schijn-

baar althans, gedm-ig minder ruimtc wordt overgelaten. Een
digt woud begrenst, ten w. en ten z. den bodemloozen moeras-
sigen oever. De kali Toelis stroonit door het meer.

9°. Telaga Tjebongi), dit meer vult met zijncwatercndengrond
van het lage en duistere dal, gelegen tusschen den Pakkocodjo
en het buitenste zuidelijke krinsrvormiffe erebcrffle. hetwelk een
halven cirkel om den nrpnnpTn

gcle
(

de tweede echter wordt g. Srodjo genoemd; de audere lager

De westclijkehebben
oever wordt verder op vlak en breed, en vormt een uitgestrekt
terras, dat met een steilen wand in eene bcrgkloof ncderdaalt;
op dit terras wordt, 6457 voet bovcn do oppervlaktc derzee,

S
•dt

van het meer, waarover het hooge woudgebeigto, dathetzelvo

Tjebong hect de pop der kikvorsch (de donderpad). - Ilet gcwaou voed^cl
dcr eciulcii en andcre watervof'ds.
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iiaauw insluit, cciic donkcrc schaduw Averpt; de blanke borst-

vcderen der watcrhocncrij die over liet meer glijden, zijn derhalve

oven zoo velo liclUpimten op deszelfs doiikeren S2>iegel. Ilet

z. oostelijk gedeelte, door liet gcbergtezoodaiiig ingesloten, dat

hct tor naauAvcrnood door een snialleii oever wordt omzoomd,
verbergt zich gelieimziiimgtusschen voorvvaarts springendc uit-

hoeken van den gocnong Srodjo.

10^. Telaga Menfjer is grooter in omvang dan een der

yroeger genoemde mcren en meer dan 1000 voet breed.

Hoewel hct gclegen is aan dc buiten-helling van het Di-eng-

gebergte, dat wil zeggen, aan de znidelijke helling van den

Srodjo (Pakkoeodjo) (welke naar de zijde van Wonosobo gekeerd

is)
5 3500 voet boven de oppervlakte der zee , zoo wordt

hetzelve hier vermeld , ten einde de opgaaf mcerder volledig-

heid te verschaffen. Het meer is rond en aan alio zijden door steile

rotswanden omringd , welke in het n. , >vaar zij de grootste

boogte bereiken, ruim 200 voet boven het meer uitstekcn^bijna

rpndom rijzen zij onmiddellijk uit het Mater omhoog en zijn

slcchts in het zuiden van een gescheiden ^ door eene spleet

,

door welke eene ruim van water voorziene beek uilstroomt. Het
4

lielderc water van dit meer , waarin eene groote menigte kleinc

visschen wordt gevonden ^ is in het midden , naar de peilingen

van den Resident, den heer C. L. Hartmann, 500 voet diep. Dit

meer ligt niet in een dal, maar aan de schninsche helling van

het gcbergte; het scbijnt derhalve, dat hetzelve door eene plot-

sehnge instorting, welke den vorm eens trechters verkreeg (door

het wcgzinken van een rondachtig stuk dezer helling) is ontstaan

en vroeger geen krater was. De zamenhang der berghelling

wordt derhalve onverwachts en plotseling afgebroken door de

kringvormige rotswanden, welke het hoogst zijn in het n. , dat

is, aan die zijde van het meer, Avaar de geheele helUnghooger

rijst. Deze rotswanden behoorcn tot eene rib, welke van den top

van den Srodjo afdaalt en welke hoe lager zij komt zich in meer

en mf^<T vertakkingen scheidt. Wanneermcn den blaauvven, door

<^ccn Inchttogt bewogen waterspiegel van dit meer, dat diep on-

der in deze rotskoni ligt, m\ de hoogte waarneenit, levert het
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fclijk gezigt op

t

II kaal, ten hoogste met klaga en allang-

gras, docli met geeii gebobmte bedekt.

VI. Noch wcrkzame kraters en solfatara's. (Kraters; kawa

bij de Javanen.) 1. Kawa Segorowedi (of kaAva Dringo.) Doze

solfatara ligt ecnige palen ten n. o. van het dorpBatoer, en in eene

n. westelijke rigting van het dal Pakaraman, 500 voet lager

dan het meer (telaga) Dringo, dat, verder opwaarts, insgehjks

naar het n. w. been in het gebergte hgt. Gelegcn aan de hel-

ling des bergs, ziet men dezelve reeds in de verte, en -wordl

men de witte dampen, welke daaruit opstijgen, gewaar. Zij

bestaat uit een bekken van 15 voet doorsnede, met troebel water

gevuld, dat, door de daarin opstijgende dampen, voortdurend

in eene hevige beweging gehouden , in het midden 4 a 5 hoog
opbruist,- en van daar golvend naar den oever wordt voort-

gestmvd, waar bet als eene branding tegenklotst. Dit gaatmet
een sterk bruisen gepaard. De temperatuur van het troebele,

geelachtig graauwe water, dat, zoo het schijnt, met veel aluin-

aarde is vermengd, bedroeg in Augustus 1858: 185^ Fahr.

Het Avater geeft een zwavelachtig
,
geel-wit bezinksel. Een veer-

tig voet hooge wand vormtom dezen kleinen ketel een halven
kring, AAclke zich, aan de benedenwaarts gelegen zijde, als een

gewone kloof voortzet, waarin het over den rand been stroomend
water wegvliet. De bodem in het rond bestaat uit losse, bruin-
achtig gekleurde boschaarde, zonder ergens eene spoor van

and van het bekken glad

den

Een weinig lager, in de dalkloof, bevinden zich verschcidene
holen en gaten. Ilet water, dat zich in deze holcn en gaten op-
hoopt, wordt, door de opstijgende dampen , met zoovcel gcwcld
tegen de wanden en het gewelf der holen geworpen, dat de
gansche omtrck daardoor schudt. Het voortdurend dof gedon-
der, helwelk door de werking van al deze fumarolen onfsf'aat,

het onophoudelijk sissen en bruisen maakt een treffend con-
trast met het gchccle omliggende landschap, met de stilte der
natuur daaromheen, met het AvehV ffroen der woudtn en de



231

zodcu van Yarcnkriiitl, waaiiucde dc WiHKlen der kloof zlju

V>edekt.

2. Telaga Levi, Deze solfalara zal bij de warme broniien

ondtT N". yil worden bcsclireveii.

5. Kaiva Sepandoe !• ligt aan de oostclijke helling van

cenebergkomj die van den g. Paggar kentang naar het noorden

voortloopt. Toen ik dczelve in 1840 bczocht, vond ik een bodeiii,

uit eenc Avcekc breiachtige klci bestaande^ raecstal roodgelijk

de bolusaardcj doch op vele plaatsenwitachlig gekleurd; dezelve

was welig met MertensieHj Lycopodien en Melastoinen bedekt

en van aHe zijden door woudgeboomte ingesloten^ waarin veel

slingerend Nepenthes gymnamphora zich vertoonde, Naar hetgeen

ik van de bewoners van het dorp Klaga^ van waar ik naar den

krater opsteeg, vernam, had dezelve nog voor drie jaren (dcr-

halve in 1857) sterken rook uitgeworpen.

4. Kawa Sepandoe 2. Dcze krater ligt aan de westelijkc

helling van denzelfden bergkam, die van den g, Panggonan uit-

gaat, derhalve regt tegen over den zoo even genoemden en

in eene n; oostclijke rigting van het middelpnnt van den Pang-

gonan gerekeiid. Er schijnen nog zecr sterke fumarolon aan-

te zijn; uithoofde van de groote steilte der wanden (die

echter met geboomte bedekt zijn) was het mij met mogelijk

A^w krater te bereiken, hetzij door van dehoogtc des Panggonan

af te dalen, hetzij door den berg van deszelfs noordelijken voet

af, tcr plaatse waar de w eg van Gadja moenkoer naar Kemp-
long voert, te beklimmen. Ginds hoorde ik het bruisen des

kraters, hier zag ik deszelfs witaehlige rookzuilea, door het

geboomte, opstijgcn. Deze beide kraters, benevens de telaga

Leri behooren tot den eruptie-kegel Paggar kentang, welks wor-

king, in de eentraalkolk of hoofdkratcr opgchouden liebbende

te bestaan, zich tot de gcnoemde plaatscn der buitenste heUing

bcpaalt.

5. Kawa Pakkoeodjo. Dcze hebben wij reeds in N^VI.

beschreven.

6. Solfalara aan den noordelijken oever van het meer (telaga)

Weurno. Dezelve beslnat eene kleiue uitgestrektheid, welks

wezig
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g^claclilig witte kleur tusschen kaal en veidord geboouite Ic

Yoorscliijii trccdt. Zij ligt tusschen het smallc, vroeger ge-

ber

komt Yolkomen overeen met de thans volgendc

7. Solfatara, gelegen aan den z. oostelijken oever van het

mecr (telaga) Troes* Deze hgt in het zuiden^ aan den bnllcn-

waarts gekeerden voet van den bergrug^ waarop de tjandic

Werkoedoro staat en is met vt^ater bedekt. In dit ondiepe

mecFj op welks bodem een geelachtig wit bezinksel wordt

waargenomen, ziet men menigvuldige plaatsen, waar het water

voortdurend opborrelt en verhit is; hoe^yel het oog aldaar

geen opstijgende dampen kan waarnemen, zoo verspreidt zich

toch een reuk van zwavel-waterstofgas in het rond. Al het

geboomte des wonds^ dat in de nabijheid van dit oord staat

(aan den voet des Werkoedoro), is verdord, en alleplantengroei

is vergaan, De bodem bestaat uit een weekcn zwavclklem^en
modder^ waar geen vaste grond in te jicilcn is- Een dergehjk

bezinksel heeft zich insgehjks gehecht aan de boomtakken,
welke in het water hffn^en. Deze U\ee solfatara's N^. G en 7
zijn de ecnige sporen v

in den bodem van den Di

De bosschen, die men, hoewel thans verdord, in deizelver

nabijheid vindt, schijnen tot bewijs te strekken, vroeger
een tijd is geweest, gedurendc welken de warmte of de uit-

danipingen dier solfatara's geen hinder aan het ontstaan en
groeijen van het geboomte toebragten.

8 en 9. Kawa Tjonclro di moeka en kawa Kidang I.

In eene z. westchjke rigting ligt, achter het nicer (tchiga)

Troes, tusschen den g. Panggonan en Paggar tipis, een uilge-

strekte, vlakke dalgrond, wellc van rondom door schaduwrijke
bosschen is omringd. De kaU Toehs, welke het doorstroonit,
deelt het dal in bijna twee gelijke deelcn; deze bcek, die
oP loeidc, b s

schuimend over de rotsbrokken, die in haar bed, eene 10
a Lj voet diepe gleuf, verstrooid hggen. De zuidrlijke helft
vormt eene grnsvlnkte, waarop hiei- en dnnr groepen van
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ThihaiKlia-booiiij>jes staau; in dc noordelijkc liclft trcft wwn

honc1(Tde van kleine gaten en schcuicn anu^ waaruit al

sissend en bruiseiid ZAvaveldarnppn opslijgen. llet is de sol-

fatara Tjondro di moekaj waarover een pad Icidt, hch^elk Tan

hot dorp Sekoeiiang naar Di-eng (midden door de kaA^a) vocrt.

De grond is ovcral geelachtig ^it van kleur, doch hicr en daar

bedekt met zodcn van Pteris en Mcrtensia-soorten of met kleine

grocpcn van Tliibaudia boompjes en Melastomen* Slechts \er-^

gane sleencHj die blcek van kleur en brokkelig zijn^ bedekkf^n

op vele plaatsen den doorwoeldenj gevaarlijk fe betredcn grond,

Xiu\ de randen en zijden der bolen^ waaruit de dampen op-

stijgen, heeft zicb eene groote lioeveclbeid gekiistalliseerde

zwavel gezet. In de Liger liggende gedeelten worden verschci-

dene v\^aterplassen aangetroilen, welke voortdurcnd borrelen,

ten gevolge der daarin opstijgende gaz-soorten, tenvijl over den

weeken, breiaehtigcn oever steeds kokcnd heete stralen van

troebel -v^ater vloeijen.

In 1838 bedroeg de temperatuur in cenige derzelven IS

anderen 197'^ Fahr* — De geheele omtrek van den krat ei', welk

slechts 45 voetdieperligtdan Di-eng, riektnaarzwavel-Avaterstofgaz.

Een honderdtal schreden hooger, doch reeds aan de helling

van den Panggonan, ligt de zoogenaamde kaiva Kidang d?. 1^

welke slechts door eene kleine strook lands, met geboomte be-

dekt, en het beekje, waardoor de vorige solfatara haar ^^ater

naar de kali Toelis doet tocvloeijcn, van dc zoo evengcnoemdc

is gescheiden. Uithoofde dezehe hooger gelegen is, worden

liier geen watcrplassen gevonden, maar beslaat zij slechts uit

t

I >

< blimeerdi

vel aangeslagen is/

10. Kmva Kidang n"". 2

doch met bosschcn bedekte h

iike

ggonan. Rook-

zuilen, welke mi dezclve opstijgcn, verheffen zicli tusschen

wouden van cikenboomen, Podocarpus inibricata A en Astronia

*) Door de Javancn Tjoinoro geheeten en tea oiiregte door Horbfield (t. a. p.)

voor eene Casuariua gehouden. De werkelijke Casuarina (montana mihi) ^ welke van

den berg Lavvoe af wordf aangetroffen , heeten de Javaaen insgelijks Tjoinoro,
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spectabilis, en docii zich reeds Toor aau liet oog van hen, die

den weg van Batoer naar Sekoenang gaan, Deze solfatara be-

slaat uit twee kale plekken, welke slechts door een met

boomgew^as bcdekt stiik grond van elkander gescheiden zijn.

De eerste Icvert geenc merkwaardige verschijnsclen op; op de

Iweede, vecl mimere plek ontspringt , uit eene ronde kom^ eene

beek, welke rnim van water voorzien is; het water, datde kom

vult, wordt door opstijgende dampen voortdurend in eene

kokende, golvende beweging gehoiiden en vloeit vervolgens al

sti)omende door de solfatara naar de kali Toelis. Uithoofde

Q^^^^^^^^ 11551115 is het waarschijnlijk, datdeze^^eek

dezelfde is, welke, gelijk wij vroeger zagen, hoogerbergopwaarts

lang^ een otideraardschen weg, in de kloof des voormaligen

kraters Tekkel Panggonan^ zich aan het oog onttrekt. Het

water in de kom der beek had eenen warmtegraad van 188^

Fahr, (1840). Een witachtig geel, zwavelaehtig bezinksel ken-

merkt den loop der beek. Behalve het sissen en biuisen der

zA^aveldanipen, die uit talrijke gaten alom opstijgen, verneemt het

oor nog het onophoudelijke , dolTe geborrel van het kokcnd

hcete water! De aarde is rondom opgelost; vele lava-blokken

,

ten deele reeds vergaan, zijn over den ganschen bodem

der solfatara verspreid; eenige derzelven zijn zwart, andere bruin,

weder andere hebben de kleur van bolusaarde of bergrood,

eene meniKtc der schoonste za^ avelkristallen ziin rondom aano

<le randen der dampcnde gaten aangeslagen; de bladcrcn der

30omen en struiken, welke in de nabijlieid dezer plaats staan,

zijn overtrokken met een damp
gesublimeerd ; de zich boven de kawa bevindende bergrand is

200 buitengewoon steil, dat men vreest denzelven te zien instorten.

Op een geringen afstaiid omgordt het schoone woud deze plek.

Zoo zien wij ook weder hier, aan den g. Panggonan (gelijk

troeger bij den Paggar kentang) nog eene hevige werkii

van het vulkanisehe vuur aan den voct en aan de buitenste Ik

o

Ym^ van den voormaligen krater (alhier kawa 8, 9,10), terwijl

de centraal4etcl reeds hn^ is uitgebluscht.

VII. Kommen van heete hi^onncn. Aan don wrsloliikcn voet



235

van den Pagg^ar kcnlang*, ten jioordoa van de kali Dolok en van

vlakkcn dalgrond van de tolaga Wil

reeds cresproken hebben , treft men eei

vroe-

werpig van voriii,— ecn koravormig dal, —• ^vaarin men dc vroe-

ger genoemde verschijnselenj als: zicclende bekenj warme bronnen^

kleine meren en stoomende aardschcurcnj vcrcenigd aantreft. Het

geheel rnoet als cene solfatara Avorden bescliouwd, wclkc die afvvis-

crki

de naar dc

65' boven

kom, waai'in bet besloton ligt, is ovaal-roud en verlengt zich,

smaller wordende, naar het westen^ derzelver zuidelijke oever

verlieft zich het meest , doch bereikt ter naauwernood cene hoogtc

van 100\ Bevindt men zich aan dezen zuidehjken oever, zoo

ziet men het kleine meer aan zijne voeten voor zich liggen en

het Milachtig gele water van hetzelve schilderachtig uitkoraen

tiisschen het green der struiken en der woudboomen, welke

den grond bcdekken. Het meer is onregelmatig yan vorra en

omringd van zompen en andere waterplassen van minderen om-
vang, en cmvat eenige kleine eilanden en gebleekte steen-

blokken, Welke
;,
midden in het water gelegen^ den schoonsten

looi van Thibaudia- Litsaea- en Elaeocarpus-boomjes bezitten.

Verschillgnde heete beken (eene temperatuur van lOo^ Fahr.

1838.), welke aan de met bosschen bedekte cr

van den Paggar kentang ontspringen, storten derzelver ziedend

water in dezen ketel uit. Ook uit den bodem dcs kctels (voor-

namelijk in eene znidelijke en zuidoostehjke rigting van de te-

laga Leri) vlieten, tiit honderden van kleine gaten en scheuren,

stroomen warm water, welker temperatuur onderling zeer ver-

schilt, doch waarvan geen enkele 178^ Fahr. te boven gaat.

Bijna alle zijn zij Jroebel, hebben eene melkachtige kleur, en

zetten een ^^itachtig geel bezinksel (uitklei met zwaveldeelen ver-

mengd) af ; er valt niet te twijfelenof zij zonden een voor(reffe-

lijk badwater vooi^ i^Jieumatismen en huidziekten opleveren. ^)

*) Uit dezen hoofde hcU ik het j^ebruik van clit -water reds aanbevolen (in het

Tijdscli. T. Necrl. Indie, 4de jaarg. n^. 8)3 dc\Yijl de koude en gednrende de droogc
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Sk'chts .lv\cc dtr/L'lveii zijn helder en Lleurloos. Ook langs

<l(>n oevLT ziet men uit hondcrde vau klcine bronnen water-

stralen opwellen, Avelke eeno temperatuur van 134 tot 155"*

Fahr. (in 1838) bezilten en het melkw meer

gansche bodeiii d

en alle steencn, welke op denzelven worden aangetrofFen, zijn

vergaanj verbrokkeld en in eene lichtgrijze klei verkecrd. Tus-

schen deze wateibronnen stijgen uit honderdc kleine gaten,

welker wanden met zwavel zijn aangeslagen, azwavelachtige))

dampen op; de zoden van Pteiis en Mertensia-soorten, welke

een gcdcelte van den

dampen gehuld. Vele

\ nd

aterdam

pen te bestaan en zoudcn met geringe moeite tot unatuurlijke

dampbaden)) gebczigd kunnen worden. De geheele omtrek is

vervuld van den reuk van zwavel-watcrstofgaz. Al de water-

sh-alen, gelijk mede de warme beken, welke zich van den

Paggar kentang naar beneden storten, loopen in eene beek te
t

zamen, welke den westelijken , moerassigenj maar mot eeu

Avelig \^ oud bedekten rand dcs ketels doorbreekt en zich in do

kali Dolok werpt. Eene andere heete beek stroomt in de kloof,

A\elke zich van de noordelijke helling van den Paggar kentang

iif ver benedenwaarts uitstrekt; w aarschijnlijk neemt deze beek

liaren oorsprong in de solfatSra Sepaiidoe n^. % De^kokende

beek, welke uit de kaAva Kidang n"^. 2 stroomt , hebben wij

r(^eds vroeger leeren kennen.

YIIL Stikgrotteij. Slechts eene enkele streek van Di-eng,

Loewel geenc grot, maar cen hoi vormendc, kan onder deze

rub riek worden gebragt; deze is hct wijd bcruchte udoodendal

^mn hct eiland Java^)y — nainelijk, eene trechtenormige

maandeii, vaa April tot October, zccv aangcnamc luclitgesteldheitl van het Iieerlijke

plateau Di-eug;, dat 6285' hoog ea in de oumiddellijke nabijhcid dezer plaats li'^t,

het uitzigt op eene zekere herstelling opent aan alle kvankcn, die door de aanbou-

dendc koortsen der laag gelegen landen zijn uit^cmcrgeld of aan Icver/Aekteu en

tropischen buikloop lijden. Geen enkel cord van Java is mij bekeud, dat gunstigcr

<i;elec?enbeid aanbiedt tot hoc daarstelleu van eene had- en gezondhcids inrigtintr

(Sanitarium), dan deze plaats.
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aardverzakkiiig aan de helling ecus bergs gelegen, uelke ^aii

boven 100 en op den bodem ^0 breed is. In het midden
van den bodcm bcAindt zicli cen kaal plekje van vijftien Toel,

diameter, uit hetwelk zich van lijd tol tijd koolznur ontwik-

kelt. Dit hoi is midden op het beneden gedeelfe eener bergrib

gelcgen, ^\clke zuidwaarts van den goenong Pakaraman afdaalt,

goenong Nogosarie, in eene noordoostelijke

nd van ongeveer t^vec palen van Batoer ligt.

den

200
znich'lijke rand (de^vijl het aan ccnc schuinsche helling ligt,

wclke naar het ziiiden daalt); de bodciii van liet hoi is onge-

veer 100' lager dan deszelfs zuidelijke rand.

De tamclijk steile wanden, zclfs de bodem , met uitzondering

van het straks genoemde kale plekje, zijn Avelig met struiken,

ja, zelfs met woudboomen begroeid. De luchtsoort, welke zich

daar ter plaatse van tijd tot tijd ontA\ikkelt en voor de adcm
haling ongeschikt is, schijnt nimmer, of althans zecr zeldzaam

hoog op te stijgen en ge^ oonlijk slcchts eene laag te vormen

,

v,e\\G ter dikte van 2', somwijlcn nog dunner op den bodem
ligt en derhalve hoogstwaarschijniijk uit koolzuur bestaat, de-

wijl dezelvc specifiek zAvaarder is dan de dampkringslucht, Zij

is niet altoos aamvczig. Li Julij, 1858 , was geen spoor daarvan

waar te neraen, want een hond, welken wij naar beneden dreven,

snuffelde langer dan cen kwartier om een lijk heen, dat op de

plek , vvelke zich in het midden bevindt , lag en bleef altijd

en vrolijk. hi Maart, 1840, bereikte die laag eene hoojcte van<

1 hond, dien ik aan een touw irebondt

beneden

stikte hij) stierf, zoo kon ik, regtopstaande, op dim l^odem

rond^ andelen

.

)

hoegenaamd in de lon^

en vogels daarin gevonden hebben. In 1S58

slechts elk kalcn

grond, op den rug lag. In 1840 Avas het nog ter zelfderplaals

') nij ccuc dergelijke proefnemlng, in dc stikgrot van Puliinanan. ondervond ik

Iievi^c steken in dclongcn. waarop xeer spoedig bedwelming (duizeligbeid^ volgde.
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aanwezig en slechts in eene geringe mate tot verrotting over-

gegaan.

klasse,)

blijkbaai' het lijk van cen Javaan der

Dat het kool verheft

dan 2 door

geworden

IX. Bomvvallen van tempels (uit de tijden der B
/. Di-ensc^ Van n^. 1

4 zijn de reeds bcschreven tjandie Ardjoeno op

Di-eng. Zij

N^ 5. 3

g wemig ven^allen.

Werkoedoro of Bimo tusschen

bosschen^ op den lagen vlakken berg

ru"-, welkc. Tan den oosteliiken voet des Panersronan af, zich

vorniig tusschen het zuidelijke eind van het plateau en de telaga

Troes uilstrekt, Aan zijne vier hoeken is hij door Tier kleipe

tempeltjes omringd; twee dezer laatsten Hggen reeds geheelen

al in puinhoopen. des naar het oosten

tempel behoort %^

best

\ beladen tempels van Java; de wijdloopigstebesch

zou den lezer slechts eene zeer onyolkomen voorstelling kunneo
geven van deszelfs pracht, welke door het eerwaardige kiced der

grijze oudheid heenschemert. Uit clien hoofde willen wij

voorkeur eene afbeelding van denzelven geven. i)

6 tot n"", 15. Tien kleine tempels op de benedenVan

helling

n'

van de Ardjoeno tempels,

gekeerd (de ingangen

westzijde); zij liggen

meesteu zijn reeds tot

puin vergaan en clerzelver gehomven steenen , met beeldhouwerk

der tempels van Ardjoeno zijn a

verscholen tusschen het geboomte

de

N^ 16
'65 trooid in het rond

17. T
tempels, welke nevens

oostelijken bergrug var

kleine , doch beter bewaard geblever

ilkander staaii, boven op den langer

Di-eng, digt buven den passangrahan

') Zie dc afbeelding van Di-cng in den atlas, wclkc tot dit werk U-hoorl.
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^,'- 1>

In bouwtrant en groottc komen zij met dc tjaiidio Ardjocno

overeen; de ingangcn zijn naar hct \vcston gekcerd^— dcrhalve

tegenover de Torig-cn.

N"^. 18 en 19, Twee dergelijke tempels, doch ccnigermale

nicer vervalleh , bevinden zich ^ achter de kanipong Di-eng , op

den vlakken bergriig, welke zich aldaar in de noon

bogt van liet plateau verlieft,

N^. 20 en 21 zijn de reeds vroeger onder n^. 1 beschreven,

bijna geheel in puiiihoopen verkeerde tempcls, welke op den

7873' hoogen noord-noordwesthoek van den goenong Pralioe ge-

legen zijn.

N""- 22. Naar de opgave van Th. Horsfieldy ') bcvindt zich aan
r

de buitenstej d. i. aan de znidelijke helhng van het Di-eng ge-

bergte, nanielijk van den goenong Srodjo en Wisma (door

Horsfield goenong Telaga jebong geheeten)^ een door kunst ge-

"Dormde trap (^Yelke door mij niet is bezocht geworden) uit

gehouwen steenen, ter breedte van 5', vervaaidigd, welke zoo

ver langs de helling van den herg beneden\\ aarts voert ^ dat

de laagste trede 500' lager ligt dan dcbovenste/alwaar dezeive

met een regeLnatig gevormd plat aanvangt.

Aan beide zijden loopt, langs den trap, een rand, ter hoogte

van ongeveer 1', insgelijks bestaande uit teerIing\ormige

lava-stukken, met beeldhouw"vverk versierd • Ilorsfield zegt, dat

het bovenste plat (terras) nabij de spits van het gebergte ligt,

derhalve waarschijnlijk op gelijke hoogte met het dorp Simpoeng-

ang, 6457, aan den oever van het meer Tjebong, van waar

men mtggan nioet, om de buitenste berghelling te bereiken.

Het $chijnt derhalve, dat, in die vroegere ti^den^ aUiter'— de

thans verlaten, door geen Europeaan bezochte — hoofdingang

naar Di-eng gclegen was, wiens door kunst gcTormde trappen

den vromen pelgrim ter bedevaart naar hctbinnensteheiligdom

uitnoodigden. Buitendien liggen op het plateau van Di-eng,

vooral in de noordelijke, n. oostelijke en oostelijke streken,

eene menigte teeilingvorniige sleenen, welke met gras en kruiden

») Verhaiid. v. h. Bntav. Genootschnp. t. VIII. bl, 284 eii 285.
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be'^rot'id , eu ton deele met aarde bcdekt zijn; dczc steencn

liggen op vele plaalsen lioog op clkander, ja, vorraen geheelc

hcuvels, — de piiinlioopcn van voormalige gebouwen, — zoo d'at

linn aantal op yele honderdduizenden mag geschat worden.

Vat menhet groote aantal dezor gebeitelde steenen, waarvan

dc klcinste eon inlioud yan een kubiekvoet bezlt, te zameii

met die 21 door mij bezoclite tempcls en met het reuzenwerk van

den door Horsficld bezochtcnkunst trap, vat men, zeg ik, dit alles

te zamen, dan moet het aantal menschen, hetwelk hicraan ccn-

maal A^crkzaam was, iiisgclijks op vele duizenden bcgroot worden.

De tlians (1840) bewoonde dorpen, welke op het hoogge-

bergte van Di-eng, op eene hoogte van 5000 tot 6457 parijsche

voeten boven de oppervlakte der zee, zijn gclegcn en wier aan-

tal :22 bedraagt, zic men op de kaart, die bij dit werk is

gevoegd.

De steensoorten van Di-eng bestaan uit lava en trachiet,

van A\clke beide weinige verschillende soorten voorkomen. Door

het bewerkstelligcn van opgravingen zou misschien een grooter

aantal lava-soortcn worden ontdekt, \Aelke in de verschillende

tijdperken van werkzaamhcid der vulkanen uitgeworpen en thans

met hooge aardlagen en wouden zijn overdekt. Behalve de puin-

hoopen van den Pakkoeodjo en van den Kendil, is de vroeger

genoemde, in horizontale lagen gedeeldc kraterwand in den

WeurJodo de eenige plaats in Di-eng, waar zich ontbloote rots-

Manden aan het oog Terlooneii-
^

Dc lavasooiH van c^e?? -Pa/^/'oeofZ/o en van den Kendil (welkc

in die groote puinhoopen verstrooid ligt) heeft eene zeer groot-

kristalhnische zamenvoeging en bestaat uit groote kristallcn van

glasachtigen veldspaath, die ecuc witachtige, somtijds in het

cle o^crgaande kleur bezillcn, en met ongeveer even groote,

sterk blinkende kristallcn van hornblende, in eene veldspaath-

achtige grondmassa van blaauwachtig grijze kleur vcrmcngd
zijn:^ slechts zelden komen in dezelve kleine luchtbcllen voor.

Hier mede ^isselt een fjnkorrelige trachiet af, welke

licht grijs van kleur is, ja, er komen rotscn en rotsbrokken

Aoor, wclkc Aoor de liclft uit trachiet bestaan en zoo fijn van
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zanieiivoeging zijii, Jul de kiistallcn van vcldspaatli, mot hcl

c)nge\A apt'iul oog, ler iiaauwernood kunncn onderscheiden wor-

den, terwijl de andere Helft uit de grof gekristalliseerde lava,

waarvan Avij zoo even hcbbcn gesproken, is zamengesteld ^ bcidc

zijn zoodanig met elkander verbonderij dat de eene soort oii-

bcmerkbaar in de andere overgaat.

Zeer verschillend van deze beiden is de lava-soort, tvaaruit

alle tempehinhet Di-eng gehe7-(jle zijn gehoiiwd,Dc7,Q soort

is zeer week, en laat zich gemakkelijk bearbciden; talrijke

kleine luclilbellen treft men in dozelve aan, doch zij is zeer

zwaar en kenmerkt zich door asch

graauwe kleur. De grondmassa dozer lava-soort bevat een

groot aantal kleine augietkristallen ; de kristallen van veldspaath

zijn geheel veranderd (verwccrd?) en doen zich aan bet oog

voor als doffe, witte vlekjes. Opmerkenswaardig is het, dat

deze lava-soort, anergens in het gebergte wordt gevonden, en

in geen ander gedeelte van Java voorkomtw, waaruit liet ver-

moeden waartoe deze soort be
hoorde, sedert den bouw des tempels, door andere en ver-

schillende lava-stroomen is overstelpt en bcdekt geworden.

Dit verraoeden komt tot eenige waarscliijnlijkheid, doordien

onder de kristalliniscbe lava , in eene diepe bcrgkloof van

den Pakkoeodjo, cnkele brokstukken eener lava-soort worden
aangetroffen, welke, hoezeer niet volkomen tot deze soort

behoorcnde, daarmede echter zeer van nabij overeenkomt;

de grondmassa dezer laatste soort had eene gelijke grijze

kleur, was vol porien, gelijk puimsteen, en bevatte hier en daar

een enkel groot veldspaath-kristal en kleine stukjes augiet,

welke zich, door derzelver holder blaauwe kobalt-kleur al

glinsterend aan het oog vertoonden.

Behahe deze lava-soorten treft men in het Di-eng gebergte

slechts iruchtbare, bruinkleurige boschaarde aan, welke som-

tijds eene meer bolusroode-kleur aanneemt: in de laai? crelei^en

edeelten verk kleur

solfat

aehtige, pappige klei overgaat.
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In de solfatara's ^indt men overal zwavel^ zoowcl in groote

krislallcn als in Aqu Torm van zwavel-bloemcn; de aldaar aan-

wezige steenen zijn alio min of meer vergaan; zij zijn brolt-

kelig, breiachtig en hebben in den regel eene melkwilte kleur.

B. Uitbarstingen.

Naar opgave van Horsjield {Batav. Yerhand. t. YIIL

p(^g' 281) zou in het jaar 1786 eene uitbarsting hebben plaats

gehad uit den krater van den Boedak\ deze uitbarsting werd

voorafgegaan van aardbevingen^ welke, met tussclienpoozingen

,

gedurende vier maanden aanhielden, A^aarbij de aarde op
+

verscheidene plaatsen berstte, vele streken ch landen verzon-

ken en de kali Dolok d

loop werd gestuit. Uit

n haren

elke op

vele plaatsen van een spleet, stegcn zwaveldampen op, en 38

menschen veiloren het Icven door eene inzakking^ welke het

dorp Jampang deed verdwijnen. De kali Dolok stroomt ter zijde

van de telaga Leri tusschen de bergen Pakaraman en Nogo-

sarie benedcnwaarts ; nadat deze beek de nedergestorte berg-

massa had weggespoeld , heeft zij den loop binnen haar vwig

bed hernomen. De plaats gehad hebbende verzakkingen zijn

ongetwijfeld de door ons reeds vermelde, namelijk die, welke

beneden het dorp Karang tenga worden aangetroffen en do

; sporen dragen , dat zij eerst sedert korten tijd bestaan.

berg

Ai

het dorp

van den Ptarangan en

de beschriJTing

van Horsfield te oordeelen, hvijfclachtig blijft, of de uitbar

sting uit dezen berg, dan wel uit de tegenwoordige kawa Sego-

rowedie, nabij den Pakaraman gelegen (meer waarschijnlijk uit

deze laatste), heeft plaats gehad. Aangezien 54 jaren op
Java eene eeuwigheid zijo, zoo behoeft men zich niet te ver-

wonderen, dat de bewoners van deze uitbarsting niets meer
weten. Horsfield vernam deze gebeurtcnis \au twee Demand's

Karans kobar: een hu

zelve ffeweest.
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C. ReizigerSy die het gebcrgte hebhen bezochf.

In 1816, in de maand October, — werd het bezocht door

D\ Horsfield. «) Hoewel sedert dien tijd dc naam van menig dorp

en van menige bcek veranderd is, zoo kan men uit zijne beschrij-

ving (t. a. p.) opmaken, dat hij het centrum van het Di-eng

gebergte, het plateau^ volstrekt niet heeft bezocht. De Javanen

geleidden hem van het dorp Batoer, de w. vervolgens de z.

w. helling (bij gevolg de buitenzijde van den berg Nogosarie)

op, naar het dorp Sekoenang (bij hem Konang); in de nabij-

heid van dit dorp vond hij een tempcl (waarschijnlijk deu

tjandie Werkoedoro?) in de nabijheid eens kraters (waarschijn-

lijk bij de solfatara Tjondro di moeka?), want dc beschrijving

van den door hem bezochten tempel kan niet worden toege-

past op de tjandie Ardjoeno, dewijl zij vter in aanlal en in

het midden eener uitgestrekte grasvlakte ^ het plateau, gelegen

zijn; en hiervan rept hij met geen enkel woord. Van Sekoe-

nang ging hij over de telaga Tjebong en daalde hij langs de

buitenste zuidelijke heUing van het gebergte Di-eng naar de

telaga Mentjer af. Aan deze uiterstc helhng (door hem goenong

telaga Tjebong geheeten) vond hij den vroeger reeds vermelden,

uit gehouwen steen vcrvaardigden trap. Geene kraters van het

gebergte Di-eng zijn door hem bezocht geworden. — Ook hielden

de Javanen hem terug van het bezoeken van het zoogenaamde

Doodendal (Pakaraman).

In d850j in Julij, — door A.* Loudon, i) Deze reiziger

spreekt van den Pakaraman, dien hij Guwo Upas (gowah

Oepas) nocmt, in de volgende bewoordingen: Het langwerpige

dal, ongeveer eene halve mijl 3) in omtrek — en volkoinen

vlak —« was overal hedekt met geraamfen van menschmy
4

^) Vcilumdclingcn van het Batav, Genootschap t. VIIL p. 171^ 201. 27i> en r

XXIII
Maart

biugeii) is de 15 voct brceJc piek van Jen Pakaraman reeds tot cen Doodendal van

iivlntfg ernjehclie mijlea j^ej^roelJ.
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tijgcrs en andcr wild gedierte en vogels van allej^lei

}aard (!

In d839^ door den predikant S. A. Buddingh (Theol.

Doctor). *) Deze hield de vo%ende lijkrede bijden Pakaraman.

(cAYij iwamen aan eene plek, over welke de natuur^ zoo hot

schijnt, haren vloek hceft iiitgesproken en welke ieder, die de-

zelve Toor het eerst aanschomvt , met schrik en afgrijzen yerviilt.

It bedoel het onzalige oord. dat tusschen hooge bergspitsen?

waarop gcen struik^ ^een plantje tiert, waar

I is
J
waar zich slechts het beeld der yerdelging

ing toont. ik bedoel het zoogenaamde stikdal^€Si der verwoesting toont^ ik bedoel

of beter efezeerd het Doodendal. Het is de dood

op heeft

Eene klamme rilling vaart ons door dc Icden — ccne ijskoude

siddering grijpt ons hart aan, wanneer het oog ncerziet in de

dieple, waar niets leeft en al wat leven heeft sterft. Het is de

dood^ die daar ohzigthaar woontj de dood voor mensch en

dier.» enz. enz.

In d838y in '/ begin van Augtishis^ bezocht ik het ge-

bergte voor de eer^te maal, vergezeld vanD^ Fritze^ later in

gezelschap van den landschap-schilder Siehurgh^ die zich be-

ijverde getrouwe schetsen der tempelruinen te nemen, niaar

nu reedsj gelijk ook de eerstgenoemde, onder de ((zwarte

tent des doods» rnst, Tijdens de 8 dagen, die wij alhierdoor-

brachtenj en gedurenSe welken tijd de heer Serriere^ Resident,

ons alle mogelijke hulp en ondersteuning verschafte, was het

weder buitengewoon schoon* de daamv op het plateau was el-

ken morgen bevroren, zoodat hetzelve zich aan het oog voor-

deed als ware het besneeuwd.

In d840 hield ik mij gedurende eene maand^ naraelijk^ van

den d 31aarf tot aan den 4 April^ in Di-eng op, ten einde

in de gelegenheid te zijn al de afzonderlijke streken van het

gebergte te onderzoeken.

Verscheidcnc andcre reizigcrs hebben het gcbergle bezocht.

*) Tijdschrl/t van X'-'^rL Indie, 'i jaarg.
i».

2-1 i; medeycdeeld dour ^evetJiOi'L

Vergcl. p. 3^5.

n
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maar hiiniic aantookeningcii zijn iiiet opeiibaar gciiiaakl^

oen derzelvcn (dc controleur Brunnecamp) werd het slacht-

offer zijncr wectgieriglieid; liij zonk^ naiiiclijk, tot aaii de

kiiieeii in den kokend lieeten modder van den krater Tjondrn

di nioeka en stierf aan de firevol^en der brandunndpn. — .

D- Geosrnostische beschouwwp\ -— Gedaante- en lot-^..^».^»^,.^ ^^»^^^^^^^,.^

vei^wisselingen van het gebei^gte.

Ileeft men, na maanden lang met nioeite en bez^aren het

Di-eng gcbergte to hebben doorreisd, de menigte van bergtop-

pen en dalen^ die als een waar doolhof door elkander schij-

nen gevvoipen te zijn, leeren kennen, is men eindelijk, door

moeijelijke plaatselijke opneniing nit de kennis der afzonder-

lijke deelen tot een overzigt.van het geheel gevordcrd^ —^dan

kan het niet anders of dit schouwspel, dat zich van de hoogsto

l>ergnok yan den Prahoe aan ons voordoet, van waar het oog

over dc geheele bergmassa, over al de toppcn, dalen, kraters

kolken en meren van Di-eng heenvveidt — mag dubbel leerrijk

en gewigtig hceten. Daar tcr plaatse was het, dat ik deze op-

merkingen ter nederschreef en mij het navolgende denkbeeld

ftchiep van de geognostische beteekenis van het Di-eng gebergte

On van de omkeeringen , die hetzelve heeft ondergaan.

Eenmaal (voor duizenden van jaren), was Di-eng een hooge,

kegelvonmige vulkaan. Westwaarts verbond hij zich, door mid-

del van de tegenwoordige Tegal-Di-engsche bergketen, met den

piek van Tegal, en zuidoostvvaarts hing hij met den kleineren

kegel van den Sindoro te zamen. Zijn krater had eene niiddel-

lijn van ten minste 4 minuten, zijnde ongeveer de regthjnige

afstand van de nok van den tegenwoordigen goenong Prahoe tot

aan den Nogosaric.

Uit den kraterbodem verhieven zich drie erapiie-kegels:

een derzelven, de Pakkoeodjo-Kendil, stond het naast aan het

ziiidelijk gedeelte van den muur, de Paggar kentang lag nader

aan den noordelijken wand, terwiji dePanggonan zich omstreeks

nit het midden van den krater verhief.
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De rin^inuur dcs kraters v^as bijna kriiigvormig; — door

oiiikeeringen in de natuur^ thans niet meer door ons te verkla-

ren (door geweldige uitbarstingen), welke zijne grondvesten

schoktcn, door liet geweld van lava-stroomen, enz., gebroken,

storltc die mum- in, zoodat thans daarvan sleclits de volgende

verblijfselen nog[ voorhanden zijn: lo. De goenong Pralioe was

het oostelijk gedeelte van den ringmuur en is het meest vol-

ledig staande geblcven. 2o. De goenong Srodjo met de tot

dien berg behoorende toppen, die tot aan den Paggar tipis

reiten. Deze omringde het naast den uitwerpingskegel Pak-

koeodjo. Thans hgt het meer (telaga) Tjebong tasschen beide.

3°. De goenong Wisma; de ringmuur zette zich van den

Paggar tipis tot aan dezeu berg voort, gehjk zulks thans nog

vrij duidehjk uit de staande gebleven, smalle, kronime nok

zigtbaar is. Door de thans bestaande bergen Srodjo, Paggar tipis

eii Wisma hep de znidehjke ringmuur. De noordehjke wand
schijnt geheel en al vernietigd te zijn, want aan die zijde is

het noordwest-einde van den Prahoe afgescheiden van de voort-

zetting van den ringmuur, dat is, van den bergrug bij Gadja

moenkoer (alwaar de eruptie-kegel Paggar kentang hgt), door

eene breede tusschenruimte , welke met steile rotswanden afdaalt,

eene lengte-kloof vormende, die zicli ver tot in het laagland

uitstrekt. Van den westehjken rand is nog een gedeelte voor-

handen, namelijk, de in eene dwarsche rigting staande wrong-

vormige berg Nogosariej deze berg hgt ongeveer op gehjkcn afstand

Tan den Wisma en van den Gadja moenkoer; van dch eerstge-

noemdcn wordt hij door de dalkloof der kah Toehs, van den
tweeden door de -dalkloof der kah Dolok gescheiden. Al deze

bergen , >velke als overblijfsels van een voormaligen kratemiuur
zijn of)gegevcn geworden, staan met derzelver smalle einden

naar elkander gerigt, terwijl zij hun front of langero zijden

naar het middelpimt , dat zij msluiten (het tcgenwoordige pla-

teau) keeren, en reeds hicrdoor hunnen vrocgeren zamenhang ver-

raden. Het voUedigst overgeblcven gedeelte van den kratermuur
staat aan de oostzijdc: g. Prahoe; hij doet zich als zoodanig onder-

Ivennen door zijne naar het centrum gekeerde holle zijde, welke,

\
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buitengcwoon steil en gelijk ccn immr gcvormd, ter hoogte
van 1900 bijna loodregt ult het dal bij Badak bantcng

gedeelte van den voormalison kraterbodcml onriist. torwiil

aan de buitenzijde daarentegen, in de rigling van het oostcn en

eene zachtglooijende en gelijke belling aan t reft,noon

van weike divergerende lengteribbcn in het diepland afdalen,

gehjk aan de hellingen van anderc kegclvormige vulkanen
M'ordt opgemerkt

rigtte

kracht, die den kralermunr deed uitstorten,

akehjk naar het weslen. Aan die zijde werd
allcs, uitgenomen een gering overbhjfsel van den Nogosarie,^— ver-

nietigd. Zulks wordt bewezen uit de geringe hoogte, wclke
die berg bezit, zijnde hij de laagste van de bergtoppen, en
uit de daling, welke in de geheele bergmassa, in deze rigting,

wordt opgemeikt, ten gevolge waarvan ook het water (in de
beide voornaamste bcken, de kali Toelis en de kali Dolok) naar
deze zijde afvloeit ; w ijders verklaart zich zulks op het gezigt

van het hoojrland met
.bedekt en met een groot aantal kloven doorsneden, een waar
doolhof vormt; aan den westehjken voet van den Nogosarie
uitgestrekt, heeft dit hoogland het voorkomen als ware het de
sphutplaats van een ingestort gebergte, welks puinhoopen
ivoest over en door elkander werden geworpen tot aan de ver
van daai- verwijderde rots, den raadselachtigen goenong Labet,
die, zichhoog boven de neergeworpen brokstukken verheffende,

uit het zuidwesten trotsch naar de plaats zijns oorsprongs

heenziet.
F

*

Als overblijfselen van den voormaligen kraterhodem mogen
beschouwd worden : 1°. het tegenwoordige 6280' hooge plateau

van Di-eng, waarbovcn zich de hoogste, nog staande gebleven
rand van den voormaligen ringrauur, de goenong Prahoe, 1830,
verheft

5
2^. de langwerpige dalgrond van Badak banteng , welke

250 lager ligt dan Di-eng; 5^ het hoogland lusschen het dorp
Karang tenga en de lelaga Leri, hetwelk 500 lager gelegen is,

dan Di-eng.

Of deze kraterhodem oorspronkelijk zoo ongelijk van hoogte
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was, of eerst later ten gevolge van eewekliffc onikeei-ijiqcn in

op eenige pi

lager werd, terw ijl andere godeelten door lava-stroomen werden

opgehoogd, laal zich moeijelijk uitmaken, maar dat in hctlioog-

land bij de telaga Leri , in latere (historische) tijden , werkelijk

trechtervormige verzakkingen hebben plaats gehad, liebben wij

^^iv^wixvi. Inzakk

de andere zijde hebben ongetwijfeld de nieeste meren, welke

in deze streek worden aangetroffen, doen ontstaan.

kraterbodem

hebbe

1 . De Poggar keniang. De enkclvoudige , trechtervormige

kolk van dezen berg is reeds seder t lang gesloten en met wou-
dcn bcdekt^ slechts aan deszelfs westehjken voet, bij de telaga

Leri stijgen nog dampen opwaarts en ook aan de helling van
deszelfs staartvormige verlenging, naar het noordoosten, verhefFcn

zich nog rookzLiilen (uit de kawa Sepandoe.). T. Dc Panggonan.
Deze dubbele kolk vorrat twee , door ccne smallc nok van
elkander gescheiden trechtcrs, waarvan de eerste, noordwestelijk

gelegcne van een lageren ringmuur is omgeven , en op welks
bodem de tel<

gelegcne is volkomen trechtervormig en zeer diep. Dc rand van
deze kolk verheft zich 360' boven het plateau. De bodem

,

in de diepe schaduwen van het omringcnde woud gehuld, is

met gras bedekt. Het water loopt langs onderaardsche wegen
uit deze kolk en komt in de kawa Kidang, door heete dam-
pen opgestuwd, al kokend en borrelend weder te voorschijn.

di ter-

hell
wijl de beide kawa's Kidang boven aan de
barstcn; — ook in het midden van den voormahgen kraterbo-
dem, aan de oevers der mercn Wcnrno en Troes, worden, ge-
lijk wij vroeger gezien hebben, nog tegenwoordig solfatara's ge-
vonden. De derde eruptie-kegel , de Pakkoeodjo-kendil is tot op
de helft ingestort; de puinhoopen, welke tot in het dal Badak
banteng en Djadjar zijn voortgeslingerd , hebben wij vroeger
reeds leeren kennen. Van de nog bestaandc cruDtie-kcircls be-
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reiktc doze de grootste lioogte^ hot z. w. gedcelte is nog gc-

heel gaaf aanwezig en vormt tot aan den Kendil (cen der piiin-

hoopen van dezcn kcgcl) een lialven Lrii

door zijne nog hevig dampcnde sollatara dooiboord is. Dat de
gebeurtcnis, ^velke de instorting van den Pakkoeodjo Tcroor-

oorzaakte, van latere dagteckening is dan de opbomv des tcm-
pcls, liicrvan zullcn wij later de \Naarscliijnlijkheid Irachten aan
te toonen. Dat zijne dampen nog tamelijk middelpuntig zijn en
in aanzienlijke hoogte boven uit den kejjel te voorsehiin Ire-

ibai

op ging van

o-

der bei

is, de-

dc dampen, hetzii aan den voet, het

seder I; lang

hcllin
o

Pakkoeodjo, zou ik den tijd, vvaarop de kratermuur instortte en de
eruptie-kegels van Di-eng nog zecr werkzaam warcn en grootere

uitbarstingen te weeg bragten, eeuwen voor den bouw dcs tempels
stellen, ja, misscliien alvorens het gebergte bewoond is geworden.
De eenige oorkonde, welke ons tot Iciddraad dienen kan ter

bcoordeeling van het tijdstip, Avaarop laatstcns dc eerste be-

woning van het gebergte door mcnschen gedagteekend moet
worden, l,everen ons de tempels op, ter%vijl het werkelijk on-

doenlijk is te bepalen, hoevelc eeuwen vroeger het gebergte

hcbben
geenc gedenk-

de Di-engsche

de bouwtrant als dc beeldc

in dezelven aangetroffen worden , ovcrcenkoraen met die der

Siwa-tempels te Branibanan (1266) en in dc residenlie Kadoe

(1538), ongeveer uit denzelfdcn tijd afkomstig zijn, dan treden

wij tot het jaar 1500 n. Ch., als het waarschijnhjke tijdpunt

van dcrzclver stichting, tcrug. Minder moeijelijk is het zicli

ecne waarscLijnIijke voorstelling te maken van de lotgevallen,

heeft

hetSlaat men het oog op de talrijkc overblijfselen van

spronkelijke woiid, welke nog hier en daar worden aangetroffen

en nog heden op de ontoegankelijkste plaatsen, b. v. op zcer

t
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topp

met piiinliooiieu bedckte hellmg en op

heflbnde lava-klompen van den Pakkoeodjo, worden gezicn,

men

in het midden der bossclien , in dc donkere schaduwen dernabij-

staande woudboomen , verscholen liggen ,— ziet men de zware

boomen door de tegenwoordige bewoncrs gekapt, waarvan slechts

de stonipen nog staande gebleven zijn en welke , de overlge boo-

men der bossclien in dikte evenarende, in de muren der tempelen

humie wortelen sclioten en sommige derzelven geheel uiteen deden

bersten, — slaat men verder een blik op de menigte der kor-

telings omgehouwen boomen, die men op alle heuvels en berg-

hellingcn rondom Di-eng ziet en die hier hunne kale stammen

ter hooffte van 10 tot 50 voet boven den grond verheffen,

bij

dan valt het niet moeijelijk zicli yan Di-cng's gescliiedenis na

de sticliting der tempels een denkbceld tc vormen, dat veel

waarschijnlijkheid bezit; want iiit voorafgaandc beschouwingen

volgt: 1°. dat c oorspron

tempels, en 2^. insgelijks van latere dagtcckening zijn dande

op

de helft in puinhoopen deed ter nederstortcn, dewijl dejongc,

liclit^raauwe, puiuisteenachtige, porciise en slechts nog augietdeel-

ties in onveranderden staat bevattende lava-soort, die tot den

bouw der tempels is gebezigd geworden^ verholenligt o/2//(5r de

met woud bedekte lava-brokken, welke door die uitbarsting

zijnontstaan; deze toch zijn van geheel ander zanienstel, ziii-

ver-kristallinisch en met groote veldspaath-kristallen voorzien,

ter^vijl gene laya-soort veel meer verweerd is en slechts zeld-

zaam in enkele stukkcn voorkomt. — Het gebergte was dcr-

halve reeds eenmaal ontgonnen en bcbouw d ^ de handen, w^elke de

toenmaUge bossclien velden, vvaren waarschijnlijk dezelfde, die

de temj^els stichtten (braminen-priesterSj met behulp der ja-

aansche inboorlingen). De millioenen van teerlingvormige ge-

houwen steenen, welke overal op het plateau en in deszelfs

omstreken verstrooid liggen, strekken ten bcwijze, dat het
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aantal mcnschcrij helwclk zich alhicr eeiiinaal ophicUl, uiet

gering kaii gcwccst zijn; omvaarschijiilijk zou hel zijn te vcr-

onderstollcnj dat zich alhicr ecne blooto priestcrkulonie had

opgclioudcn, welke hare levensmiddelen uit de lager gclegen

landcii trok; veel waarschijiilijker is het, dat (ofschooiV dau

iiiisschien ten gevolge dczcr alhicr gevcstigde koloiiie van bra-

niinen-pnesters) zich te dezer plaatse tahijke dorpen bevoiiden,

Mier illwooers den grond bebotnvden.
r

Door welke gewcldige oinkecring ^yerd dcze bevolking vernie-

ti":d? Gcschiedde zulks door hot verwoestcnde zwaard dcr Ma-

—1470. tocn dc Hindo

Modi Of had

zulks plaast ten gCTolge Tan de vulkanischc uitbarslingen ^), welke

den Pakkoeodjo in puinlioopen deden nederstorten? — Want
dat de bevolking geheel vernietigd of verdrevcn werd, wordL bc-

w^ezen uit het bestaan dier oorspronkelijke wouden, die heinde

en verre alles bedcktenj die zelfs in de voegen der tenipelniu-

rcn hnnne wortels* schoten en derzelver wanden deden scheu-

ren, — dier oorspronkelijke woudcn, die geen plekje gronrls on.

bodekt lieten en eerst in den JegenMOordigcn tijd weder doorde

bijl gedinid worden, gelijk blijkt uit de millioenen afgehouwcn

boomstanimen, die op alio heuvcls, in alle tabaksvelden en moes-

tuincn vcrstrooid staan en nog in lang niet vermolmd zijn. Op
deze geheele uitroeijing der bevolking volgt een tijdperk, gedu-

jende hetwelk het gebergte verlaten, onbewoond^ onbt^boiivvd
r

waSj ja, misschien <[<wy geen ^smenschen voet werd hclreJen.

Nu wieschen de wouden w ehg op en droegen misschien nicer tot

de vernietiging der tempcis en der anderc gcdcnkteekenen bij,

dan de aardbevingen en de werking dcr vulkanischc uilbai'slin-

gen. -— Bezwaarlijk valt het te bepalen, hoc lang dit fijdpcrk

heeft geduurd; te oordeelen naar de nieuwlieid der legcnwoor

dige cultuur, naar de frischlieidj welke dc afgehouwcn stammen

van het geboomte, dat tot de vooiinalige woudenbehoorde, nog

*J)
Eene uitLarsting, die (gelijk ons vroegcr tie bcschouwing der op rerscliillcnde

ftijzc zaamgesteldc lava-soorten deed zieiO van latere da^tecV:ciiing was, dan tie

stichting dezer tempels.



252

4

beyillcii, en wclke zelfs in de onmiddellijke nabijlieid dcr dor-

pen bij duizenden worden aangctroffen, dan kan de tegenAvoor-

dige bcvolking wcl niet langer dan een vijftigtal jaren alhier ge-

Tostigd zijn. Wij verkrijgcn derlialve, van 1400 tot op (lieden)

1840, een tijdsYerloop van 400 jaren, gedurende hetwelk dezc

wouden hunne kruinen verhieven.

Gedurende dien tijd blcef de lierinncring* "aan Di-eng in het

diepland slcchts als een onzeker verliaal onder de bcvolking,

die nu de mahomedaansche godsdienst aanklcefde, bestaan; waar-

schijnlijk droegen bijgeloof en vooroordeelen van verscbillenden

mnne

thans in sombere Hin-

docsj Avaar slccbts duivels en booze geeslen huisden. Noch heden

wordt door het volk daaraan geloof gcheclit; zoo is de telaga

Trocs eene heilige plaats^ waar een geest Avoont en in dentempel

AYcrkoedoro verneemt men noj? elken avond eene wondcrbare

stem. Na dit lijdpcrk nam^ door de aankomst der Europeers op

Java
J
de bebouAving hand over hand toe. In de hooggelegen bos-

schen w erden koffijtuinen aangelegd , do bevolking naderde

Dieng opnieuWj werd bekend met de hecrhjke dreven die het

bevatj vooroordeelen sleten langzamerhand af, en op die wijzc

ontstond de tegemvoordige mahomedaansche bevolking, Avelkc

door het vermeerdercn van derzelver dorpen en door den aan-

bouw van tabak de omringende wouden mcer en meer met

vcrnietiging bedreigt.

Maar hoelang zal deze 66«;o/^^w^' blijvenbestaan? Zouer niet

eemnaal weder een tijd genaken , waarop ook deze verdwijnt, en

Avaarop het gebergte tot deszelfs vrijen, natumlijken toestaiid

wederkeert? Wic kan zeggen, hoe menigwerf eene dergelijke

geschied o

lK)sschen hunne vorige schoonheid niet te ecniger tijd Avorden

hergeven? AYanneer dan alles heinde en verre, over bergendal,

onder het bladerendak der wouden verborgen ligt, aa anneer na

verloop van duizenden van jaren het laatste overblijfsel dcr

tempelsteenen zal vervveerd en dezc oorkonden tot niet zullen

vcrgaan zijn, en wanneer, in geheimzinnig duister, slechts nc-
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velcnals gecsleiidor voorwerekl door de^^•oudcn zwcvcn, dan zul-

lon cciiden al darteleiid in liet water dcr mcrcn plasseii , en rlihio-

cerossen en bantings in dicwouden terugkecren, oiibevreesd zullen

Talkcn over de voor lang uitgcbluschtc kraterkolken klapwieken

en slechts wilde katten zullen Imizen in de met mos bedekte vvou-

den, waarinde bijlslag dermenschen nimnier nieer lerug kaatsl!

Dat de legcnwoordige bevolking gelieel en al verseJ i i 11end is van

de vrocgere, dat een lang tijdpcrk tusschcn beidcligt, scliijnt

ook liieruit te blijken, doordien de

het l)i-eng gebergte worden aangetroffcn
,
gecne namcn dragen,

belialve die, welke uit de indisclie ffodenlcer zijn ontleend en

meeste

Ardj ffescliunken.

het plateau , tiidens den b
der tcmpels, reeds even nioerassig als tlians?

Eenc naauwkeurige beschonwing van het terrein geeft ons op
dit punt eenige verklaring ter hand. De grond rundom de 5 lem-

pels ArdjoenOj ongeveer in het inidden van het plateau gelegen,

is van een veenachlig-zompigen aard eu kan slechts door daarop

gelegde plaiikcn begaan worden. Ook is het binnenste van
twee dezer tempels, hetwelk beneden de oppcrvlakte van het

plateau ligt (dewijl men steenen daaruit gegraven heeft) , steeds

met Mater overdekt. Gcene beant^^ oordim? dezer vraair levert^ y^^juy^x VI UL(^

reeds

rond zijn gebouwd, d

cerst later is geworden. Want mogen deze tempels op hooge

bou^^orde verschilt echter in g
enkel opzigt Tan die der op een droogen grond, op heuvels

fondamcnt

duidelijker ant^voord geeft ons ten dezen opzigte de loop der

kali Toclis, en de ligging des kraters aan de telaga Troes, Iloog

in de -wouden van den g. Pralioe onlspringt de kali Toelis;

met bened

loopend bed^ om, eensklaps in hare snelle vaart gcstuit, al

kabbelend door de vlakte van Di-eng te yloeijen. In harcn slin-

gerenden loop dcelt zij die vlakte ongeveer in l^\ee gelijke

deelen, doorstroonit het kleine daarin gelegen meer Palikanipaiigj
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vlict van daar in cene regtlijnige rigting tegen den voet van

Kendil

scherp

het westen en verliest zich in de telaga Trocs, nadat zij de

olfatara beneden de tjandie Werkoedoro gelegen, heeft door-

stroomd. Daar ter plaatse is haar val zeer sterk, tervvijl zij

ruischcnd in de solfatara nederstort.

Uithoofde het water dezer beek in den regentijd zeer troebel

is en door zijnen Snellen loop , langs de helling van den Prahoe

,

veel boschaarde heeft medegevocrd , en de beek aan het einde

van het plateau, door hare plotselijke wending, — welke in

de rigting eens regthoeks loopt om de vooruitstekende long van

het gebergte, waaropde tjandie Werkoedoro gelegen is, — in

hare vaart wordt gestuit, zoo is het waarschijnlijk, dat zij lang-

zamerhand eene groote massa niodder op het bcnedenste zuid-

gedeelte van het plateau uit":estort, den bodcm vanoostelijke

hoo

het plateau, in de nabijheid dcr tempels, moerassig geniaakt

heeft. Het kokende water der solfatara, beneden de tjandie

Werkoedoro gelegen, hetwelk uit den papachtig doorweekten,

schier grondeloozen bodem der telaga Troes opwelt, heeft mis-

schien eenigermate tot de ophooging van dit terrein en tot de

.
vertraging van den afloop des waters der kali Toelis biigcdra-

gen ik

hellen : dat de bodem

gebouwd, droog was.

f BIJVOEGSELS TOT DEN DI-ENG,

NAAR DE IlESULTATEJJ VERKREGEN DOOR EEN SIEUW OPONTHOUI) IN DAT
GEBERGTE, IN OcTOBER ES NoVEMBEB, 1845.

I. Bijvoegscl tot c/e geschiedenis der uitharstivyen.

Behalve de uitbarsting van 1786, door Horsfield vermeld, is

nog cene andere ter mijner keiniis gekomen.
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d826. Van October JJ tot d3 had eene bijna golijktijdigo uit-

barsliiig plaats uit den eruptie-kegcl Pakkoeodjo, in Di-eng^ en uit

den g. Keloetj in Oostelijk-Javaj welke laatste 2^4^ oostelijker
t t

gt. (Volgens schriftclijke mededeelingcn ecns ooggetuige, van

den Geueraal van der Wijck; vergcl. Jav^ Cour, vanden 18"^'' en

25^^- October, 1826, n-. 42 en 45,)— Deze uitbarstingen gingen

gepaard met hevige aardbevingen, welke zich door gehecl Mid-

den- en Oostclijk-Java dcden gevoclcn, tcrwijl cen aschregen,

uit beide vulkanen, duistcrnis vci-sprcidde over bijna allc resi-

dentien der oostelijke helft van Java.

Op den 9'^*^" October
J
des middags, tusschen 2 an 5 ure,

werden te Joegia-karta reeds verwijderde ontploflingen verno-

men. (v. d. W.)

Op den 11^^^" October \\ erden hevige ontploffingen, met aard-

bevingen vergezeld 5 tePekalongan gehoord, die twee uren dinir-

den. Eene uitbarsting had uit den Pakkoeodjo plaats; hierop

volgde een regen van asch , welkc eene hgtgrijzc kleur bezat , zich

Maarschijnhjk over gansch Midden-Java heeft uitgestrckt, en

te Joegia-karta reeds den 11^*^° begon, — den 12^*^" en 13*^*^"

(gehjk mcde te Solo) sterk aanliield, — den 14'**° vcrminderde,

doch cerst den lo^^" geheel ophield. (J. C. en v. d. AY.)

Op dcn-lS^^"" October, des voormiddags tusschen 9 en 10 ure,

vemam men te Joegia-karta nieuwe ontploflingen, welke met

aardbevingen vergezeld gingen, en door geheel Oostelijk-Javaj

tot zelfs aan den versten oostehjken uithoek der kust, te Ban-

joewangie (waar nien meende, dat het eene kanonnade was) ge-

hoord en gevoeld werden. Er had eene uitbarsting uit den goe-

nong Keloet plaats; hij braakte een aschregen uit over geheel

Oostelijk-Java 3 Kedirie, Soerabaya, Bcsoekie, terwijl de lucht

in Midden-Java nog door de uitwerpselcn van den Pakkoeodjo

verduisterd was. (v. d. W.)

Op den 24'**''' October werden te Joegia-karta wederom twee

tamelijk hevige aardbevingen vernomeUj die in de rigting van

het zuiden naar het noorden liepcn en een paar sekouden aan-

hielden. (v. d. W.)

Het b^nipt dezer uitbarsting van een /ji^ber^te, waarin ik zoo
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regt tc huis ben geworclen^ verrastte niij niet weinig. Men ver-

gelijke hicrmede de yroeger voorkomende beschrijving van den
Pakkoeodjo en der puinlioopen^ Avelke denzelven omringen. De
daar ter plaatse door mij aangevoerde redenen^ ten bewijzedat

de uitbarsting, Avelke den Pakkoeodjo tot op de helft in piiin

deed ter neder storten, van latercn oorsprong moest zijn dan
de stichting der tempels^ verkrijgcn hierdoor nog meerdere Avaar-

schijnlijkheid^ dewijl de Pakkoeodjo als een 720^ keden werk-
y.ame vulkaan ten tooneele verschijntj de door mij gemaaktc

B ^H ^K ^ ^^m

cruptie-kegels

3 dejon^

erkzaam

ekeiheiddurende centraliteit zijncr solfatara, is

geworden,— ^Yant slechts aclittien jarcn zijn scdertdie nitbars-

ting verloopcn. Bczwaarlijk ecliter kan men tot deze uitbarsting

het in puin ter nedcrwerpen van dczen eruptie-kegel brengen,
hetgccn waarschijniijk veel vroeffcr pLiats

ffeboomte

greep

k benede

nabijheid derzelvc, op het met'puinhoop

k
Hoezeer moet men niet bejammeren, dat Horsfield, die slechts

10 jaren vroeger, in 181G, het gebergte bezocht, ons geenc

want al ware de beschriiviner ook

heeft

daaruit

bewijs hebben verkregen, of de n. o. helft des kegels bij gelc-
genheid van deze uitbarsting is verbrijzeld geworden, dan wel
of zulks vroeger heeft plaats gehad.

Uns zijn derhalve twee uitbarslingen van Di-eng bekend: die
van 1786, waaromtrcnt Horsfield eenig berigt heeft geleverd
en bij weike gelegenhcid eene aardverzakking van geringen om-
Tang plaats greep beneden het dorn Karan- ten-a. dip t>inn<;

Wibi) 1

p
') Deze verzakkiug is in ver.cheidene geologi.chc werken (b. v. ia dat van Lvel!

,

nnciples I. pa- 360) vecl te groot opgegeven.
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Die van 182G, ^vclkc \^'ij zoo even liobbcn bcschrcvcii.

AA'ijflers vindt men in de Javaschc Courant van den 25 Dec".

1847, W 103j nog hct volgendc berigt;

dS^Tj op den 4 December^ Tiel inliet regenlsehap Kendil,

residentie Samarang, des niorgens ten 8 ure een aschregen^ ter-

vrijl er des namiddags een fijnen met zrvavel vermentjden

VM^i^n viel^ dc boeveelheid z^varolj Avelke met den regen neder-

IvAvam was zoo groot, dat werldieden, die in de open lacht

arbeidden, daarmcde geheel en al overdi.^kt waren.

De bergj Avelke bet naast aan dc afdeeling Kendil grenst en

Avelke deze vcrschijnselen door cene uitbarsling beeft le weeg

kunncn brcngen, is dc Di-eng.

In 1845 deed ik onderzoek^ bij de inw oners van Di-eng,

naar de uilbarsting van 1826; ik Tcrnam bij dezegelegenheid,

dat de Loerah aTjikrob^)) van bet oostelijk gelegen dorp Di-eng

(dat tot Wonosobo behoort), eerst voor 17 jaren en derbalvc

in 1828, naar berwaarts was overgekomen en zich met der woon

gevestigd bad; bij kwam van Xadoe en vond bet plateau geheel

en al onbcwoond en met A^ouden bcdckt. Mijn vcrmoeden,

dat de tegenwoordige bevolking hoogstens sedert 50 jaar alhier

gevestigd aa as., bleef derhalve ^-^vv<i bcneden de waarbeid, dewiji

zij op bet plateau sleehts sedert 17, boogstens sedert 20

jaar bestaat. Hieruit verklaart zicb tevens, dat Horsfield niet

van het plateau spreekt j betwelk te dier tijd m aarschijnlijk door

ontoegankelijke wouden was omringd.

De Loerali van bet oostebjke dorp was ooggetuige dezer uit-

barsling; bij is van Sekoenang derwaarts gekomen, alwaarzjyn

vader Loerah Mas. Dit Sekoenang bestond reeds tijdens Hors-

field zijne reis maakte (in ISIG)^ doch werd weinige jaren te

voren door den zoo even gemelden vader van den Loerah ge-

sticht, die van Batoer kwam. De laalstgenoemde plants wordt

als bet oudste dorp van het gebergte beschouwd; dan komt
__ *

Sekoenang en bierop volgt, naar rang des ouderdoms, Di-eng.

Alle andere doipen zijn later gesticht dan Di-eng en tellen

hoogstens twintig jaren. Deze kleine maatscbappij magbijzonder

voorspoedig gebeeten worden; dagelijks vermeerdert zoouelhet
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aantal barer ledcn, als dat

ruiid

verborg

evencens trachtcn zij lict bestaan van kleine zilverwitte vis-

schen, ^^aaivan humie meren wemelen , en welke zeer van
nabij met de cliincsclie goudvisschen overeenkomen , voor de

paauwEuropeanen gelieim te lioudcn.

treft men sonitijds op het plateau aan. Ik zag- cen nieuw dorp
(na 1840 geslicht), dat midden in den voormali^en krater

(tekkel) omv
en met uijcn bepoote vcldcn gelegen was. Een anderjiieuw dorp
vond ik in de grasvlakte, nabij de bronnen van dckaliDolok,
noordwcstwaarts achter het n. gedeelte van het Di-eng plateau.

Voortdurend wordcn gedeelten dcr omringende wouden geveld

tbloot

de
vee het gebergte bewonen, welke naauweliiks een vierde

eener

de meer verdunde lucht der 6000 tot 6400 voet hooge streek,

Maar zij gevestigd zijn, reeds een aanmerkelijken en gunsligen
invloed op de ligchamelijke gesteldheid van mcnsch en dier

uitgeoefend, welke bij het jongste geslacht reeds duidelijk zigt-

baar A^ordt. hebben
en lange haarlokken. De grootste verandcring wordt bij de
honden waargenomen

; op Di-eng hebben bijna alle honden Imige,
zachle bruinkleurige haren, en meestal cen ruigen staart,
niettegenstaande deze, naar den europeschen smaak, schooncrc
berghondcn van den gemecnen javaaiischen bond van het diepland,
van den zoogenaamden Jakhals (die wit van kleurcn kort van'
haar is, spitse staande ooren, een langen, dunnen staart heeft
en er leclijk

,
mager uitziet) zijn voortgeteeld. Dergelijke lang-

hange honden, zoo verschillend van de kortharige «JakhaI-
zen,)) die door geheel Indie in het heele diepland vcrsprcid
zijn, heb ik insgelijks op het plateau Tobah, op Sumatra,
aanaretrolTen

ziekt helaas, in 1847 de l)evoIking
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vsredcr zcer geduiul; in veic kleinc dorpca is zij tot op den

laatsten man uitgestorven.

11. Bijvoegsel behoorende tot de topographie

van het Dieng gebei^gte.

d^. De trcchfervormige kolk in den bcrgimg van den

Pakaraman^ Avaarin zich Tan tijd tot tijd kuolzimr ophoopt

en waaromtrent zulkc ycrtcerdc en bclagchclijk ovcrdrevcn voor-

stellingcn in de curopcsche lijdscliriften ziju golevcTdgcwordenj

word in September, 1S50, door een ongenoemde bezoclit (zie

Jav. Cour. van 30 September, 1850), die blj de duode tijgers,

herten, zwijnen, paauwen en tnenschen^ Avelke daarin lagen,

nog eenige honden voegde, die hij daarin liet onikonien. Wat
de mensehen bctreft, gedurende de 12 jaren, welke ik thans

op Java heb doorgebragt, heeft daarin slechts een enkel lijk

gelegen. Naar dezen maatstaf kanmendie verhalenbeoordcclen.

Slechts zwijnen worden daarin menigvuldig aangetroffcn. Ik heb

deze piaats bij het doen van wandehngen van Batoer en van

Di-eng dertienmalen bczocht en daarin slechts viermaal koolzuur

aangetroffcn. De eudiometer, die mij aaHtoonde, dal ik in het

hoi kon afdalen, bestond noch nit salpetergaz, noch phosphorus,

maar uit levende raven (Corvus corone), die zich vergastten

aan het vle^ch der wilde zwijnen 5 eens heb ik er zes , in verschil-

lende mate tot verrotting overgegaan, in zien hggen, Krengen

van tijgers heb ik er nimmer in aangetroffcn. Opmerkenswaardig

kwam het mij 00k voor zoo vele wilde zwijnen in deze diepe

kolk aan te trcffen, wier wandcn rondom zoo steil zijn, dat

men er slechts met moeite langs naar beneden kan klimmen.

Gewoonhjk rustle ik dan eenige minuten uit op den steenklomp,

die op het kale middenplelvje ligt. Nopens de tijden, waarop

de uitstrooming van gaz (periochek) piaats heeft, hebik geen be-

paalden regel kunnen w^aamemen ; nimmer heb ik het gaz liooger

dan 21/2 voet boven den grond kunnen bemerken en betwijfel zeer

of het ooit hooger stijgt. Ter hoogte van drie voet vangt de welige

plantengroei reeds aan, welke alle ^vanden in het rond bcklccdt.
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2°. Gocnonij Ptarangan. In 18iG uit

Batoer, ten eiride dozen berg te bekliuimen, die zich steil uit

O
de Ihccluinen, noorclwaarts Tan hot dorp, verhcft. Dc z. licllin

is zoo steil, dat men tclkens met yrees ecne instortingr van

de dikkc en wecke aardlagen te gemoet ziet. Aan deze zuidzijde

beslaat de bergnok uit een scherpen, gevaarlijken, steilen rand

,

g. Ptarangan i) en aan de noordzijde uit een eenigzins hoogeren,

wrongvornilgen berg, goenong Boedak (waarvan ik het Iioogste

17 ^7an daar waarnam);
tusschcn beiden is eene Iialfkringvormige kloof, naar hot w. z.

w. geopend, Avelke zich

kloof yemaauwd en beri?

tussclien twee ribben tot eene beek-

ifwaarts loopt. (De eerste beek, welkc

Deze
kloof was gehcel en al met geboomle begroeid.

Het zou mogelijk zijn, dat

)

welkc Horsfield gewaagt, uit dexen bei

de uitbarsting van 1786 van

plaats

blijkbaar een

het nieer (telaga) xVboeng, hctwelk, naar verhaald wordt , daarin
eemn de genoemde spleet

w. zijde ontstaan, is weggevloeid.

nog slechts een dorp gevonden, dat telaga Aboeng

an de w. z.

de nabijheid

D en n. o. helling van den Prahoe ver-

Tcn gevolge der warme bronnen

evormde badinriortinff hebbcn

aandacht

,
deze sedert zekere vermaardhcid verkresen.

oetreis opziet, k

ikomen. het zii

ver-
oyer Klaga en Kcmplong, of van Batocr over Pakissan en het
bindingsjuk tusschen de Gadja moenkoer-kcten en den Paggar
ken tang naar Kemplong. Dozen wog volgende, komt men aan eene
ziedende beek, aan den n. voel der kawa Sepandoe, degrootste

•) In het n. van Batocr heeft deze rand van den be.g eene hoogtc v.n Cr,O0/boven dc oppervkkte der zee, en ligt derhalve 1600- boven Batoerrwelke plnats
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op

doorsiieden , is Iiel water nog zoo Iieet, dat men er dc hand nict

in kan houden, zonder zich pijn te vcroorzaken.

Van Kcmplong gaat men ycrder benedenwaarts voort ovcrde

rib, wclkc de groote n. gclcgcn dalkloof ten westcn begrenst ; deze

rib is in Terscheidenc gedeeltcn zeer oneffen, tengevolge van eene

groote menigte Yiilkanische rotsbrokken, welke zeer scherpe

kantcn hebben en in groote hoopen aldaar \vordcn aangctroffen;

men zet de reis Yoort tot dSt men, op eene Iioogtc Tan 5000', op

de vooruitspringeude vlakte, waardoor dc helling Tan deze zijdc

des bergs zich onderscheidt , is aangekomen ; nu een good gc-

baanden weg hebbcnde
,
gaat men te paard verder oostw aarts

naar Plantocngan.

De n. en n. o. helHng van den Prahoe onderscheidt zich,

namchjk, op eene hoogte van 2 tot 3000', door eene zeer geringe

daling der ribben; nadat de hooger gelegen lieUing sicil bcne-

waarts is gedaald , zetten deze ribben zich op de zoo even ver-

melde hoogte, op eene zeer aanmerkelijke lengte en in eene bijna

horizontale rigting voort, alvorens dezelve in de n. strandvlaktc

afdalen.

Hierdoor ontstaat een plateau-vormig soorgebergtc ; uithoofde

het geene gehjke oppervlakte heeft, maar nit bcrgribben bestaat,

welke vooruitspringen , wordt hetzelve door diepe kloven berg-

afwaarts doorsneden.

Deze bijzondere configuratie, waarondcr zich de n. en n. o.

helling van den Pralioe voordoet, schijnt reeds van de vroegste

tijden af be^ oners te hebben uitgelokt, want te vergeefs ziet

het oog naar de wouden om, behalve die, welke hunne scha-

duwen in eenige der stcilste kloven werpen; op alle andcre ge-

dcelten zijn zij vervangen gcwordcn door bebouwde akkers en

waar geene sawa-terrassen bergafwaarts dalen, of geene koffij-

tninen gevonden worden, — Ircft men loch grasvelden aan;

zelfs komt het Allang-gras zcldzaam voor, lerv\ ijl het vervangen

is doorkortegrassoorten, die tot w^eidevelden verstrekken, het-

gcen op Java ccn bcwijs van zeer langdnrige bebouwing s.

In eene streek noordwaarts van den Prahoe gelegen, zetten zich
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eene

800

een

rigtiiig tot de strijklijn der ribben, namelijk , van het noordcn oaar

bezit en zich onafgebroken

tot aan do zee Toortzet.

Het isdit gcbergte, hetwelk de noordelijke vlakte, tussclieii

Pekalongan en Samarang gelegen, welke uit aangeslibde gronden

bestaat, doorloopt, ten gevolge waarvan de postweg over het

gebergte gaat. De weg loopt over een laag gedeelte, tor plaatse

waar de vlak geworden helling van den. Prahoe naar de zijde

van dit voorgebergle oprijst. Ten zuiden van daar hgt het distrikt

Liiiiboeng (van Pekalongan) ^ een breed sawa-dal, dat van het

w^esten naar het oosten loopt, beslaal do laagst gelegen niinile

tusschen het vooruitstekende ffedeelte van den Prahoe en het
t)

Waarscl

van den Prahoe,— deze horlzontale rigting der Icng I (.' ribben,—
eerst door het voorgebergte zelf veroorzaakt, toen de ribben,

namelijk, als lava-stroomen tegen het voorffcberc-te aanstoolende.

zicl 1 orm

bekcnd. Wa
geen gunstig terrein op tot het bewateren en bebouwen (geene

glooijende vlakte); uit dien hoofde is hetzelve met struiken en
bosschcn bedekt gebleven, welke laatste voornamelijk uit Jati-

hout, hetwelk met zooveel voordcel door den mcnsch kan aan-

gewcnd worden, bestaan. Op de raeeste plaatsen bestaat de
bodem, die met de Jatibosschen (Tcctonia grandis) begroeidis,

uit kleiaarde van eene bolusroode kleur, die veel ijzeroxyde

ordt

cbergt

omvat Ik heb gccne
andere steenen aangetroffen dan dezulken, Avclke van vulkani-
schen oorsprong zijn.

De noordoosl

vormt ook zij benedcn het sleil afloop

g van den Prahoe is op eeiv^ g(.']ieel

de noordehjke lielliriL^ Wcl is waar
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bergs, — h(Mio(!en de 4000 hoogte— eenc zaclitglooijende

brcc ^

toengan zich oostwaarts roorbij Selokaton

koffijtuinen draagt en aan vele menschcn

wier dorpcn tusschcn de sa\A a-tcrrassen ver

D

[lee

(wclke 12 palen

wel

roek

800
voct lager dan laatstgenoemde plaats ligt) insgelijks vooruit-

sprmgeude declen, — maar in plaats van zich naar den zeckanl

te wenden, houdt zij eensklaps op en vormt zij een scherpcn
rand, die zich van het westen naar het oostcn eenige mijlen

voorlzet en naar het noorden met een wand van 5 a 700' hoogte

eensklaps in de alluviale vlakte nedcrstort. De gemeten hoogte

van het heerenhuis te Tjoerock , boven op de bergvlakte , bedraagt

2200', terwijl de voet van dozen wand weldra in de kust-

vlakte, die zich riaauwehjks boven de oppervlakte der zee

verheft, overgaat. i) Op een afstand van 1 paal bezuiden

Tjoeroek vloeit, in eene brcede dalvormiffe Icnjrtekloof van
'

r>^ '^"o
Prahoe, de kali Poetie oostwaarts (in de lager gelegen streken

wordt dezelve kali Poetrie geheeten). Het bed dezer beck be-

staat uit viilkanische gloetlbrekzie; deze steensoort is dezclfdc

als die waaruit de hiervoren genoemde ontzagchelijke rolswand

bestaat; hetwclk tot het besluit leidt, dat het geheele vooruit-

springende gedeelte des bergs, rondom de n. o. helling van den

Prahoe, uit eene 500' dikke bank van vulkanische brekzie be-

staat. Deze steensoort wordt gevormd uit een zamenmeugsel

van een Iwaalftal trachietische en doleritische rots-, en lava-

soorteii, die in groote en kleine stiikken voortomen? zij be-

vatten in eene meerdere of mindere mate hoornblende en mag-

neetijzer en kunnen op geene andere wijzej dan door den gloed

des viiurs, zoo innig rcrbonden zijn, als zij hier worden aan-

getroffen.

^) Selokaton, Spalon w. waarts van Tjoeroek , ligt 2000' hoog; van Selokaton gaat

de weg nog 9 palcn ver in de rigting van het znidwesten voort, en loopt schuins

over de ribbon en de diepe tusschenklovcn van den Prahoe naar Plantoengan.
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Dat Yclc gedeelton van den Prahoc, waardoor beken naarde

noordkust benedcnwaarts stroomen, zeerrijk aan ijzerzijn, wdrdt

onder anderen duidelijk aangetoond door de groote hoeveellieid

van magneetijzer bevattcnd doleritzand, dat aan den mend der

kali Woengoe wordt aangetroffcn.

Nergcns doet zich de brekzie zoo schoon ontbloot aan het

cog voor, dan ter plaatse waar een waterval door eene beek

Avordt gevormd, itelkc, — in plaats van aanvankelijji, gelijk

even\vijdig met den wand, waarvan duzelvc sleclits

eene oostelijke rig-11

ting Yoort te loopcn, — in eene dwarsclie rig ting daarheen

eene gleuf in den wand maakt, ^— ycrvolgens een waterval ter

hoogto van 50' vormt, — op een vooruitspringend deel van den

M>and tusschen huishoog op clkander gestapelde brekzie-klompen

stoot, — aldaar een tweeden sprong maakt, — zich schuiniend

op een andcr voorwaarts springend gedeelte van den wand
vscrpt

,

50
in een afgrond ncderstort, alwaar rotsbrokken, Avclke van den
wand werden losgescheurd, woest en raw

Aanvankeliik zet doze beek

op

voort tusschen het prachtig geboomte van een oorspronkelijk

woud, hetwelk nog nimmer door de bijl werd geschonden,
venolgens vliet zij tusschen sawa's door de vlakte hecn. Deze
bestaat hoofdzakclijk uit schotsen van niolassoortigen zandsteen,

waarop cnkcle met holen voorziene kalkstcenbankcn hggen, en
waaruit vcle bronnen van aardolie en mineraalwater , dat veel

bevat, voortsijpclen. Eene derzelve, eene
bron, is die van Assinan, en ligt 5 palen ten n. n. o.

natron en

Bedakka. Volgens J. Maici

nde A^ iize zamcnsresleld

chlor sodium

» potassium
\ 21,io7

» magniuin

'; GeneeskuTKlig archief. Eatavla. II. n". 4. bl. G97
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chlor calcium 1,550

iod magnium 0,0i9

koolzure kalkaarde 0^0 48

» mamesia. ....... 0,038 | -2

» ijzcrprotoxyde 0^005 )
'^

aluinaarde O^OOo I ^
kiezelaaidc 0,0()!2

zwavel-walerstofgaz , , , .
, , „ .

,

, ,
'-^

J
in onbepaalde hocTeellieid.

koolzimr \
*

• Dit zeer zoute water, dat bijna als zecwater sniaakt, wordt

te Plantoeiigan met het beste gevolg gebezigd tor genezing van

verouderde en coiDpliceerde syphilitisclie ziekten, zoo als kuok-

kenpijn en andere kwalen (in eene hocveelheid van 1 tot 4

flesschen daags-) In gclijke geyallen wordthet koudebromvater

van Gebangan aangewend; deze bron ontspringt ongeveer Tpalen

meer westwaarts , doch insgelijks aan den voet van den Prahoe

beneden Selokaton; de bestanddeelen van dit water zijn, volgens

Fresenius, i) op 100 deelen water

:

chlor calcinm 0,0615

» magnium. ...,..,.. 0,0"25

iod magnium 0,0055

chlor potassium . 0,0G31

» sodium 1,2569

kiezelzuur - . . 0,0024

gips ............
chlorammonium

J
Sporen van

bronimagnium

De ooslelijke helling van het bergplat, naar de zijde van den

Oengarang, is zachtglooijend ; evenwel vormt ook de kali Pocti

(welke langs deze helling stioomt, en zich beoosten Tjoeroek

naar het noorden heenw endt) een aantal watervallen. lets verder

^) Geneesk. Archief. 1. c

18



260
«

oostvvaarts liggcii cle kalkstecnbanken met de schilderaclilige

,

diepe beekkloof en het hoi (gowah) Draijoe Yoor den voct van
^

den Prahoe en den Oenj^rarani?. Door deze streek en door datO"^"""0

gedeeltc van het dalder kaH Poeti, waarin Singho rodjo gelegen

is
J
loopt een weg, welke van Selokaton naar Bodja voert.

De lengte van genen brekzie-rand, voor zoo verre dezelve zich
f

in dien scherpen vorai vertoontj bedraagt verscheidene palen^

hij doet zich echter als afhelling (trap) en grens, tusschen de

neptunischc (alluviale) vlakte en het vulkanische hoogland, op

een driemaal grooteren afstand dnidelijk aan het oog voor^ zonder

dat de helhng overal cenen werkelijken rotswand vormt.

Tusschen twee clier horizontale ribben ontspringt, diep in de

bergkloof verholen i), op de noord-noordoostzijcle van den Prahoe

en aan den regleroever dcr kali Lambir, de warme bron Plan-

toengan. Ook daar tegenover aan den linkcroever welt eene

dergelijke bron op, terwijl op verschillende plaatsen bergoHe

(minjak latang) uit den grond sijpclt.
*

Tempcratuur van het bronwater: 111^0^ Fahr.

» van het afkoelings bekken IOd^O'^ Fahr.

Bestanddeelen van het water In 100 deelen, naar A. Waitz. 2)

koolziiur 0,2840
7

bicarbonas sodae . . . t 0,1590

magnesiae 0,0490»

»

»

»

calcis. 0,0550

ferri 0,0250

manganesii Sporenvan

chloruret. sodii 0,3390
iodnret. et bromuret.

sodii. i
• • • • •

0>«0S7

aluin en

kiezelaarde !
'

^'^^^^

Den noordelijkcn hoek Den zuld of linkcrhoek

van den g. Prahoe. van den g. Prahoe.
Men peilt van Plantoengan , . . z. 26 V» w. z. 12»'2 w.

en van den passangrahan Passieran . , z. 20 w. z. eVa w.
*) Natuiir- en Genccskundig Archief. Batav. IL N"* 2, p. 2S8.
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Ten gevolgc van do groote lioevcdluud ludium, welke dil

bronwater bevat en de geneeskracht, die daaraan wordt toe-

gesclireveiij is te dezer plaalse P. een liospitaal opgerigt. De

bron en de daaraan grenzende ylocr van het liospitaal, lieh\(4k

slecliLs zes kamers voor officierenj nevens de zaal voor do

gemeene soldaten bevat, ligt IDGO voet boven dc oppervlakte

der zee en ongcveer 20 voct bovcn de bedding der kali Lambir,

welke in haren loop al schuimcnd over vulkanischc rolstcenen

van allerlci groottc licenstoit. De bergrug, die de plaaLs ten

westen begrenst, is in het noorden SS'' ten westcn van het lios-

pitaal 2475 voet hoog; de oostelijke bergrug zal iets lager zijn.

Beide dalen steil naar den smallen bodem der dalkloof, v^^elke

slechts op enkele plaalsen zich breed genoeg vertooiit oni als een

vlak dal bescliouwd te worden. De niel aangename luchtgesteld-

heid van dit oord wordt veroorzaakt door de liggiug van hetzelve,

daar het in ecne dalkloof, *) ter diepte van 515 voet, tusschen

bergwanden sleehts met gras begroeiden ovcrigens kaal, is be-

sloten, De oppervlakte des bodcms, blootgesteld aan de bran-

dende zonnestralen, wordt in dergelijke dalen diicmaal sterker

verhit dan in open gelegen, effen plaatsen het geval is. Heeft

gedurende den ganschen voormiddag de zon den westelijken v^ and

beschenen, zoo is zulks gedurende den ganschen naniiddag het
4

geval ten opzigte van den oostelijken wand ; de warmte door de

wandcn teruggekaatst, vereenigt zich met die, welke in den

dalbodem zelven wordt voortgebragt, waardooreene zoele, drak-

kende hitte van 83^ tot 86^. Fahr. ontstaat, welke dcs middags

en gedurende bijna den ganschen avond aanhoudt; dcze hitte

wordt door geen enkelen lochttogt getemperd, zelfs dan niet,

waiineer op de nabij gelegen hoogten, 500 voet boven de dal-

kloof, een aaiihoudende fiissclie oostewind waait «) (Het sterkst

van Augustus tot November).

*) Even gocde bronnen had men op Java in een beter geschikt klimaat kunnen

vinden. "[fer genezing der voornaamste ziekten van de Europeanen op Java, welke

men hier voornamelijk op het oog heeft, kan het gebruik van warme baden niet dan

van zeer gering en slechts palliatief nut zijn. Voor de eigenlijke iropische zkkten

der Europeanen ^ welke door het klimaat d, i- door de grootere warmte ontstaan

,
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kali

de icsideutien Sauiarang en Pekalongan van elkander. Op den
westelijken bergrug , die ten grens aan Plantoengan strekt, \indt

men, op 2 palenafsLands, in ecn meer uitgebrcid en zuidelijker

gelegcn gcdeelte van dcnzchen den kleinen passangrahan Pas-

sieran, 2565 voet hoog^ dezelve behoort tot het district Lim-
bocng. Gelijk door de Lambir ten ooslen, zoo wordt dezo
bcr":rnnr ook ten vvestenc^"o lijke

waardoor de kali Bela loopt; deze bcek vormt over tracliiet-

wanden een hoogen waterval. De beck Lambir heeft haar bed
sleclils in die slreek, welke ongcveer een paal ten noorden
van Plantoengan ligt (alwaar zij in liaren loop eenige water-
vallen vormt), tot op het vaslc trachiet-gesteente der ribben
gcgraven, terwijl het op de meestc andere plaatsen met lagen van
vulkanischc rolsteenen hodckt i**

A B

i°. De lezer herinnert zich den langen, regten bergrng, Avclke

het plateau aan de oostzijde begrenst; op den westclijken voet
van dozen bergrug staat, behalve de passangrahan, het grootste
aantal hutten van hot eene , namelijk, van het oostelijke dorp. Ten
emde meerdere ruiinte rondom hunne vt^oningen to erlan^en
hebben menig kstelli'rd

waardoor de ' vorin des bergrugs gedurig duidelijker te voor-

gehcele binnenlielling van den bergrug was
«it groolc gehouwen steenen bcstaande.

met een muunverk

hclpt slechts koude, d. i. vcrwijdering uit deze warmte; veel beter zou men dus pe-
daan hebben door eene gezondhcids-inrigtfng ofSanitarium te vestigen in een oord, dat
ten m.nstc 6000 voet hoog bgt, ^oo als b. r. in het nabij gelegca Di-eng, dat een
ioud klimaat heeft. Ongelnkkiglijk wi]!en vele geneeskundJgcn geen gebruik maken
van de^algemeen versprcide groote geneeskrachten der physike natuur; zi| zoekcn
never hun hed m de praeparaten , die ait de apotheek roortkomen, (Tergelijk hier-
over myn opstel „Over dc gcmatigdc en konde luchtstreken van Java, tef genezing
Tan ziekten aangewend," voorkomcndc in het tijdschrift van Neorl. Indie, Batavia.
1840, IV. p. 81 en voig. en „Nog een woord over de acclimatisatie," in hetlndisch
Magazijn, Batavia, 1843.)



200

belegd en in verscliillendc lerrasscn vcrdeeld, die slechls op cn-

kele pinalscn door zeer smalle trappcn, insgelijks uit gehouwcn

slecn venaardigd, met elkaiider waron verboudcu, Boveu op

de vlakko kruiii van den bergrug staan^ in dezelldo stieck^ achler

den passaiigrahan Iwee kleine tenipeLs en iets verder nicer zuid-

waarts staan nog twee, maar minder goed bewaard geblevcii

tcmpels.

De tempcls, aclifcr Iiet weslelijke dorp Di-eng gelegen

,

Avaren zes 'in getal. Zij slondcn in de kleine noordoostelijke

bogt van het pkiteau, in twee cvemvijdige reien; do tcmpels

der westelijke rei, aan de helling des bergs gclegen, zijn bijna

gehecl in puinhoopen vcrkecrd; die der oostclijke rei, op ecn

heuvelwrong in hot midden van de bogt gebouwd, zijnstaande

gebleven. bi 1840 meende ik, dat het sleehts boomgroepen
y

waren; toen ik echter in 1845 het hout had doen vcUcHj

trad het muurvverk duidchjk te voorschijn, Het vroeger opge-

gcven aantal tempcls meet derhalve met 6 vermeerderd en

op 27 worden gebragt. Ook in het woud op den noordehjken

hoek van den Panggonan (n^. 1 opdekaart) trofik gehouwcn

stecnen aan.

2^. Den kunst-trap, van welken Horsfield sprcckt (zie vroeger),

heb ik in gezelschap van den heer G. A: E. \Yiggers opgezocht

en gevonden. Ilij hgt aan de zuidehjkc hclhng van Di-eng,

namehjk, van den Paggar tipis,tcn zuiden van hot dorp Sckoe-

nang en voert in de diepe kloofvormige tusschenraimte, welke

gelegen is tusschcn den Wisma en de bergen, die het meer

Tjebong ten znidcn begrenzen (goenong Srodjo) benedcn^Yaarts.

Thans echler is dezclve geheel en al in puinhoopen vervallen.

Van de steenen, welke, naar het gevoelcn van Horsfield, het

randwerk des traps vormdcn, werden sicchts nog enkelen ver-

strooid in het rond liggende aangetroffen; de langwerpig vier-

kante prismatische blokken, welke de trappen hadden uitgemaakt,

waren uit hun verband gerukt en lagen verschoven ; zelden ziet

men nog 25 trappen, welke ecn onafgebroken gehecl uitniak en;

tusschen de meesten bevinden zich tusschemuimten, ^\aar de

trapp»n ordbreken, of vvanr slechts enkele sleenblokken uit de
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aarde opstekcn. Ilet hooge geboomte van eon welig groeijend

^11 voclitig woud wcrpt zijne dbnkere schaduwen op dit gedenk-

teeken, waarop -wij langereien Javanen,hierlangs opklimmende,
m

tegeu kAvamen, die met Icdige korven, tot het drijven van

liandel in tabak, beladen w^aren ; — een bew ijs , dat deze weg

,

waai-schijnlijk de kortsfe om zich van Wonosobo naar Di-eng

en naar Batoer te begeven , nog heden door de bevolking wordt

gebczigd.

3°. De merkwaardigste ontdekking voor de topograpliie van

Di-ensr is lict bestaan van een onderaardsch kanaal. Reeds
u

voor langen tijd waren mij en anderen een aantal diepe gaten

bekeud, welke in het westelijke gedeelte van lie t plateau worden

aangetroffen, ter plaalse waar de weg naar Batoer voert. Men

beschouwde dezelvca als gegraven bronnen (putten) ofietsder-

gelijks. In October, 1845 , echter stelde ik bij al deze gaten

paaltjcs met seinen en bepaalde derzelver ligging methetkom-

pas. Ik bevond, dat het aantal gaten ne^en bedrocg en dat

alien in eene volkomen regte lijn achter elkander lagcn van

het laagste, zompigste gedeelte van het plateau (westnoord-

westwaarts van de tjandie Ardjoeno) — in de rigting van zuid

GOVa^ oost naar noord GOVii^ west. Doormiddel van ladders daalde

ik in eenigen af en ontw aarde, dat zij onder den grond met

elkander verbonden waren, als verticale luchtgaten eener onder-

aardsche ivaterleidingj welke nog niet overal was ingestort en

waardoor nog water stroomde, De ingang dezer waterleiding hgt,

van den noordwestelijken hoek des noordelijksten tjandie Ardjoeno

gezien, ten noorden GOVa^, ten westen; tot aan die plaats loop

t

van het zompigste gedeelte van het plateau een riool, een kanaal,

dat boven den grond gelegen is. Vervolgens gaat de w atcrleiding,

met eene helling van harcn bodem van eenige wcinige graden,

ondcr den laagsten, w^stelijken rand van het plateau voort, terwijl

de verticale openingen (putten) al diepcr worden naar gelang deze

rand, naar deszelfs midden, hooger stijgt, op welke plaats de

diepste, namelijk, de 6*^^ opening 50 voet diep Is ; aan de andere hel-

ling des bergrugs nemen de luchtopeningen wedcr in dieptc af, tot

aan het cinde van het kanaal, dat in den aanvang der kloof
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van eeii zuklelijkcn lak derkali Dolok ligt • van daar af vonnl Iicl

kanaalj eenige honderd voet ver^ weder ecn riool boven den groiid,

zijnde het ter breedle en diepte van 5 voet gegraven. lloewel

deze uitloop van het kanaalmet strnikcn is begroeidj zoo kan

men denzelven nog duidelijk herkennen; dezelve ligt ter lin-

kerzijde bcncden den weg^ die van Batoer naar Di-eng leidt.

Men vindt geene sporen van muurwerk. Misschien werd het

kanaal met deszclfs verticale schachten onderechraagd door bal-

ken, welke scdert lang zijn vergaan. De afstand tusschen de

verschillcnde luchtopcningcn bcdraagt van 50 tot 100 voet;

tusschen de 5'^^ en 6^^ opening is de afstand grootcr; de lengte

van het geheele kanaal beloopt ongcvccr SOO voet. In het beslaan

van dit kanaal hgt het bewijs opgesloten^ dat het plateau reeds

moerassig was
J
tijdens de naar Java overgekomen Hindoes, met

behiilp der toenmaals tot het Siwaismiis bekeerde Javanen, do

Ardjoeno tempels bouwden,^) en tevens dat de nieuwe bewoners

het droog trachtten te maken. Gelukkig l>estaat er, uithoofde

der onverschilligheid van de tegen\^'0oi'dige bcAvoners, geene vrees?

dat het kanaal hereteld zal Morden; — in dat geval zoudcn

vele schoone en zeldzaam voorkomende moerasplanten (Xyris-

soorten en Restiaceen), welke nergens elders op Java groeijcn,

geheel en al verdwijnen.

4^. Eene andere ontdekking, die als eene fabel klinkt, was

ik aan het toeval verschuldigd. Op een dag (in October^ 18 la,)

van het terrein, dat met de puhihoopen van den Pakkoeodjo

bedekt is en hetwelk ik had bezocht met oogmerk om mijne

verzameling van lava-soorten met eene grootcre verscheidenheid

derzelven teverrijken, terugkeercnde ^ nam ik mijnen weg over

de nioerassige tusschenruimte, gelegen tusschen de meren Weurno

en Pengilong ; twee met woudgeboomte bedekte stukken gronds

verheffen zich als eilanden boven dezen moerassigen bodem. Het

noordelijkst gelegen eilandje had ik reeds menigwerf bezocht.

Zoowel dc bouwtrant dezer tempels als de tool der afgoden zijn blijken, dat

zij aan de Siwa-godsdienst waren geheiligd, terwiji de tempels to Boro bocdor, in

Kadoe, aan Boedha gewijd waren.
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en daar het slechts met boomen bedekt was, had ik hieruit

opgemaukt, dat het audere eene gelijke gesteldheid bczat. Ik

bevond ecliter dat dif laatste eene werkelijke met woud bedekte

verliooging van den grond uitmaakte, en uit over elkander heen-

geworpcn steenbrokken bestond. Op eene plaats blijft tusschen

de rotsbrokken, van Avclke vcrscheidene eene dikte van 15 voet

hebben, een hoi, waarinik, te rckenen van den top der puin-

hoopen ter diepte van 50 voet afklom ^ op deszelfs bodem , die

M aarschijnlijk eene gelijke hoogte had als de spiegel der beide

ineren^ vond ik water.

Op de naar het zuidoosten gckeerde zijde van een 8 voet

hoogcn rotsbrokj waarop nog andere blokken ter hoogte van

7 voet opgestapeld hggen, ongeveer 500 voet westzuidwest-

waarts van den ingang van het straks genoemde hoi, vond ik

een opschrift, uit groote schrijfteckens gevormd, waarvan ik

hier (zie Di-eng^ Figuiir 3) een facsiniilej op een vierde der

natuurhjke grootte, mededeel. Deze schrijftcekens zijn noch Inge-

sncden^ noeh verheven, maar doen zich aan het oog door hunne

zwm^te kleiir voor, welke ter diepte van Va hjn in de rots is

gedrongen. De steen zelf behoort tot de trachiet-soorten , heeft

groote kristallen van glasachtigen veldspaath, benevens vele horn-

blende^ welke in eene veldspaathaclitige grondmassa verstrooid

liggen. De oppervlakte van den steen is met eene melkwitte,

gladde en zeer harde koret , ter dikte van 1/3 lijn , als het w are

met eene glazaur overtogen; deze is blijkbaar niet door verwering,

maar waarschijnlijk ten gevolge van den invlocd van heete dam-

pen
,
(door eene zekere soort van sublimatie?) ontstaan. Ilct is

in deze korst dat de kleur der letters, waarschijnlijk tot op

de eigenlijke oppervlakte van den steen, ter diepte van 1/3 lijn

indringt, ^—^ waarvan ik niij door het afvijlen van sommige

plaatsen(a. en b. Figmir 5) overtuigde. Bij gelegenheid dat ik

deze plaats later nogmaals bezocht, hcb ik den gehcclcn rots-

wand met eene spons gereinigd en bevondcn, dat de zwarte kleur

door geen water kon afgewasschen worden. De graadvandon-

kerheid, welke deze kleur op de rols bezit, is insgelijks in het

facsimile aangeduld.
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Zekor is hel^ dat dc puinhoopciij van wclke velon van ccne

werkelijk reasachfige grootte zijii, bij het zainenslorten van

den Pakkoeodjo, tot op deze plaats zijn voortgcslingerd gewor-

den; — /lat, na deze gebeurtenis, nog mensclien , die waar-

schijnlijk tot dc dicnst dcs tcmpels behoorden en geen Javanen

Avarcn, in Di-cng woondcn, blijkt uit dit opschrift.

En nu rijst de vraag: tot Avelken volkstam van Indie be-

hooren deze sclirijfteekens? — Wat beteekcncn zij? — Waren

het vlugtelingen
J

uit Di-eng verdreven door de sclizilvvcnvek-

kende gebeurtenisj welke den Pakkoeodjo in pninboopcn deed

ter neder stortenj en die bier op dezen rofswand een laatsle

aandenken achterlieten? — Met welke vrecriKlsoorlige inkt

zijn deze teekens geschrevenj die eene eeuweu lange verwe-
r

ring trotseerden
J
op wclke noch dc afwisseling dcr temperatuur,

noch de zuurstof der lucht, noch de regcn eenigcn nadceligen

invloed hebben kunnen uitoefenen? -— Dewijl de rondom deze

rotsen aanwezige bodem een sedert kort ontstane mocrassigc

grond is, hoe konden deze menschen op eene andere vvijzc

dan met kanen deze op een gehoopte rotsbrokken genaken?

Of ontstond het meer eerst later en werd de smalle kam aan

de noordzijde van het meer (want bestond deze niet dan zou

al het water in het dal van Badak banteng vloeijen) eerst

gevormd door de ophooping der puinbrokken van den Pakkoe-

odjo, waarnit al de in het rond verspreide wrongvormige heu-

vels bestaan?

Slechts de laatste vraag kan ik, met grond van waarschijn-

lijkheid, toestemmend beantwoorden en als redenen hiervoor

aanvoeren: 1"^. dat het zuidelijkste gedeelte van het platean

thans het moerassigstc is; slechts met behulp van balkcn of

gekapte boomstammen en takken, welke op den veenachtigen

grond worden nedergelegdj kan men den tempel Werkoedoro

naderen. S"", Daar de stichters dezer tcmpels zich zoo veel

moeite gaven om den grond^ rondom hunne tcmpels Ardjoeno,

drooif to maken en uit dien hoofde dat onderaardsche kanaal

in het noordwestelijkste einde tier vlakte groeven, — zoo is

het moeijehjk te verklaren, waarom zij zulks niel iiigsgelijks in
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hct zuidcn dcden, indien dit gedeelte destijds reeds raoerassig

was; hct doorsteken van den noordelijken kam bij den Wcurao,

naaiivvelijks breed genoeg voor den weg , welke daarover loopt,—
zou veel gcmakkelijker zija gcweest daa het graven van dat

lange kanaal in het noordwesten.

Het is derlialve waarschijnlijk, dat het zuidelijke gedeelte van

het plateau destijds droog was; dat op de plaats van het

tegenwoordige meer Weurno cen diep dal lag, door hetwelk

hct water oostwaai-ts (of noordoostwaarls) naar de kali Serajoe,

in het dal Badak banteng, afvloeide; dat het meer eerst

ontstond na de stichling der tempels, ten gevolge derzelfde

gebeurtenis, welke den Pakkoeodjo in puin ter neder wierp en

welke tevens \yaarschijnlijk door de daarmede vergezekl gaande

aardbeviiigen het instorten van vele tcmpels veroorzaakte en

de bewoners van Di-eng uit hun heilig oord verdreef.

Hierop volgden de eeuwen gedurende welke do wouden

ongestoord opwieschenj die den voormaligen zctel van beschaving

met loofgewelven overdekten.

De gedaanteverwissolingen , welke door deze gcbeurlenis

werden te weeg gebragt, moeten zeer groot zijn gewecst; —
waarschijniijk bevond zich tusschen den Pakkoeodjo en den

Pi'ahoe een diep splij tingsdal , binnen ontoegankelijk steile

wanden besloten, dat eerst later door de puinraassa's opgevuld

werd en daardoor gelegcnheid gaf tot het aanleggen van den

tegenwoordigen weg, welke van Wonosobo bergopwaarts voert. Op
gcene audere wijzc laat zich de redcn verklarenj waarom de stich-

ters dier tempels denioeijelijkste plaats uitkozen tot het aanleggen

van den toegang tot Di-eng en dien la'ngen trap aanlegden op

een gedeelte der buitenliclling, welke eene der steilsten is.

De ligging van den trap doet het waarschijniijk voorkomenj

dat de nieuwe bewoners uit het zuiden kwamen, uit het tegen-

woordige Wonosobo en zich uit Kadoe waarschijniijk der-

waarts hadden begeven. Want westwaarts van Kadoe en Di-eng

worden geene tempels op Java aangetroffen, terwijl mede
uit het zeldzaam voorkomen van beelden en andere zoogc-

genaanide hindoesche gedenkteekcnen in gehecl westelijk Java
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hot bewijs scliijiit voort te spmiten, dat de scktender bramiiicii

in de Sunda-hnden nimmer een aanmcrkelijken invloed hebbeu
W

uitgeoefend. ^)

Mogen taalgeleerden de medegedeelde Icttcrteekens trachten

te ontraadsclcii en de beantwoording leveren der verder ge-

stelde vragen; — mogen oudlieidkundigen, die Voor-Indie en

Ceilon zelve hebben bereisd, de ru'iiien vanDi-ei

nagaan en dil gebergte met zorg onderzoeken, hctwclk met
betrekking tot de geologic, zijne geschicdenis en mcteorologie

rijker en merkAvaardiger is dan raisschcn ccnig ander terAAorcld!

bovcndien bc-

b

De tenipels

*cl grootcrc gcbouwcn, die

bet schijnt waren deze op

rasscn, op het plateau Di-eng zelf gebouwd. Op dit plateau

worden tallooze duizenden van srebouwen teerlinsrvormisre stec-

voeten aangetroflfen , terwijl zjij

ippervlakte ter boo

geheele

ormen

TELERREP. #
voor-Is het balfcirkelvormig overblijfsel van een vernieldenj

maligen vulkaan, welke aan de noordwestzijde door een zadel

met den Prahoe en aan de znidoostzijde door middel eener

dergelijke veibinding met den Sindoro te zamen bangt en

derhalve tussclien deze beide^ maar veel nader bij den Sindoro ligt.

25. SINDORO.

A. Topographisch overzigf.

Br. T\l\ — L. 109-58V/. — H. 9282. —
Nadat de eigendommelijke in een piek toeloopende vorm

Javasche bergen nagenoeg was te niet gegaan in de zich

*J Men zie mijne ^Korte ontlceding der steenen gedcnkteekenen, welke de Hin-

doos op Java hebben achtergelaten", in hctTijdschrift voorNeer!. Indie. Bat fl^^'*)

Jaargang VIj bl. 341, enz.

#
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uitslrekkeiido ruiintCj welke tusschen den goenong Slamat en

d del

ebreide bergmassa's zl

t voordeed, zoo trcedt

ri-

bestaand

it in de ei

in twee hooge pickcn^ den Soembing en den Sindoro, voor,

die, ven-e over Saniarang in de Javasche zee zigtbaar,

de schepelingen bekend zijn onder den naam van : de twee

gebroeders.

Maar

noordoostelijkste gedeelte van het dal Kadoe

in het oostzuidoosten. andere

kcgelbergen, de Merbaboe en de Merapi, die, het evenb
der tusschem

clkander verboiiden, als ware tweelingbergen het midden- en
meer zuidelijke gedeelte van dit dal begrenzen. Zoo zien wij

vier der hoosrste tc

T gerang-schikt en aan beide zijc

bonden, terwiil verder noordwa
maar alleen staande

gaanden voefft en c

zich bij

beide zijden uitgaan, het dal Kadoe ook aan de noordelijke

zijde omsluit.

dwesten b
lange bergketen Tcrbonden, welke zich in eeue \Yestnoord-
westelijke rigting onafgebroken lot aan den goenong Prahoe
Yoortzet, tot wiens top zij opklimt, ~ in het zuidoosten is

zulks het kortere en lagere verbindingsjuk goenong Jamboe, dat
naar het noordwestelijke voorgebergte . Tan den Merbaboe, na-
melijk, tot aan den top Tclemojo voortloopt. Dit laatslgenoemd

Kadoe Tan den dalgrond Ambarawa, welkc
door de hellingen van het noordelijl
voorgebergte van den Merbaboe ketelvormig omsloten als een
binncnmeer waarschijnlijk gedurende langcn Lijd met water
bedekt was: dit water heeft zich ccrst Inter nvor rl-. I. igsle plaafs
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van het ranflgcbcrgte in !iel noordoosten ccn uit\Ncg gebaanJ.

Aan de west- (zuidAvcst) zijde van Kadoc zet zich de dalwand
aanvankelijk door de genocmde vulkanische pleken gevornid,

bijna in dczelfde rigting als deze laalslen (namelijk, zuidoost-

waarts) in ccnige kalkgebergten nog verder voort en stoot tegen

den voct van den Merapi; tusschen beide ccliter blijft cene
ruimte, door welke opening, als het eenige uitwateringskanaal,

de rivieren van kali Pro"-o vcrecniird

strooni

het

der grensgebergten, namelijk, de hoogstgelegcu noordooste-

lijke helft: Lampoejang, loopt van liet noordwcslon naar het

zuidoosten; de middelste en bcnedenste helft echter, of het

eigenlijke Kadoe, van het noorden naar het zuiden; de eerste

helft daalt, van Adiridjo tot aan Temangong, van 2G60 tot 1850
parijsche voeten, de laatste van Medono tot aan den tcmpcl

Moendoet van 1920 tot 756 voct.

Over deze verhoudingen vergelijke men de eerste afteekening

'[Sindoroj Fig. 1.) op de hiertoe bchoorende tabcl, ahvaar de
ligging van de grensgebergten van Kadoe en de wijze waarop
dezelve onderhng verbonden zijn worden aangetoond. i

Het midden gcdeelte der residenlie, het eigenlijke Magelan,

doet zich voor als een uitgebreide, vlak gevvorden lava-stroom;

hetzelve is in het midden anderhalve geographische mijl breed

en daalt van het Oengarang en Jamboe gebergte af; het bestaat

werkelijk uit lava en ^Yordt aan beide zijden door ecne beek-

kloof begrensd, aan de oostzijde door de kali Ello en aan de

v^'cstzijde door de breedere en schuimend over gerol been brui-

sende Progo, waarin zich later, aan den zuidelijksten hoek der

residenlie, de eerstgenoemde beek uitstort. De wanden der

kloof van de kali Progo rijzen tamclijk steil uit het smalle bed

der beek; bij Magelan heeft deze kloof eene diepte van 150

Op deze schets zijn de toppen der bergketenen en de waterscheidingen donker

geschaduwd; dorpen worden aangeduid door ^; passangrahans door /^ ! ^^''S"

passcn door -|- en oude Hindoe-tempelsdoor ^.



278

der kali EUo miMcler cliep

bijniii elkander

g van M welke ter

wederzijde gelegen zijn; de zeer zacht oprijzcnde liellingeii

dezer vulkanen zijn ter hoogte van 2500 a 5000 voet in rijst-

tcrrassep herschapen, verdcr op met thee beplant, terwijl de

oorspronkclijke wouden bijna tot aan het Iioogste gedeelte der

toppen zijn uitgeroeid.

lu het midden van Kadoe, vijf palen (a 4800 rijnl. voetcn)

ten noorden der hoofdplaats Magelan, vindt men aan de weste-

hjke licHing van den rug, ter plaatse waar dezelve naar het bed
der kaU Progo afdaalt, een merkvt^aardig voorbeeld eener

onderaardsche uitholling of sphjting van deii rotsgrond. In ver-

scheidene naast elkander gelegene ketels bruist de kah Bening
aldaar eensklaps uit den grond te voorechijn en vormt cene
beek, welke reeds aan haren oorsprong voor klcine schcpen
bevaarbaar zou zijn, indien zulks niet door den sterken val van
het water werd verhinderd. Het >v ater wordt met zoo veel geweld
naar buiten gedrongen, dat kleine steenen mede worden uit-

geslingerd. Deze bron, de grootste? op het eiland Java, \
50 voet boVen de bedcUug der kah Progo en op den van
woudgeboomte ontblooten middenrug van Magelan gelegen-zijn
boven vlak, dat weinig hooger ligt dan deze bron, welke aan
zijne zijde ontspringt, kan onmogelijk zoo veel water zamen
doen vloeijen. Men moet derhalve aannemen, dat dit water,
hetwelk zoo holder is als kristal, op eene grootere hoogte, op
den Soembing , ontspringt , langs een hevelvormig kanaal oncler de
bedding der kali Progo heengeleid en ter aangeduider plaatse door
hydrostatische drukking boven den grond wordt uitgedreven. t)

»J Behalve deze zijn mij nog vier andere plaatsen op Java bekend, alwaar groote
beken, nit rotsscheuren

, uit den grond worden opgestnwd, namelijk: a. de beek
tji Tjappar, digt bij het dorp Lellcs (Preaiiger Regentschappen) ; b. aan den zui-
del.jkeu voet van den Merapi, in de kloof van de kali Koening, de beek van den-
zelfden naam; c. de bron Manti Eadja, bij Moga, aan den noordelijken voet van
den goenong Slamat, ea d. aan den zuidelijken voet van den Slamat, bij Serajoe.

^) De hoogst gelegen hoofdketel der bron ligt. volgens baroraeter-mctingcn, even
hoogals de vloer van het Residentshnis tc Magelan; naar deze bepaling zo,. het
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Na dozen algcmeenen blik op dc bctrckkelijko ligging en dc

wijze, waarop de vijf vulkancn onderliiig met elkandcr vcrbondcn

zijnj tehebben geworpeii, verlaten wij liet schoonc dal Kadoc,

een dal, hchvelk hoezeer geheel vulkaniscli echter ceiie der

meest en vro(^gst bevolkte proviacicii van Java is ^ even berocnid

door den rijkdom aan kokos-palmen , den nitvoer van olie, den

voortreffclijken tabak en de paarden, welke het voorbrengt,

merkw

o al kon tcr neder serpen of liedelven, a!

o met mos bedel

door

op

Java ten schouv^laats strekte en ^velke nog Icvendig in het

geheugen van zoo vele dapperen gcgrifd staan,— als merkwaardig

voor den natiinronderzoekerj uithoofde der belangrijke vulkani-

sche verschijnselen. die hetzelve oplevert. Tot op eeneboogte

de Sindoro met den Soembin<r verbonden

den naam <

6

gebroe

ders te heeten, want een tusschenrug van gelijke hoogte ver-

bindt den Sindoro met de hoogste oostelijk gelegen nok van

den voormaligen vulkaan van Di-eng, namelijk, met den goenong

Prahoe , en tussclien deze beide , namelijk , den goenong Prahoe

en den goenong Sindoro, verlieft zich op den tusschenrug het

overbhjfsel van een vierden vulkaan, namelijk: de goenong

Telerrep.

Dozen naam geven de inlanders aan eene bergnok, die iets

raeer dan een halven kring vormt en verder van den Prahoe

dan van den Sindoro vervvijderd, zich onmiddelijk aan den

noord-noordwestelijken voet van den laatstgenoemde aansluit,

De beide uiteinden van deze bergnok, welke eene geringere

hoogte hebben dan het middengedeelte, zijn naar het zuid-

derhalve niet mogelijk zijn eene waterleidiag van deze bron naar de hoogst gclcgen

gedeelten der stad daar te stellen, dewijl deze (by Aloeu-Aloen) 47' hooger dan het

Residentsbnis liggen-



280

wcsten gekecrd en derhalve is de zoo evengenoemde halve kring

naar deze zijde geopend. Het middengedeelte verheft zich

omtrent 1000' boven den bodera van den circus en zal dus

ter hoogte van GOOO' boven de oppervlakte der zee gelegen

zijn. De rand der nok is scherp en'vormt, nu eens dalend,

dan zich weder verheffend, vele kleine, steile spitsen en wel

zoodanig dat tusschen elke twee spitsen ecne lengte kloof liaren

oorsprong neerat en de spitsen zelve de lioogste punten van

o
hellinsr van den

bij andere kegelbergen wordt opgemcrkt , divergerend

dalen. De lengte kloven zijn van boven (tusschen de spitsen)

breeder dan onder aan. Naar de binnenzijde, welke door de nok

wordt omvat , dalen insgelijks eenige , raaar minder sterke rib-

ben benedemvaarts; — de binnenhelling , tusschen deze ribben
ff-

begrepen, is in steilte aan een muur gelijk en

Deze zonclerlinge berg

eens Yoormalii^en vulkaa

1 een muur gelijk en onbcklimbaar.

nassa doet zich voor als het overblijfsel

IS, welke tot grooter hoogte opsteeg;

zeker is het, dat dezelve bestond, doch ook reeds verbroken

was, tijdens de Sindoro nog groote lava-stroomen uitbiaakte;

de binnenruimte van den Tclerrep hestaat^ namelijk, iiit lava-

kens meer

naar verder van den Sindoro

ruimte, door den halven kring der bergnok omsloten, tot aan

den tegenovergestelden wand derzelve doorloopen^ slechts de

cnge kloof der kali Poteh slingert zich tusschen deze lava-

stroomen en den Toet des binnenwands van den Telerrep bene-

denwaarts.

In de binnenste ruimte van den Telerrep, verborgen Toor het
r

oog der geheele wereld, ligt op een dergelijken vlak geworden

lava-stroom het eenzame dorpje Sketang, welks kale hutten

door geene andere vrucht]x>omen dan de Jarak (Ricinus com-

munis) worden beschaduwd (Hoogte 4950).

Gelijk de zuidelijke hellingen^1 den Sindoro, bencvens bijna

al de zijden van derzelver lusschenruggen (met uilzondeiing van

de hoogst gelegen gcdetlten, dc onfoegankelijkste kloven en
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•

steilste spUsen), zoo is iusgclijks hot lusschengebergte, dut

den Pralioe met den Sindoro verbindt, en de Teleriep bijna

geheel en al van geboomte ontbloot. Deed zich de zoo karakte-

ristieke vorm van vulkauische bergen hier niet aan het oog voor

en verricd zulks niet de hcnielstreek, alwaar dc vuurbergen

zoo regt te huis behooren, dan zou men, op dezc grasvlakten,

tusschen grazende kocijen, terwijl men eene koele lucht inadcint

^

ligtelijk in den waan geraken op cen weiland in hel hooge nooi dcu

verplaaist le zijn. i)

Wat bolieft het bijna volkomen gemis aan wouden, ten

gevolge vvaarvau de Soembing en dc Sindoro dal kale nllcilijkc

verkrijgen, in welk opzigt slechts een enkele vunrberg op Java

met dezelven ovcreenkomt, namelijk, de tegenover gelegen

Merbaboe, deze bijzonderheid laat zich in geenen deelc uit de

werking van vulkanische nitbarstingen verklaren, ten gevolge

waarvan het bestaande geboomte zou vcrnield zijn geworden.

Als bewijs hiervan ncme men slechts in aannierking: l"". dat

de bovenste aardlaag^ welke de vegelabile bckleeding dezcr

bergen draagt, op den geheelen Soembing en op de beneden-

helft van den Sindoro uit eene vruchtbare, roodacLtig bruine

aarde (en niet uit zand of asch) beslaat; 2^ dat de verdelgende

kracht van gloeijende lava en van steenen, die nil krafers

worden geworpen, zich in de raeeste gevallen ninimer lager dan"

1,000' a 1,500' beneden den bergtop uitslrekt; dit wordt men
* ^^

gewaar aan de bergen : Gedeh , Slamat , Merapi, Lamongan, Scmeroe

en anderen op Java, die, hoewel juist de vreesselijkste en A\erk-

zaamste der vulkanen, echter met de digtste en ondoordring-

baarste wouden zijn oiuringd, waarboven slechts hunne spitsen

zich van 500 tot 1,500 kaal en woest verheffen.

Het schijnt derhalve, dat het gemis der wouden op onzejava-

sche bergen eerder een bewijs is, dat de werking van het vul-

kanische vuur reeds voor langen lijd is uitgebluscht of althaus
.^.

*) Gelijk aldaar het geval is, zoo groeit oot hier de echte champignon (Agancas

campestris L.) en op de koemest wordt Insgelijks hier even als in het noorden de

Ascobolus furfiiraceus Pers. aangetroffen.

19
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dnt tbarstineren eredurcnd

tijdpcrk plaats grcpcn, dewijl de bevolking zich zoo mogclijk

venvijdord houdt yaii die kraters, wclke eenmaal gcwcldige

ven\ oeslingen te wecg bragtcn. De Soembiiig en de Sindoro

zijn beide tot op eene zeer groote hoogte bebouwd; de tabak-

kool- en uijenveldenj welko tot eene hoogte van 7^000' op-

klinimen (a^ aar geene andere gewassen meer tieren willen , uit-

lioofde van de ruwheid van het klimaat), — strekkcn ten

bewijze van den eeuwcniangen duur der bebouwing dezer

provincioj welke de sterkst bevolkte van het voormalige rijk

van Mataram was. De menschelijke hand^ en deze alleen

was het derhalve^ die de w oudcn dezer bergen velde. In Mage-

Ian zijn de bosschcn in der daad zoo zeldzaam^dal men

en hetzolve langs de wegcn.

Soembing

bijna op

nog

e ribben van het gebergte gewaar wordt, naar bcnedensleept.

3^. Behalve op de hoogste spitscn, ziet men werkelijk

wouden aan zecr steile helhngen en in zeer diepe kloven;

noeten als geringe overbhjfselen der oorspronkelijke wouden,
Benmaal alles bedekten, worden beschouwd en zijn slechts

Kle gebleven ^ uithoofde van de ontoegankelijkheid der plaatsen

waar zij zich bevinden^ het geval op
eenen spitsen berglop, welke zich aan de westelijke heUingvan
den tusschemug, die den Sindoro met den Soembing verbindt

,

boven het dorp Parahan vcrhcft.

Met deze kaalheid en met dit gemis aan geboomte op den
Soembing en op den SindorO slaat het gebrek aan water^ in

elk gedeelte derzelven hooger dan 4^000 , in het naauwst verband.

Hoe ireschikt bassrh^^n ziin nm rlfi

op te houden en beken

vochtigheid van den damp

hiervan wordt nergens klaarder bewijs gevonden

de ....^

opbergen, als: van den Gedeh, van den La\\oe, tot

hoogte van 8,000' slortbeken naar beneden brai^^n,
^

r\im zoo vreesselijk werkzamen Merapi aan verscheidcnc zijden

rijk van water voorziene beken benedenwaarls vioeijen, zoo
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zijiidc kloYcn dczcr roeels voor lang uilgebluschtc en tot op ecnc

groote hoog'to bebomvclc Tulkancn^ behalvc na hct vallen van

regeiis, hoven 4,000' droag en gehcci zonder water. Eersl

beneden 4,000 ontspringcn bronnen in hunne lengtc kloven;

hierop maken slechts enkele kloven vnn de mecr met woud

bedekte noordvvestelijkc en westelijke zijde van den Soerabing

eene uitzondering. Uithoofde van dit gebrek aan water wordcn

aan d© oostelijke, noordoostelijko en andere zijdeu van den

Soembing wel bebouMde velden, maar geenc dorpen hooger

dan 3,000 a 3,500' aangetrolTcn,

Rijstvelden in sawa's treft men aan tot op eene hoogte van

3,000 voet. *) Aanpkanting van thee (voornamelijk op den tus-

schenrug, welke beide vulkanen verbindt, al^^aa^ op eene Iioogtc

van 4,526' de passangrahan Kleton staat) tot op 5,000',

groenten, vooral kool- en uijenvelden tot op 7,000 entabak, die

in allezonen (van het zeestrand af tot op 7000') wordt geteeld,

deze zijn de gewasscn, welke op vele gedeelten der hellingen

van den Sindoro de grenzen der beboaw ing vormen. Alle andere

en veel meer nitgebreide streken gronds, welke niet bebonwd

worden, zijn lieinde en verre met Allang gras (Iiiiperata Allan

bedekt; eerst boven de hoogte van 7,000' koraen boschjcs van

Alpenboompjes voor, waaronder Thibaudia vulgaris en Dodonaea

triquetra het menigiuldigst zijn, wier dunne stammcn nog zekeren

jeugdigen v^asdom verraden. Aan de hellingen dczcr bergen

\iassen hunne stammcn, in de zone van 7,000 tot 8,000', niet

hooger dan 12 a 15 voet, terwijl Imnne gewonc hoogte op <]e

toppen dezer bergen 5 a 7' bedrangt. De bossclien van <]if

geboomte, welke op zich zelven reeds dun en spaarzaain voor-

komen , zijn daarenboven nog op vele plaatsen door de bijl getlund

geworden.

^) Eijstvelden worden voornamelijk langs dalen aangctroffen, waar rlvieren Jooi

loopeii; zij vormen somtijJs, vooral bij Wonosobo, aan de zuidwestelijke zijde van

dea berg een zeer kunstig gevormden aanleg ran trappcn, Tan welken de enkele

terrassen (die alien met zekerheid overstroomd kunncn worden) op vele plaatsen

slechts eene breedtc van 2' hebben, terwijI zij, zich 6 a 8' boven elkandcr verhef-

fende, op deze wijze tegen de steilste wanden oploopen.
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Slecht den Sind

met alle bergcn op Java het geval is, vochtiger, koeler en

derhalvc woester en minder bebouwd is dan de oostzijde, wor-

den eenigzins digtere bosschen aangetroffen en dalen zij lot op

eene hoogte van S^OOO^jaj zelfs van 4,000' af. (De weslzijde der

bergen op Java wordt minder door de zon beschenen dan de

ooslzijde. Dewijl de heniel van des morgens vroeg tot aan den

niiddag mecstal helder is, zoo vaJt het ongetemperde zonne-

licht op de oostzijde; om 12 of 1 uur echter hebbcn zich dc

Avolken boven Java gewoonlijk reeds tot een algemecn wolken-

dak vereenigd; de stralen der zon, die het westelijke ge-

dcclte des hemcis doorloopt, kunnen door dit wolkeiidak niet

heend

berg de

beschenen.)

derplantaardige beklccding, der groene

bile oppervlakte van den Sindoro, kceren wij tot de beschouwing

\an den vorni van het gebergtc tcrug.

Aan dc westzijde is de bergmassa tusschen den Prahoe en den
Sindoro (waarop zich de Telerrep verheft) door een dalgrond

begrciisd, weike tusschen dit gebergtc en de daar tcgenov(^r lig-

odj
o den

zuidehike ristinff met

van eenc hoogte \xm 4,700 tot op 3,000 benedenwaarts en treedt

dczelve in het kndschap Wonosobo. Behalve de helling naar

het zuiden been, hccft het dal nog eene zachte daling van het
vvesten naar het ooslen en bestaat uit niets anders dan uit de
verlengde ruggcn van het Di-eng gebergte, vvelke zich tot aan
den voet van de Telerrep keten uitstrekken.

De rigting dezer helling van den dalgrond bepaalt den loop
der bekcn, want het is nabij dim voet van den steilen Telerrep
en in geenen deele in het midden van het dal, dat dc kali

Serayoe met donderend geklots heenbruist. Op den schooncn
grasbodera van het bi-eede zich allengskciis vlak uitslrekkendc
dal staan, tusschen Jngonvelden, t^vee dorpjes, ouder wiernaani
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de

1840, aldaar op eene hoogte ran 4
der zee is gebomvd. Dit dul is cent

•ogrepcn, welke, in

Lilt dul IS cenc hcrhaling van de bo<^'nl-

ontwikkeliug
, welke wij bij den Di-eng als ((vlakke dalgron-

deo)) hcbben leercn kennen en vokt het naast aar> het dal

Badak banteng.

Verder zuidwaarts ligt het landschap Wonosobo, aan den
den

457' boven de oppcrvlakte

Wonosobo
1

Dc zacht glooijende vlakten, die van 2,658 lot op 1,850
en langs den noordelijken en oostelijken voet van den Sindo
Adiridjo tot aan Teniangong loopen, hebbcn ^vij reeds v

beschreven^ zij stijgen zoo langzaam en gclijkmalig naa

van

cigenlijk aanvangt.

den

bepalen, waar de voet des

ogtc van 4,500' wordt de L

ii zich vervol^rens naar de

fT

dezen

in geen opzigt beneden den niajestueuzen Cotopaxi, in [

Amerika, zon behoeven gcslcid te worden, ware hij slech

eene raeer verheven basis, niet op eene vlaktc van 2 of 3,

maar van 10,000 voet geplaatst. Zijn top, welke zich tn
boven de wolkcn verheft

,
gelijkt volkomen op een suikerbi

welks bovenstuk glad is afgeslagen, en de helHngen van
bergtop gaan zoo effen en gelijkmatig in het omiiggendc vlakke

land over, dat het onraogehjk is met den cirkel eene scheipere

grenslijn te trekken. In Sindoro, Figuur % wordt eene juiste

voorstelling gegeven van liet profieldezer helling en der bergspits,

gelijk hetzelve, van den kratermuur van den Soenibing gezien

,

zich aan liet oog voordoet.

Even gelijkmatig als de kegel daalt de oostzijde van den
tusschenrag benedenwaarls, waarover de rijweg van Teinangong
aan den oostelijken voet in eene dwarsche rigting, naar Wonosobo

hcongelegd. Sleclits eene enkele op :i

*) Dit is de hoogst gelegen plaats op Java , alwaar eeue benting (redoute) ligt

welkcr bczctting door een officier wordt gekommandeerd.
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l^liQ

e staande bcrgspils, ter hoogte vauSOO voet stoort aandeze

3degelijke glooijing der helling. In eene noordelijke rigting

den Soembing verheft zich, ter plaatse waar de vlak gewordeti

;e ribben der bride bergen ineenloopen, eenspitscensteile

kcgd, walks top nog met bet groen gebladerte der oorspron-

kelijke wouden wordt getooid, terwijl verder benedenw'aarts al

het geboonite is verdwencn.

Boven op de kiuin is de tusschenrug zecr breed en vlak en

wordt, naar het zich voordoet, ten minste aan de oppervlakte

slcchts door den Sindoro gevornid, wiens vlak goM'orden ribben

tot aan den Soembing voortloopen^ zij stooten tegen de steilero

en sneller oploopende helUng van dezen berg aan. (Zie 5m-

iloro, Figuur 3.) Uitgebreide streken hebben in der daad eene

geheel gladde en effene oppervlakte en vormen rots-terrassen^

die ten duidelijkste uit niets anders bestaan dan uit zeer breede

(gestolde) lava-stroomen (van den Sindoro). Een dezer terrassen,

iets sraallei beide ziiden door eene kloof

begrensd en loopt in eene lijnregte rigting, met eene opper-

vlakte even gelijk als eene tafel, tot aan de zoo even genoemde

op zich zelve staande bergspits voort, alwaar hetzelve tegen

stoot en eensklaps ophoudt. Hetzelve vormt als het ware eene

korst op de dieper liggende rots, terwijl deszelfs dikte, naar

tusschen 20 a 25

bedr o

Aan de westzijde daalt de tusschenrug in geenien deele

gelijkmati''o? onosobo

springend plateau, dat vervolgens op eens afdaalt-, hierop k.an

men geene sporen van dergclijkc kloven waarnemen, welke even

als op den tusschenrug tusschen den Merbaboe en den Merapi

van beide zijden fe zmnen loopcn. Terwijl de

den Sindoro op zulk eene regelmatige, gelijke

geheelc zuidwest- en westzijde d 5

denste zonen, tusschen de 3,000 en 4,500', over hot algemeen

eene cigendommclijke en zonderlinge terrasvormige gedaantc,

uit verbreede en vlak geworden lengte ribben (t, w.lava-stroomcn)

bestaandc, welke, nadat zij horizontale en, van ondcr gczicn.
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schijnbaar hulvornUge voorgcborgtcn IkIjIjcii gcvoiiiid vervol-

geiis lerrasvoriiiig en lamelijk stell bcncdenwaarls dalen.

Ook in de kegehomi
afgebroken door twee stompe, klokvormige bullcu, wnarvandc
kleinste aan de zuidweslzijde op eenie hoogte yan 5,000' staat

en de grootstc, — de gocnong Koembang, — als cen op den
Sindoro gcgroeide cii met geheel voltooide l\\ eolinirbcri: met /iinc

hoogte Tan 7,000' bereikt

iioordoostzijde van dcii Sine m
dellijke nabijheid van het dorpje Djonibrel, op cenc hoogte van
3,980' , de bron der voornaanisle rivier dezer rcsidcntic, naiiielijk,

van de Progo aan. Zij ontspringt eensklgps uit ccne grot in den
bod

b zonder walei
opening

50 tot 40
eene onderaardscbe kloof of spleet over, waaruit het water
(hetwelk de kloof geheel vervull) met geweld wordt voort-

gestuwd. De wanden dezer holte bestaan uit een vulkanisch

conglomeraat ,— een zamenmengsel van lava- en trachietbrokken,

waarvan verschcidene lagen van verschillenden aard over elkander
hggen en waarschijnlijk door verschillende uitbars tingen zijn

gevormd.

hetholbeslaat)
(

komen.
brokstukken voor

Acacia's on Weringi'en (vijgen) boomen beschaduwen dit schil-

derachtige oord.

Stijgen wij mi in onze topographische beschouA^ ing langs de
hellingen van den kegeiberg, die voortdurend steiler woi-den,

verder opwaarts. Naarmafce men hooger komt, voornamclijk van
eene hoogte van 7,000' af, zijn dezelve bedekt met sleen-

brokken van zeer verschillende grootte, die naar de spits hecu

talrijker wordcn; deze steencn zijn nog niet verwcerd en ver-

heffcn zichinal derzelver kaalheid boven den spaarzanien plan-

tengroei. Naar het schijiit moel het onLslaan derzehen aan latere

uitbarstingen van dezen vulknan worden toegeschreven en schijneii
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zij slechts op de oppervlakte clcr eigenlijkc lavastroomen te

nislciij want op vele plaatsen liggen deze lava-stroomen blool*

Dit is vooral het geval aan de noord- en noordoostzijde , alwaar

tiissclien de 7 en 9,000' zich teerlingvormig gekloofde rots-

massa's uit den grond yerheffen, welkc door den regen geheel

glad zijn gespoeld; zulks merkt men insgelijks op aan de

oostzijde^ waar zich ter hoogte van T^SOO' in eene lengte kloof

eenwaterval vormt^) over een rotswand, welke uit verscheidene

evenwijdig over elkander liggende lava-Iagen, ter dikte van 6 k

10', bestaat, en zelfs nog hooger aan den oostelijken rand van

den top; te dezer plaatse wordt een rotswand van 30' hoogte

gevonden, die met eene hogt binnenwaarts springt.

De onefFenheden , hetzij door deze rotswanden, hetzij door de

bovenop liggende steenbrokken ontstaan, zijn volkomcn onbe-

duidend in vergelijking van den omvang der gansche kruin en

verbreken derhalve in geenen deele de gelijkvormigheid van do

berghelling, welke zich in de verte volkomen glad aan het oog

vertoont. Hoehooger men slijgt, hoe minder bergkloven worden

aangetroffen ; te vergeefs ziet het oog naar de diepe lengte kloven

ora, welke van de toppen van andere vulkanen benedcnwaarts

loopen. De hoog gelegen gedeelten der hellingen van den Sindoro

loopen steil nederwaarts, maar zijn glad en zonder spleten.

Heeft men eindelijk den rand van de rondachtige kruin bereikt,

dan ziet het oog een plateau met het groen gebladerte Tan

struiken en boonien versierd, zonder in den eersten opslag

eenig spoor eens kraters of van eenen kratermuur to ontdckken.

Dit plateau, hetwelk denhoogsten top van den Sindoro vormt

en volkomen ovcreenkomt met het vlak eener dwarsche kegel-

snede, is het eenige voorbeeld van dien aard , hetwelk op Java

wordt gevonden; de oppervlakte bezit slechts zulk eene geringe

oncflenheid, dat zij van den Soembing (gelijk wordt voorgesfeld

in Sindoro^ Figuiir 2) gezien, zelfs aan het gewapende oo

geheel glad en effen voorkomt. Echter treft men twee dicpc

mcerbodems en zelfs Q^inkrater op den top aan; men ontwaart

OP

O

^) Slechts dan wanneer er regen j^evallcn is.
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doTi krater ecliter iiict, alvorens men zeer nabij tot dcnzclven

genaderd is, dewijl hij uit de omringcnde vlakte eensklaps in

dc dicpte afdaalt , de.kraterranden zich niet vcrheffen en rondom

de kolk op gclijke hoogte blijven.

Deze krater is ongctwijfeld de kleinste, weike op Java wwdt
gevonden- in eene noordwestelijke rigting heeft dezelve ongeveer

eene lengte van 500', tenvijl de breedte overdwars genoiuen

ongcveer do helft bedraagt; met de opgegeven Iwrenste door-

sncde vormt dezelvo eene langwerpig ronde, onregehnatige kolk,

welker graanwe wanden op de nieeste plaatscn loodrogt naar

bencdca dalen. Slechts in het oosten en zuidoostcn zijn dc wan-

glooijende rigtin

bedekt en ncmcn zij daardoo
(T

O hoe

den erevormd , is men in staat in den krater af

bodem an diept

plantcngroei verstoken; hij bestaat groolendeels uit vulkauisch

gruis, Zand en kleine ten deele vergane steencn; slechts hier en

daar vindt men denzelven met groote rot^brokken bedekt. Het

diepste gedeelte hgt noord-noordoostwaarts van het midden;

hier vindt men tusschen loodregte wanden eene bijna vierzijdige

kloof ter diepte van 200', waarin het regenwatcr -ncgloopt; iets

hooger vindt men eene kleine kom, waaruit het water echtcr

tloop heeft en derhalve

omit elkc

"lijk

liggende lav a-plcilen, welke slechts naar boven toe, naar den rand

dcskraters, zich loodregt verheffen^ doch van onderen in een hal-

ven ki-ing binncnwaarts gebogen zijn. (Zie Sindoro^ Figimr^.)

De andere wanden des kraters, vooral de znidwestzijde, zijn

zuilenvormig afgezonderd; zij bestaan, wel is waar, uit zcer

dikke, dqch zeer duidehjk te ondcrscheiden prismata (parallc-

lopipeda), die, op elkander staande en slechts door smallereten

(scheuren) zuilen vormen, wier

5 a 6' bedraai^t: in eeneQV, ^XX ^^X*W ,^X.^I^«I^ .ij.

dezernevens elkander geplaatst, ziet men verscheidene

in den vorni van riblKMi voor de anderen uifspringen.
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Met uilzondering dav beide zaudvlakten, is de riand des kralers,

beuevens het grootste gcdeelte der gaiische kruin met kleine lava-

brokstukken bcdekt, die nu eerst beginnen te verwecren en

waarop men het begin van eenigen plantengroei , namclijk , lichenes

ontwaart ; het zuidelijke eind is eenige voeteii lager dan de

anderc zijden, en ligt het digtst bij den rand der kruin, ter

plaalso waar deze tegen over den Soembing in de helling des

bejgs overgaat^ de andere randcu van deze kraterkolk zijn door

die vlakkc plekken omgeven, welke de oppervlakte der kruin

aitraaken en tusschen welke de krater zich slechts als ecne

verzakking van geringen omvang voordoct. De gemeten mld-

dellijn der kruin van den westzuidwestelijken naar den oost-

noordoostelijken rand (van a tot 6 op Sindoro, Figuur 4) bedraagt

1,200 par. voeten^ de breedte van den kratermond, op de plaatsen

waar die het breedst is, ongeveer 200'. Het hoogste, doch
ins^elijks vlakke punt van de gaiische kruin schijnt in het

eigenlijke midden gclegen te zijn, namelijk, ten noordw
van den krater; dit pimt schijnt zich echter niet meer da ,/

erheffen boven ki

ten noorden van den krater Woixlt gevonden. Te dier plaatse

ontwaart men, namelijk, tusschen den van heverlede vlak ge-

\^orden oever eene fferin^re verzakkinar, welke een ovaalronden

vorm heeft en 10 het

waarts gelegen plateau; deze verzakking vormt gedurende het

diooge jaargetijde eene zandvlakte, terwijl het water, in den
regen-moesson er eenige voeten hoog op slaande, alsdan de
kom in cen meer, hooger dan ecnig ander op Java, hei-schept.

Do gcmiddelde hoogto van de meeste vlakten der kruin komt
blijkbaar overeen met die van het gemeten punt bij ^, dezelvc

is, namelijk, 9,682 voet.

Eene tweede zandvlakte, welke zich niet veel breeder, maar
des te meer in de lengte uitstrekt, sluit zich in den vorm eener
halve maan van het noorden naar het zuiden om de noordwes-

en wcstelijkc helft van den top; hoewel veel dieper

1 dan de aangrenzende streken en op gelijke wijze zamen-

1, even honzontaal, kaal en dad, als de vroeecr bcschrcvcn
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vlakte is de bodem slcchts gedurmide den regentijd ia cenige dcr

noorJelijkst gelegen gedeelten met water bedckt. Enkcle met
mos (Ortotricha) en gras begroelde plaatsen vormen hiercndaar
als het ware eilanden op dien kalen bodem.

Midden door het zuidelijke gedcelte dozer vlakte, welke aldaar

ecne breedte heeft van 120', benevcns door de iets hooger

liggende tusschenruimtc, Avelke ecrstgenoenide vlakle \an den

Scheldt en vcrder door geheel het overige zuidueslelijke

gedeelt r krum gaat eene enge, maar onpeilhaa)

spleet^ dezelve ncerat haren aanvang in den

hoek des kraters, sphjt de o de

rigting van het zuiden 33^ ten westen en loopt Tor langs de

helling des berg

Op eenige plaatsen is deze spleet met puin tocgcschoten, of>

eenige anderen met struiken bewassen, terwijl hier en daar

ijke bi gestorte en tegen elkander leu-

rer dezelve leiden (waarvan eene

somdoorsnede in Sindoro^ Figuur 6, wordt gegeven)- op

mige plekken in de zandvlatte is de scheur tot gaten verbreed;

over hot algemecn is zij van 3 tot 6 voet breed, zoodat men
over dezelve kan been springen. In het Euidwestelijkste gedeelte

der kruin vormt zij eene werkelijke scheur (breuk), welke een

scherpen rand heeft en den berglop in twee deelen verdeelt;

uithoofde de vooruitspringende hoeken aan de eene zijde vol-

komen met de holhgheden of bogten der andere zijde overeen-

komcn en de wanden van deze scheur glad en niet verweerd

zijn, zoo moct dezelve eensklaps zijn ontstaan. Langs den

buitcnrand is de oppcrvlakte met geboomte bewassen, waarvan

de wortels voor ccn gedeelte bloot liggen.

In het midden der zandvlakte is de breedte der spleet toe-

genomen en vormt zij twee (langwerpig ronde) gaten, die eene

middelhjn van 20 a 25 voet hebbenj doch dieper beneden-

waarts door zaamgestorte puinmassa's gesloten zijn. Uit deze

gaten en op eenige andere plaatsen in deze scheur, oost^vaarts

en in de onmiddellijke nabijheid der zandvlakte gelegen, stijgcn

met ccn zacht gebruts zwavelig zure dampen op; de wanden
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der spleet zijti op die plaatsen met zwavelkristalleu, bericvcns

een witachtig geel beslag van gesublimeerdc zwavcl bcdekt

hetgeen zeer opmerkelijk is , zelfs de staramen van eenige Thiba

boompjes, die zich in de onmiddellijke nabijheid der scheiir

heffen, zijn met dergelijk zwavelachtig beslag overtrokken.

Dit zijn de eenige sporen van vulkanische w erkzaaniheid, welkc
nog op den Sindoro bespeurd worden: in den krater des vulkaans

ver-

heeft alle werking opgehouden.

de spleet

rtiet IS toegeschoten, was ik niet in staat hare diepte le peilen ; het

links en regis aanslaan der steenen , welke in de scheur werden
geworpcn, hoordc men gedurenderuim i/aminuut; eindelijk ver-

nam men een geluid als dat van een voorvi^erp, hetwelk in een
diepen put wordt geworpen. Men zou de proef kunnen ncmen
om zichj door middel van een touw in deze spleet te laten afzak-

ken^ en al kan men op deze wijze de werkplaats der Cyklopcn
niet bereiken, zoo zou toch deze proefneming de gewigtigste re-

suUaten noj[>ens de temperatuur der rotsen, aangaande den geolo-

gischen bouw en de ^^ ijzc Avaarop de lagen verdceld zijn in het
binnenste des vulkaans, enz. kunnen opleveren, zelfs ingeval

de spleet slechts eenige duizend voet diep binnenwaarts drong «).

De boompjes, wier groen den top veraert (Thibaudia, Myrica,

)

midden der kruin, tusschen den krater en de

maar zij

vlakten, het weligst tot kleine boschjes vereenigd. Het fraaijc

loof derzeUen, Maarin kleine gele Fringillen kweelen, neemtin
omvang toe, wcipt immer donkere schaduwen over de lava-

puinlioopen en bevordert daardoor den groei van mosplanten,
onder welk bekleedsel de slcenen hunnc geheelc oplossin^'- te
gemoet treden.

Slechts in den krater vertoont zich geen plantengroei. Dor
en graauw ligt daar die rotskolk, langs wier wanden het geluid
der naar binnen geworpen steenen met eene klagendc echo

^) Menbegrijrt ligte!ijk, dat eene dcrgelljke proefneming zonder wel bcraamde
toeWdselen niet kan gemaakt

.
worden , en dat mlj daartoc destijds alio gclcgca-

nciu ontbrak.
o t»

4

i
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vvoidl torug gckaalst. De stilte biiinen dezc ruimtcwordt slechls

gestoord door de zwevende vlugt van ceniije zwaluweii, die

hare nesten in de scheuren der rots crcbouwd liebben.

B. Uilha7'stingen.

mededet'l

^

S
en van Wouosobo bad cr in 1818 (in welkc inaaiid was niet

meer bekend) eene uitbraking van asch plaals, welke tof aande
noordknst bij Pekalongan vloog. Do kracht der uilbarsling schijnt

slcchts gering te zijn geweest, want men heeft niet knnncn
bespeuren, dat lava-stroomcn uifgebraakt of steeiicii werden nil 'Ye-

omen 1818

iipe

kunnen

des berg

C. Reizigers^ die dozen ber^g hebben bezocht.

Uithoofde menige schakering der natuurlijke gesteldheid

van een laudscbap zich.getrouwer in een reisvcrhaal dan door
eene topographische beschrijving laat voorstellen, zij het mij

vergund met eenige woorden melding te maken vande togten,

die ik op den Sindoro heb gemaakt. Niets is ter openbare kennis

gekomen of deze berg reeds vroeger is bezocht geworden.

Op den 3'^''' JuniJ, d838, beklom ik den berg voor de

eerste maal aan deszelfs oostzijde. JDen vorigen dag had ik

vergezeld van D'. Fritze, den 10,000' hoogen Socmbing beklom-

men; er bleef mij tot het bestijgen van zijnen niet minder hoo^^^en

nabiiur, den Sindoro, slechts eenen enkelen dag ovcFj dewijl

mijn reisgenoot mijne aankomst te Magelan nog denzelfden

avond ycrwachtte. Om deze redenen vertrok ik des naclifs met
fakkellicht uit het dorp Parakan ^) en kon slechts over eeni;?e

*) In dit dorp worden bijna mtsluitend Chinezea en — zwijnen aangetroffen. Zij

hebben hunne woningen omriagd met hooge muren, uit steenen, door de bekep

ijcdenvaarts gevoerd, gebouwd, dat aan bet dorp al het uilcrlijk van eene Testing

geeft en het niistrouwen gaande maakt.
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weinige urcn tot het onclorzoeken van de kruiii dcs bergs, die

Ik ten 10 ure had bereikt, bescliikken.

Toen ik den berg op den 5'^^° April^ d840, ten tweeden

male beklom, bleef mij meer tijd overig. Ik kwam toen

van Di-cng en koos nu dc noord-noordwestelijke helling, langs

welke ik denzelven op nicuw zou bekhmmen, dewijl aan die

zijdc, ter hoogte van bijna S,000', nog een doipje, Skctang

gehectcn
,
(binncn den omtrek van den Telerrep) gelegen is en er

derhalve tot op die hoogte wegen (kleine voetpaden) aanv^czig

pakkaadje

Wonosobo, die eengering

vlijden zich op den weg , die over den verbinding;

den Telerrep en den Sindoro loopl en naar Adiridj

en om
namelijk, verdcr opwaarts naa

lagen als blokken neder. Hen tdrift

deze gelegenheid bleek mij, hoe onregtvaardi;? die bedaard
menschen oordeelen, die de geestcbift verachten; het is eene
kracht, die somwijlen sterker -yverkt dan de expansic-kracht

Tan den waterdamp, dan het geweld van het buskruid; ware
Columbus niet met geestdrift bezield geweest , dan zou hij Ame-
rika bezwaarlijk ontdekt , dan zou Cook de aarde niet hebben
omgezeild; zonder haar zouden ons waarschijnlijk de Andes
met hunnen Koning, den Chimborasso, onbekend zijn gebleven

!

Ik beproefde derhalve eenige geestdrift in hen op te wekken, en
riep hen toe

: Voorwaarts 1— Ncen, zij schenen de specifieke zwaarte
kwikzilver verkre^en te hebben. Wat stond mij nu te docn?

zegt de Regering. Het is on-

V

met den inlander

ioocheiibaar, dat zulks een uitmuntende
zigt prijzcnswaardig grondbeginsel i

y

dit geval niet zoodanig toegepast worden

ko tbaar; geld

Maar voor ereesldrift

om
meer moeite te doen dan gewoonlijk. Kent ieraand nog een andcr

') Het overige gedeelte was reeds in het Uiepland vooruitgczondcn.
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middel om lieu in bcweging te zetten, dat hij het mij zegge. Blij
k

was er nog sicchts ccn cnlvcl bckend, namdijk, het begirLsel van

vrces. *) Ik di-cef hen voor mij uit , tcrwijl ik den laalslcn in het

voorldiiwon der anderen mede de hand bood. Zoo bcreiktcn zij,

hoewel langzaam en met veel kermcn, eiudelijk ccne hoogtc van

op

ziek

bcwegen om A\ieder op te staan.

Reeds vernara ik het schorre gehiid van den donder, en zag

blikscmstralcn de zwarte wolken doorklieven, die zich Ixnieden

onze voeten zamcnpaktcn ; reeds begon ik te twijlului of het mij

mogchjk zou zijn mijne geringe pakkaadje (met de instrumenten)

op de spits des bergs tc kunnen brcngcn. (Ik had wel is waar den

Resident van Kadoc verzocht mij op dezen dag tien koelic's

op den bergtop toe te zenden, ten einde met de dragcrs uit

Wonosobo te kunnen verwisselen, maar met hoe weinig zekerheid

kon ik op een gewenscht gevolg van dezen brief hopen?)

Daar hoorde ik eensklaps eenige stemmen boven mij; een

aantal goed gekleede Javanen sprongen als gemzen door het

kreupelhout, pakten, zonder vragen, mijue bagaadje op en vlogeu

daarmede bergopwaarls!

Ik volgde hen op den voet en mijne Wonosoboers, die nu

weder begonnen te herleven, strompelden, bevrijd van den last

dien zij vroeger hadden te dragen, achteraan en spoedig be-

reikten wij op die wijze den top.

Boven aankomende, bleef ik stil staan. Vervvondering belet-

tede mrj eene schrede voorwaarts te ,doen. Zag ik voor mijne

oogen den woesten top van den Sindoro, of was hot eene bazaar

of ccne kermis, welke ikhier aanschouwde ? Hier waren hutten

opgeslagen ,
ginds flikkerden de vlammen van een aantal vnren

omhoog; daar wcrd gekookt en gcbraden, lerNvijl verder op

van Javanen waren gezefen, waarvan sommigen zich

ijke gesprekken , anderen met spelen bczig hidden. Allen

• en lustig. Nu trad een wellevend distriktshoofd nader en

groepen

') Door generaul Dacntlels reeds met goed gevolg in praktijk gebragt
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geleidde mij naar eene tafcl, waarop Pomona's rijkste gaven, als

Sirikaja's (Anona squamosa), doekoe's (Laiisium domesticum),

pisangs, jamboe's, en bowah salakh (Salacia edulis), hier op de

9,500' hooge spits eens vulkaans prijkten, en waarbij eenvoor-

raad van den heerlijksten wijn niet vergeten was.

Toen de hoofdman mij alhier in naam van zijnen heer en

meester welkom heette, rigtte ik bet oog onwillekeurig naar

het zuiden 51° ten oosten, waar, beneden in het dal naast den

kleinen berg Tidar, de toovenaar woont, die den top van den

Sindoro zoo schoon herschapen had.

«Leve Hartmann, Resident van Kadoe!»

Thans ontbraken mij noch tijd, noch hulp om den top naaiiw-

keurig te onderzoeken en op te nemen. De kleine zandylakte,

acliter den krater gelegen, welke in 1858, in de maaud Jiinij

(derhalve in den zoogenaaniden goeden moesson), droog gevonden
wcrd, was nu in een klein meer herschapen, waarin het water tef

hoogte van 3 voet stond^ de uit steenbrokken gevormde brug, in

de zuidwestehjke spleet des bergs, was waarschiiuLjk door eenc

ko
Nadat ik op den

het Di-eng gebcrgte, waarin ik mij nu gediirende langer dan
maand had opgehouden, in zijne geheele uitgestrekthcid,

met al dalen

onbekend gebleven was) te aanschouwen (zie Di~eng, Figuur 2),
koos ik de noordoostehjke helling om af te klimmen.

Koratmeh, na een langdurig opoiithoud in het hooggebergte,
weder in de laag gelegen streken aan, dan ondervindt men
bijna gelijke gewaarwordingen als een reiziger, die kortelings

uit een noordelijk gelegen land in een tropisch gewest aankomt.
De heerlijke dalgrond Lampoejang , welke zich met zijne schit-

terende rijstvelden , met zijne dear tiisschen verstrooid staande
palmboschjes (waarop zich de heldere zonnestralenspiegeldeii),
aan niijne voeten uitbreidde, de zoele lacht, die mij van alle

zijden toewoei, de Acacia's en vijgenboomen, die zich nu weder
ter zijde van den weg verhieven (op het hoogland tieren deze
boomenniet), in een woord, al de plantcnnracht der keerkrin-s-
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1

(bij hct afkliiiimcn van dcii Siiiduro naar Adi

igtcn in mij ccne Ycrrukking

ond

bcschadLi\\dc kusten van Java — in de straat van Soenda voor

de eerste maal gewaar wcrd, — een indrukj die niij deed A\ancii,

dat ik den blik vcstigdc op de rijk begifligde bocniden van Mcso-

polaniie, waarin nion wil, dat hct paradijs gelegen Mas. Tucn

ik de Iioofdplaats Adi redjonaderde, schalde de toon'dcr craninif^Ian

en vrolijk wapperde de Nederlandsclie ^lag in de luclill

D. Gedaanieveraiidcringen.

Wij hebben don regclniatigen kegclvorm van Aim Sindoro,

do gladde oppervlakte van de lioogero gedeellen der liellingen

,

waarop geene voren van eenige aannierkelijke diepte worden

bespeurdj bencvens de plateauvormige gedaante van de kruin

(slechts door een krater van yerHngen omvang doorboord) leeren

kennen en gezien, dat deze vorm eens vultaans op Java zccr

zcldzaani voorkonit, en dat bij al de andere vulkanen, op

weinige uitzonderingen na , de kruin slechts uit een kringvor-

niigen, rondom een afgrond hecn gctogen rand bestaat. Thans

rijst de vraag: is zulks de oorspronkelijke vorm van den Sindoro,

of Mel is dezelve uit latere onikeeringen ontstaan?

Ten eindc deze vraag op te lossen, zuUen wij den voet des

vulkaans, ter plaatse waar dezelve met Let omliggende f» rrein

in aanraking komt, in oogenschouw nemen- aldaar worden Avij

gewaar (vergelijk het vroegergemclde), dat degansche tusschen-

rug van den Telerrep door den Sindoro is gevormd geMorden

en dat zijne lava-stroomen in den vorm van plat ten zich tot

binnen in den Telerrep uilstrekken en denbodcmder halfki'ing-

vormige ruimtOj door dien berg omgeven, uilmaken; wijders

dat de geheele tusschenrug, Melke den Sindoro met den Soera-

bing vereenigt, aan deszelfs oppervlakte door de zich platvormi

verbreid hebbende lava-stroomen van Aqxi Sindoro \s^eNormi\j

welke zich ver benedenwaarts en over den bergrug nitsfrek-

a

ken en den voet van den Soembing ^ wanr tegen zij ztjzfjn

2l>

/
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lakte

gevloeid, bedekkcn. Hieriloor komen ^vij lot hot besluit: dat^

toen de Soerabing- g-eene lava meer uitbraakte, zulks iiit dcii

Sindoro nog filaats grecp en dat zijne gladde opper

regelmatige, kegelYormige geslalte aan gelijkmatige , zadite en

ruime uitstortingen van lava, naar alle zydenheen^ moet toege-

sclireven worden; deze lava-stroomen vloeiden over den kring-

vormigen rand des kraters en vulden deszelfs geheele opening

tot op het middengedeelte na, hetwelk. de tegemvoordige

krater uitmaakt, zoodat ^ean opstaande rand in het rond der

spits meer kenbaar is' en zij hare plateauvormige gedaante

verkreeg.

Door deze lava-stroomen , die bekocldcn en hard werden na

zich in de brecdte te hcbben uitgestrekt, ontstonden nu die

platten in den Telerrep en op den tusschenrug, benevens de

terrassen, welke naar de zijde van Wonosobo benedenwaarls

dalen. Na dit tijdperk, gedurcnde hetwelk gesmolten lava uit

den krater vloeide , hadden slechts nocr uitbarstin5:en uit dezen

\ ulkaan plaats van glocijende lava-brokkcn, welke de oppervlakte

dier glad gewordcn stroomcn bcdekten, terwijl nog latei- slechts

asch werd uitgebraakt. (Bij ecne dezcr uitbarstingen ontstond

de zuidwestelijke scheur der kruin.)

Van deze scheur, die in de zuidwestelijke helft der kruin

\Aordt aangetroffeoj hebben vvij in de topograph ische beschou-

vvmg plaatse

w oord op de nieuwbeid en het plotseling ontstaan derzclve werd

o die

scherp

begrensden omtrek het bewijs oplevert, dat hij met
bedekt geweest (hetgeen ook blijkt iiit de OYcreenkomst met
het andere nog bestaande meer) , verkrijgen A\ij een middel om
den betrekkelijken ouderdom dezer scheur, benevens de wijze

van hanr ontstaan na te gaan; want lo. moet zij noodzakelijk
Tan latere dagteekening zijn dan de bodein van het meer,
dewijl, va het ontstaan der scheur, zich geen meer, en derhahe
ook geen horizontule bodem eens meers Inni^nt^mpn n

al het

kon tofmen, uithoofdo

kon afloopen en in de
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spleet vvegslrootiieiij zoiidoi* dat uit hetzelvc ecu nicer kon

ontstaan.

2o. Eenige bejaarcle Javanen, die zich met mij op den topdes

vulkaans bcvonden, verzekerden mij, dat die lialfkringyormige

zandrlakte, in 1852, nog ecn meer was, waarin zich destijds

een groot aanLal bcrgeenden ophielden. Is dcze opgaaf juist,

dao moet de SDlcet na 1852 ziin ffcvormd ffewordcn, liocwel

uitbarstingen

En toch

hebben plaats gegrepen

zou men veronderstellen, dat eene dergelijke scheur

ofbreukjdie dwarsdoor de vaste rotsmassa der halve kruin tot

in eene peillooze diepte benedcnwaarts dringt, en den bcrgfop

in twee declen splijt ,— niet zou kunnen geschieden zonder dat

eene geweldige kracht daartoe werd aangeweiid en dat hel in

beweging brengen van zulk eene kracht onmogeHjk de op-

merkzaamheid der bewoners van de oraHggende dorpcn had

kunnen ontgaan.

De gestekUieid der boompjes(Thibaudia's en andere soorten),

welke ter linker- en ter regterzijde der spleet worden aangc-

trofTen en welker wortelen zoodanis- neerhanj^en en in de scheurO "^^*""--c

te voorschijn treden^ dat zij er nimmer op die wijze hebben

kunnen groeijen , bewijst insgelijksj dat de berg met geweld is

van een geretcn; de boomcn en struiken zijn bhjkbaar alle nog

jong, terwijl verder denog frissche, weinig verweerde oppervlakte

van de wandcn der scheur een bewijs oplevert, dat dezelve eerst

voorkorten tijd is ontstaan; wijders toont het tegenovcr elkander

staan der hoUigheden en scheuren aan den eenen en der uit-

stekende en vooruit springende stukken aan den andcrcn ^\ and

(welke volkomen in elkander zouden passen, indien beide wan-

den zamengevoegd konden worden), op eene hoogstwaarschijn-

lijke wijze aan, dat de scheur plotseling door bersting of splijtin«[

is gevormd. Ja, zelfs nabij die plaatsen der scheur, Avaar dam-

pen opstijgen (de vroeger 'Tcrmclde solfatara's), staan eenige

I

a-boompjes zoo nabij aan den rand, dat hunne stan

zAvavelachtig beslag zijn bedekt en een gedeelte hi

door de uitslroomende dampen wordt verwarmd

/
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blijven wel is waar voorfgroeijen, niaar het is zccr onvvaar-

schijnlijkj dat zij op diewijzo zijn opgekomen^wcUigt pleiten zij

ineer dan andere omstandighedea voor de latere dagteekening

der sclicur, wclke ontstond nadat de krater misschien reeds gcdu-

rende eeuwen was uitgebluscht. Sedertlangcr dan 20 a^D jaar

kan dezolve in geen geval bestaan. Indien men aan de vroeger

gemelde opgaaf nopens hel jaar 1852 geen geloof mag hechten,

zou de spleet dan kunnen gevormd zijn geworden door de

zachte uitbarsting, welke in 1818 plaats grcep?

Het voortzctten dezer beschouwing laten a\tj aan toekomstige

reizigers over".

Dat deze vulkaan nog niet zeer lang gelcdcn lava-brokken

en rapilli moet uitgebraakt hebben, mag worden aangenomon,

uilhoofde de massa's Tan rotsbrokken en gruis, die de bovenste

zonen en de kriiin Tan den Sindoro bedekken, nog zoo weinig

Terweerd zijn^ dit gevoelen wordt mede Tcrsterkt door den nog

jeugdigen wasdom der op deze rotscn groeijende Alpenboompjes,

die, ter naamvcrnood 5 a 7 voct hoog, in vergclijking van do

op den Manellawangie Toorkomende boompjes hunne eerstejeugd

naauwehjks hebben bereikt en insgelijks jonger zijn dan die,

welke op den Tjerimai en op den Lawoe Toorkomen (deze laat-

sten zijn 68 jaar oud). Of de uitbarsting Tan 1818 was hevig

genoeg om vroeger aamvezige woudcn te vernietigen (en dan

zou het nu staande geboomte 22 jaar oud zijn), of erhadden

voor 1818 herhaalde erupties van asch en steengruis plaats,

welke den weligen gioei der planten beleminerden.

26. SOEMBING.

A- Topographisch overzigt.

Br. 7-23'. — L. 110^,4V2'. — H. 10,548^

De Soembing is 660 voet liooger dan zijn noordwestelijke

twccling, de Sindoro, maar minder steil i) dan deze laatste

zijnde, bcslaat hij ecn grootercn omtrek. llij hceft de gedaante

•; Oogenschijnlijk zijn de hcllingen der bergcn Immer stcilcr dan wcikclijk het
geval is. Wanneer men zich herinncrt hocveel iiispanning het heklininicn van een

/f
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van een slompcn kegcl, welks helling ouJer cciicn Iioek van
niet mccr dan 26^ dealt ^ de gelijkvonnigo daling in de bovenste

gedceltcn dcr liclling wordt slechts gesloord door eenige voor-

uitshkende rolsgevaarteu in liet noordoosten, — en in de
onderste zonen door Iwce Irachiet-voorgcbergten, die, hot ccnc in

het zuiden en het andere, Selo grijo, in fiet zuidoostcn , zichin

eenedvvarsche rigting voorbij den vulkaan uitstrckken. Ilel laatste

voorgebergte verlieft zich in verscheidenc stcilc. ia. kolonwor-

mige spitsen, van welke

bergte zijn verbondcn

kloven A^ordcn begrem

a alleen staan en slechls

g^edeelte van liel voo/ge-

In ecne dezer kloven slaat de aloude Siwa-tempel Selo grijo

(2,225' boven de oppervlakte der zee), naar Avelkcn naam^\ij

het geheele voora;eberffte willen noemen. De binncmvaarts dalnnde

de voorgebergten

vlak, docli kaalden lop des

tusschenland ^ ^^^ „ „_
gebergte eene grootere hoogte schijiit te hebben, dan achter

het zuidwaarts gelegcne, waarover. in de nabijheid van liet

dorp kali Anggrek, de wegpas, 2,6 iO voethoog, vanMagelan
naar Bagelen hecnvoert. Zuidwaarts naast dezeu pas veriieffen

zich de heuvels van het weinig ontwikkelde voorgebeigte

;

noordwaarls stijgt de bodeni, hoewel zeer zacht en laugzaam,

echter ontniddellijk en onafgebroken hooger naar den Soembing

opwaarts en vormt eene schoone
,
gclijkinatig kUmmende heUing,

die ter hoogte van 3,200', nabij Kindjo mojo, met ihee is

rtergelijken berg kostte , dan verwondert men zicli somwijlen over den gerlngen val

(ter helling, wanneer men denzelven naderhand meet; het best gescMedt zulk met
den clinometer op een grooten afstand van den berg, dewijl de helling zich alsdaa

aan den heme! als eene gelijke zoom vertoont, of wanneer mende schijnbare hoogte

der kruin en de breedte van den voet des bergs aan beide zijden met den sextant

meet. Naar deze meting van den Soembiug, die aan de naar Magelan gekeerde zijdc

daartoe voornamelijk geschikt is, dewijl dat gedeeltc der helling niet met wouden is

bedckt, nieeu ik te mogen veronderstellcn, dat de steilste bergen op Java, de Sin-

doro en dc ]\Ianellawangie, in Imnne bovenste helft slechts een hoek van 30^ met

(kn horizon makon.
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beplant. Op gelijke hoogte als deze plaats schijnt het meer oosl-

waarts liggende tusschenland, tusschen het voorgebergtc Selo grijo

en den Soembing, gelegen te zijn. De wijze waarop deszelfs

noordwestebjke helling met de zuidoostelijke helling van den

Sindoro te zamenloopt en een 4,o26' hoogen bcrgzadel vormt,

hebben wij reeds bij de beschrijving van laatstgemelden vulkaan

leeren kennen. Aan alle andere zijden dalen de hellingen vrij,

in derzelver loop gedurig minder glooijende vlakten vormende,

in de omringende dieplanden nederwaarts. Deze zijn: ten oos-

ten en ten zuidoosten tot aan het zuiden Kadoe, alwaar de

voet der helling (I5OOO a 1,500' boven de oppervlakte der zee

gelegen) door de Progo wordt bespoeld; van het zuiden tot

aan het zuidvvesten de neptunische bergen Tan Bagelen^ en

ten noordweslen het 2,460' hooge land ^ixaWonosoho.

Hoewel de helling van dezen lO^SOO hoogen kegelbergj op een

afstand gezien, zich volkomen glad en gelijkvormig voordoet^ is

het echter op verre na niet het geval, dat dezelve werkelijk eene

glooijende vlakte vormt; zij bcstaat in tegendeel geheel en al uit

smalle lengte ruggen of ribhen^ welke, hoe verdcr zij bencden-

waarts dalen, zich gedurig in eengrooter aantal takken splijtcn,

en welke, langzamerhand breeder wordende^ van' den top des

vulkaans naar alle zijden been, in den vorra der stralen van een

regenscherm, divergerend afloopen; hoezeer deze ribben op

sommige plaatsen een slingerenden loop hebben, mag hunne rig-

ting, over het algemeen genomen, regt genoemd wordenen zijn

zij door tusschenkloven van elkander gescheiden, die in eene gelijke

rigting als de ribben voortgaan en wier grond scherp toeloopt.

Bij den Soembing vorraen slechts weinige dezer kloven insnijdin-

^^n m den hoogsten kratermuur; de nieesten daarentegen (en

deze aanmerking is evenzeer van toepassing op de ribben) wordcn

eerst eenige honderd voet beneden de spits gevormd; hieruit volgt

derhahe: dat de hoogste zonen des bergs aan de meeste zijden

eene effen en door geenevoren doorgroefde oppervlakte bezit ten.

Deze lengte ribben, welke den vorm der oppervlakte van a //e

vulkanen op Java zoo bijzoiider kenschetsen, hebben bij elken

vulkaaii eene bepaalde hoogte, of, helgeen hctzelfde zegt, hinmv
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tusschcnklovcn Iiebbon ecne bepaakle geniitklclde diepte, wclkc

echter bij dc verschillende vulkancn aan grootc afwijking ouder-

hevig is. De diepte der kloveii, of de hoogtc der ribbon in ccne

dwarsche rigting naast de kloven (van wclke sleclits cnkclen,

bij wijze Tan uitzondcring, iets meer of minder dieper zijn),

bedraagt op den Socmbing, omtrent Iict midden, namclijkj op

5,500^ lioogtc van den berg, 2o0 a 500 voet, Bij de mr^esle

bergen bereiken zij liunne grootste diepte eerst omtrent liet biggin

der benedenhelftj dat is te zeggen^ op eene hoogte van 5,000 a

4,000 voet bij bergen van 9,000 voet hoogte. Bedraagt nu de mid-

dellijn van den Soembing ter hoogte van 5,500', gehjk nit gedane

opmetingen ongeveer is geblekcn, 19,500 voet, dan maakt de

hoogte of bcter gezegd, de vooruit springende dikte der ribben (a

275 voet) slechts het Vti^^^* gedeelte van de dikte der gansche

bergmassa uit; in dier voege zou ecne dwarsche doorsnede van

den kegel op deze hoogte zichals gekerfd of ingesnedenvertoonen.

Zoo diep, ja , zoo huiverigv^ekkend diep deze kloven derhalve

met betrekking tot de grootte van een mensch somtijds voor-

komen, — zoo zijn zij toch in vergehjking van de gansche

massa van den Soembing (de lengte van deszelfs middelhjn)

even gering, als de hoogte van den Himmalaija of van den

Qiimborasso onbemerkbaar is, wannecr die wordt vergeleken

met den omtrek van den ganschen aardbol , en kminen zij

derhalve naauwelijks voor iets meer dan geringe groeven der

oppervlakte gelden^ Hare beteekenis en de wijze waarop zij

ontstonden, zullen wij op eene andere plaats nagaan. Het aantal

dezer ribben op den Soembing ter plaatse waar zij aanvangen,

namelijk, 1,800 beneden de spits, dus ter hoogte van 8,500 voet,

(waar zij reeds duidelijk voor het oog zigtbaar zijn) bedraagt 52;

bovende 8,500 knnnen weinigen, in den ganschen omtrek slechts

10, duidelijk wordcn waargenomen; omtrent het midden van den

berg, op 5,500 voet Morden er reeds 72 geteld en ter hoogte

van 3,000' beloopt clerzelver aantal, alle nevenribben, welke

door gcdurige nieuwe splilsingen geboren Avorden, medegere-

kcnd, tusschen de 95 en 100. Ter hoogte van 4,500 zijn

de rii^gen tusschen dc kloven het vofkomenst gevornid

,
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dcrzelver toe

zij slechts nog in cnkcle breede, maar korte neyenribben of

dvyarsclie, z

verdeeling c de

De splitsing en

de

plaats, door her

haalde vorksgewijze vcrtakking, gelijk bij de takken

booms AYordt opgemerkt. Boven, in de nabijheid der plaats

waar zij ontstaan, zijn het smallc rotsgraten, en hebbcn zij ter

naauwemood eene voldoende breedte om daarop te knnncn
staan; — omtrent het midden des bergs zijn zij Tan boven
rond gebogen, hebben zij eene breedte van 5 a 25 voet, en

leveren derhalve voldoende breedte voor voetpaden, terwijl de

klovcn, die ter linker- en ter regterzijde kngs dezelveloopen, in

den regel te steil zijn, dan dat men althans in eene regte rigting

langs dcrzelver wanden naar beneden zou kunnen klimmen;
aan den voet des vulkaans echtcr Avorden zij tot breede, bol-

platten en gaan onbemerk-

gewone

baar in het vlakke land over, ten^^^ijl

gelcgen , in diepte mcc'r en meer afnemen en eindel

rivierbeddingen herschapen worden.— Of die ribb

stroomen werden opgehoogd, dan wel of de kloven tusschen

dezelven door afvlietend water werden uitgegroefd, zullen wij in

Opdit

loogte van 8,500 voet, ter plaatse waar de kloven hare
:liepte nog nict hebben bereikt , bedraagt de n

6,700 voet 5 in het middengedeelte van den ber

500 voet- waar yJi" linrp r>-rnnt<;tp rli*:>rkfo

*

275 voet,

gemiddcld
bezitten, is de middellijn 19,500' en ter hoogte van

5,000 voet, alwaar de diepte der kloven begint to verminderen

,

is dezelve 44,200 voet. Op deze laatst gemelde hoogte vormen
derhalve de ribben, wanneer de gcmiddelde hoogte derzclven (of

de diepte der kloven) op 200 voet wordt gerekend het 221'*«

gedeelte der geheele dikte des bergs. De middellijn der kruin
(de ruimte des krators)' bedraagt 2,000 voet. Deze verhou-
diri-en der groolle moi'fen sleehts als benaderiiigcn uoidcn

J ;
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bcschouwd; zij wcrden op de volgendc ^vijze verkVcgen; aan

de ziiid- zuidoostelijke helling ran den berg, in de nabijheid van

Kindjo rnojo, heb ik de hoogte geraeten bij een allcen staaiidcii

boom
J
welke 5^000 voct bovende oppcrvlakte dcr zee vcrheven

Mas en vanMagelanjuist aan den linkerkant van den Soembing

werd gezicn; Mijdcrs bezat ik deigelijke merken ran plaatsen

boYen dit punt gelegen^ welker hoogte ik had genieten^ narnelijk,

een boven KatjApit aan den regterkant van den berg, en eenander

voetj benevens een aan den voetop eene hoogte van 8,500

eener steile rotsmassa, Avelke men evenzeer van Magelan, aan de

regterzijtle van den berg waarneemt. De hoogte der kruin van den

kratcrmuur, welke te Magelan zigtbaar is (de hoogste Manden,

aan de west- en noordwestzijde der kruin gelegen, kan men aldaar

nict zien) bedraagt, naar meting met den barometer: 10,000'.

De groolle der gemeten lioeken op de drie vcrscliillende hoogten,

dwars van de linker- naar de regterzijde van den berg, werd

bepaald naar den hoek, onder welken de bekende grootte van

7^000 voet
J
— tusschen den krater en het gemeten punt, ter

hoogte van 3,000' zich voordeed, -— w^elke punteu, daarzijop

den zoom der helling (ter zijde van den berg) genomen waren,

alien op gelijken afstand van den beschouwer moesten gelegen

zijn (het geringe verscliil, door de toenemende hoogte te weeg

gebragt, daargelaten). De vermcldc getallen geven derhalvede

middellijn des vulkaans van beide zijden door het middenpunt

genomen en wel in de rigting van het zuiden 56o ten westen

naar het noorden 36"^ ten oosten, ter^ijl men den top (het

middenpunt) in het noorden 54^ ten westen waarnam. Hierdoor

verkrijgt men de navolgcnde zeer opmerkensw aardige verhouding;

Hoogte.
Aantat der

ribbea.

10,348

8,500

5,500

3.000

10

32

72

or>-ioo

Middellija.

Verbreeding, (ia Toe-

ten) van den beiQ aaa

elke iijde voor iederej Hoek onder -vrelken

IjOOOf vcrval, Iu8-|de helling daalt tus-

schen liet Torige en schen deze puatea.
het Tolgende gcme-
!pn pimt.

2,000

6,700

19,500

4i.2tH)

1,270

2,033

1,0 10

37»

25"
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Uit wtlLe opgave zoovvel de vorm, als de wcrkclijke hoek dcr

helling op de naauwkeurigste wijze kunnen worden opgemaakt.

De hoek, onder welken de helhng daalt, bedraagt derhalve

Tan de kruin des viilkaans

tot op eene hoogte van . . , . 8^500 voet -— 57""

van daar tot op eene hoogte van . 5,500 » — W^
van daar tot op eene hoogte van . 5,000 » — lOi/^^

Verder laat zich deze vcrhouding nict veiTolgen, dewijl be-

neden de 3,000 voet de regehnatigheid der helling door het

voorgebergte reeds wordt afgebroken. Deze door berekening

verkrcgen grootte der hoeken stemt zeer nabij overcen met

die, ^Yelke door directe opmeting is bekend geworden. Het

gcmetcn vcrval van de berghelling, of de stcilte derzelve met

bctrekking tot de horizontale lijn bedroeg in de zonen;

van de kruin tot op eene h. v. 9,000 voet 36^ aan bcide zijden.

van 9,000 voet » » » 6,500 » 24V2^ » ))

van 6,500 » » » » 4,000 » 21^ aan de noordooslz.

van 4,000 )) )> » n 3,500 » i^^j^^ zui<l\ves'tzijde.

van 3,500 » » » » 3,000 )> 9^ » ))

van 3,000 )) » » » 2,640 >))> 5^ )> )>

Over 't algemcen daalde de helling van de kruin tot op eene

hoogte van 4,000 voet, aan de zuidwestzijde: 27^/2^^, — aan de

noordwestzijde; ^Pji'j dus gemiddeld: 26°.

Men ^^ ordt hieruit gewaar, dat het proiiel der bergheUing eene

blnnenwaarts loopende kronime hjn vormt, welke, naar gelang

zij liooger klirat, zich met eenen des te grooteren hoek van

de horizontale hjn verwijdert, echter eerst bovcn de hoogte van

4,000 voet eene aanmerkelijkc steilte verkrijgt, maar evenwel, ter

plaatse waar zij hare grootsle hoogte hecft bereikt, in de on-

middellijke nabijheid der kruin, nog geQU halven regthoek vormt,

Hoewel deze ribben, in derzelver hier met korte woorden ont-

vouwde eigendmnmelijkheid, op geen enkelen vulkaan van Java

geheel ontbreken, zoo zijn zij echter (dewijl de natuur, in het

algemeen genomen, ^eene wiskunstig rcgelmalige vormcn in hcl

') Of tot aan dcu wegpas naar Bagclen, bij kali Angj^rck.
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groot schijiit in acht to willeii ncnioii) iiienigwerf zeor onregolinalig

en onduidelijkj of vallen zij niet zecr in hot oogj ulllioofde dc

tossclicu dezelve gelcgen kloven nietwoiidgeboomte zijn bodtkt.

Onder alle vulkanen van Java bezit de Soenibingdeschoonste

en regelinaligste ribben, en hij mag derlialve in dit opzigt als

typus van al die anderen worden beschouud,

Uit dien hoofde hebbcn Avij dczen vulkaan, bcncvens zijn

ziiidoostelijk voorgebcrgte gekozcn tot onderwcrp onzer tccken-

pcn en daarvan op plaat VIII van den atlas cenc afbcclding gele-

verd, welke, naar ^^ij hopcn, zijne physiognouiie belcr zal doen

kenncn dan door ccne beschrijving kan geschieden. Ooklicbben wij

(ill hct twecde hoofdstuk der eerste afdeeliiigj waartoe dcze zoo

even gemelde afbeelding behoort) reeds doen opnii^rken, dat de

Soembing een der bcrgcii van Java iSj welke met geen geboonite,

maar slechts met gras zijn begroeid; tevens hebben ^vij bij de be-

sclirijving van den vorigen vulkaan (den Sindoro) reeds vermcld,

dat deszelfs kloven, hooger dan 4,000 voetgelegen, tengevolge

van het vernietigen der wouden, geheel en al droog zijn.

De verschillende toestanden, waarin deze lengte ribben bij de

Terechillende vulkanen voorkomen, leveren een zcer opmerkens-

waardig verschijnselj hetwelk meer dan elk ander middel ge-

schikt is ofn ons eenige verklaring omtrent de vroegste lotge-

vallen der vulkanen te geven. lo. Bij eenige vulkanen ontspringen

de ribben reeds op geringeii afstand van de spits, zijn aan

alle zijden van den berg even duidelijk gevormd en loopcn

zeer regelmatig benedenwaarts, gelijk bij den Soembing, den

Patoclia, den Tjikorai en den Tjerimai; bij deze bergen verheft

zich de vulkanische kcgel ongeschonden in zijne oorspronkelijke

gedaante en onderging dezelve gcdarende een langen tijd geene

verwoestende schokken, — 2*>. Bij andere vulkanen worden zij

eerst eenige duizend voet beneden den top gevormd en het

geheele bovengedeelte der spits heeft geene groeven, maar eene

gelijkmatig gladde helling; — bij deze vulkanen hebben, in

niet zeer verwijderde tijdperkeii, uitstroomingen van lava plants

gehad, welke even als bij den Sindoro, de bovenslc zonen des

vulkaans gelijkehjk hebben overdekt en glad geiiiaakt — of
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tlergelijke bbeii voortdurend plaats^

den kegel been en vullen dagelijks elke

heid van het terreiiimet nieuwelava-stroomen,laya-brokken en asch;

dit zljii de nog werkzame en zich voortdurend verder vormende

vulkanen, zooals; de goenoeng Goentoer, deSlamat, dc Semeroe

en de Lamongan. — S^. Of de kloven niaken insniidingen in

den hooffsten kraterrand Salakh

den Pangerango (dc noordehjkste kraterwand van den Manel-

lawangie), den Telerrep, den Merbaboe, den Merapi, den Lawoe
en den Tingger, — geenen onafgebroken ringmuur van gcHjke

hoogte vormt, maar zich in vele kleine spitsen verdeelt^ deze

spitsen, door diepere tusschenruimten (het bovenste gedeelte dcr

leugte kloven) gcscheiden, geven aan den kratermuur een gekerfd

en getand voorkomen. Is zulks het geval, dan mag men aannemen,

eeft

en daI het gansche bovenste gedeelte (de hoogsle koepel des

Tulkaans) misschien reeds voor diiizenden vanjarcn(waarschijnlijk

door verbrokkeling naar binncn) is ingcstort; dat dcrhalve de

berg vroeger voel hooger was en dat in den gekcrfden muur slechls

de rand eener d\^arschc doorsnede moet gezicn worden, welke
verre benedcn den voormaligcn top gclegen is 5 de mecste dezer

vulkanen zijn uitgebluscht of hunne uitdooving nabij; slechts

een enkele is nog werkzaam (de Merapi) en ondergaat steeds

Terandenii;2ren.— 4o. Of de kloven maken uiet slechts insniklin^pn

in den bovensten rand , maar hare voren doorploegen den
top, scheiden deszclfs enkele deelen van elkander, d

zich zelf staande iukken of kolommen, zonder ecniffe <

op

opm
Oen-

tusschen diepc afgronden verstrooid liggen, gelijk

den Malabar, den Dieng, den

Deze bergen hebben ongetwijfeld nog veel gcduchter veran-
deringen ondergaan, dewijl zij zich thans ffeheel verbrokkeld
en

'D

erblijfsclen moeten beschouwd

T ^

hoogere kcgels. Ilet grootsle aantal van dcrgclijkc vulkanen
gebluscht. Een d.-rzelven, de VxinamL— dien wii zonder ziine

y F
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bei

uitbarstiiigennietvoor eeii viilkaan zoudeii Iiouden , —^bezit vol-

strek t goene rcgelmaliglieid meer in de kloven en in dc divergcrcnde

ribben^ bij is slcchts een piiinlioop, demine van cen viilkaan.

den Soembinff tcru2r. Al ons

op den top bcgevcn, laat ons nog een blik op den voet des

bergs ^verpen. Yoor zoo ver mil bckend is, woiden ifeene warme
bronncn aan den Toet of in dc beaedcn zonen van dezen berg

gcvonden J). In dc strekcn, welkc aan den noordoostelijkcn- ^ oost-

noordoostelijken- en noord-noordoostclijkcn voct ran dozen berg

gelegcn zijn, op eene hoogtc van 1^700 lot 1,800 voet, trcft men
een ander zeer opmerkensw aardig verschijiisel aan, namelijk , ccnc

groote nienigte op zich zelve staandc halfbolvormigc hcuvels,^vcllve

of zamcnbang

de linke

gwug,

velden verstrooid liggen. bereiken

40 voet^ vclen ziin slechts 25

een voeten hoog stijgt. De eenige

sporen van plantcngroei, weike zij opleveren, bestaan in bet

gras dat dezelve bedekt, met uitzondcring van eenige weini-

gen op wier afgeronde toppen, door Plumerien beschaduwd,

zicb de begraafplaatsen dcr omringeiide dorpen bevinden. Deze

heuvels waren eenmaal rijsthoopen (oppers), zoo werd mij door

de JaA^anen verhaald, welke door eenc vertoomde godheid eens-

klaps in steenhoopen en bergen werden veranderd. Iloe fabel-

achtig deze overlevering ook moge klinken, hoe zeer zij ook

zoo gcheel en al in den smaak der sprookacblige Javasche

gescliiedverhalen moge zijn, zoo is bet echter mogelijk, dat zij

Tolkomen juist is. — Want elke heuvel bestaat uit m'ets anders

dan uit honderden van stukken lava-puin van allemogelijke grootte,

welke, met aarde en zand vermengd, liier op een gestapeld

liggen,— en men ontwaart, dat al deze heuvels door den Soem-

uitgeworpen massa op

*) In het dcrdc hoofdstuk dcr tweedc afdecling zullen wij alh warme bronnen

iiaanwkeurig opgeven en tevens aanwijzen tot welke vulkanen zij behooren.
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lijd hierhcen werdcn gcslingcrd , tijdciis do ingeoogste sclioof der

rijstvelden, naar de gewoonte der Javancn, in oppers bijeenge-

bragt was, welke een gclijken vorm licbben, dock kleiner zijii

dan de thans aanwezige heuvels.

de

ylakte o brokstuk

ken eener kristallinische lava, — ran welke de meeste stukken,

wel is waar, fijn van korrel zijn en op trachiet gelijken, maar

onder welken er insgelijks voorkomen die meer poreuse, met

groote luchtbellcn voorziene, uitgezette massa's vormen,

laten zich op geene andere wijze verklaren, dan dat zij (na uit

den kraler te zijn gebraakt) bergafwaarts stroomden en door

een verkcerend— medium
gedragerl, tot in de (glooijendc)

geschoven gcworden. Sticten nu die puinmassa's , welke in een

dergelijk medium , b. v. een modderslroom^ mede voortrolden

of wentelden, in haren loop op een hinderpaal, zoo konden
dezelve zich wel tot dergelijke heuvels ophoopen, gelijk thans

in de vlakte verstrooid liggende worden aangetroffen.

Juist aan die ziide, waar deze heuvels aan den voet des vul-

kaans in hct noordoosten, is de kr

van den Soembing geopend
,

' dewijl de geheele kratermuur aan
die zijde ontbreekt en in puinhoopen is ter nedergestort. De
kruin, benevens de puinstroom, welke aan die zijde uit de
opening desf kraters benedenwaarts daalt, doet zich, van de

oeng gezien, aan hct oog voor als wordt afg
beeld in Soembing, Figuur d.— De kracht, welke de gansche
noordoostelijke helft van een dergelijken massieven kratermuur
in puin deed verkecren, kan waarlijk niet gering zijn geweest;
daar echter de afstand van den krater tot aan gene steenheu-
vels tusschen 7 en 8 minuten bedraagt, en de rotsbrokken
geheele bergen vormen en ter hoogte van 2o tot 40 voet (jp

dkander gestapeld hggen, zoo zou men nioelcn veronderstel-
len, dat de werpkracht verbazcnd groot was geweest, indien
men wilde aannemcn, dat deze hoopen uit den krater warcn
'voorlgeslingerd geworden, en uit de hichl, ter plaatse waar
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zij ihans iii do vlakto norden aangctroflcn, iicJcrvicltMi. Oiigc-

twijfcld is zulks sleclils met ecu gering gedeelle der puinbrok-

ken Iiet geTol geweest, — ternijl daarentogen hot grootste

gedeelto dcrzelveii door voortschuiving of afstrooming op hiinnc

legeiiwoordige plaats is gckomen.

Deze verklaring Avordt daarcnboven door gebeurtciiissen , in

de laatsle tijdcn Yoorgcvalleiij bevcstigd. Mcu Merpe eeii lenig-

blik op den Galocnggocng. Aan den voet van dezrn berg liggi'u,

gclijk de Iczcr zich herinnert, dcrgelijke (hain>uIvonnige) op

zich zelvc staande heitvels vcrstrooid in het rond. Op deze

heuvels, waarop (even als op die van den Soenibingj wolkc

ihans het ondervverp onzer bescliouwing zijn) de grafplnatsen

hunner vaderen lagen, vloden de beangste be\^'oners van Sin-

gaparna, in dien noodlottigen nacht van den 12 op den 1

October, 1822, toen de vulkaan, nadat hij gclijk ecnmaal de

Vesuvius vele ecmven tot op het jaar 79 na Christus rustig

was gevveest, plotsehjk op nieuw uitbarstle en de oude aan-

wezige heuvels met cen aantal nieuwe, volkomen met de eerste

overeenkomende heuvels vermeerderde.

Ook de voet van den Goentoer is met dergelijke massa's

overdekt, — en de millioenen van steenbrokken, welke de

Papandaijang in den nacht van den 11 op den 12 Augustus,

1772
J

uitbraakte, bedekken eene oppervlakte van ongevecr

18 D minuten, tot op een regtlijnigen afsland van 7 minuten

van den krater, van boven eene brecdte hebbende van l^/a en

beneden van 4 minuten.

(Het zij mij vergund te dezer plafitse met betrekkiiig tot de

uitbarsting van den Papandaijang (in 1772) nog een bijvoegsel

te leveren, 't welk tot bladzijde 115 dezer afdeeling behoort.

De uitwerpselen vormen thans een veld van puinbrokken met

eene als baren golvende heuvelachtige oppervlakte, waaruitoveral

pnntige steenen zich verlieffen, welke gemiddeld eene dikte van

2 tot 3 voet hebben, nog niet venveerd zijn en waarop zich

slechts geringe sporen van plantengroei, (grassoorten, hchenes)

vertoonen-

Vier beken doorstroomen tegenwooixlig deze puinraassa's.
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AVanneer men over den rijweg van den pasanggrahan Tjisi-

roepan bergafwaarts naar Trogon gaat, trekt men in deze rigting

ovei' de eerstebeek, de tji Paroeinboeiig. Yervolgens komt men

aan de tjiBeroem beet, en dezeis de eerstebeek, welkedemet

puinlioopen bedekte landstreek bespoelt. Dit puinveld begint,

namelijk, aan den linkeroever derbeek, strekt zich nit tot aan.

de poststation Tandor, en tot aan die plaats loopt de rijweg

ongeveer eene geographische mijl ver over hetzelve, De tweede

beek, welke door de puinmassa's zelve heenrliet, is de tji Be-

roem; zij ontspringt onder den naam van tji Papandaijang in

den krater des vulkaans; haar met zwavelzuur bezwangerd

water is door deszelfs zunracbtig wrangen sniaak ondrinkbaar.

Even als de derde beek, de tji Bali garat en de vierde, tji Jndoet

(Tjindoet) gelieeten, vliet zij al slingerend door millioenen van

steenbrokken been, waardoor zij zicli eene kloof hceft gegraven

met wanden van 7 a 10 voet boogte; op menige plaats vindt

men, tusscben de steenbrokken langs liaren oever, aluin en onzui-

vere zv^^avel. Verre aan gene zijde der beek (tji) Indoet, op Avel-

ker henvelvoimigen linkeroever de poststation Tandor ligt,

strekt zich, te rekenen van het midden des kraters, het uitwer-

pings-terrein , dat benedenwaarts in breedte tocneemt, in epne

noordoostelijke rigting ongeveer 7 minuten ver nit. De beek

(tji) Pandei, welke op de Indoet volgt, wordt door bet puin-

veld niet bereikt, evenmin als de hoofdbeek (tji) Manok, welke

in het midden van den dalgrond van Garoe naar bet noord-

oosten nederwaarts stroomt, en tot aan welker oever zich slechts

enkele steenbrokken uitstrekken. In de tji Manok storten de

zoo even genoemde zes Heine dWarsloopende beken haar water

uit; in de Papandaijang keten ontspringende , vlieten zij met een

slingerenden loop eerst noordoostwaarts en vervolgensoostwaarts

naar de tji Manok. Tusscben de tji Beroem en de tji Ball garat

is de met rotsbrokken bedekte oppervlakte, voor zoo ver zij niet

met kloven doorsneden is, het breedst, aangezien de afstand

tusschen deze beide beken grooter is dan tusscben de overijien.

Ik heb dat met puinlioopen bedekte veld op eene kaart der

Preanger-regentscliappen, welke later zal worden medegedeeld

,

afgeteekend. Naar nieuwe opmetlngen, welke ik heb goduan,
beslaat zijne oppervlakte waarscliijnlijk 18 D mlimten, en heeft

deze puiiimassa in het midden eene dikte van 50 voet. De kubieke
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mhouJ der uitwerpselen, namelijk, dor tracliiet- en lava-bn)k-

^j

(

t

minuten in het rond verspreidde, beloopt, na genielde opgaveii

berekend, niet minder dan 29,343 millloen kubieke voeten, ')

Vele der Javanen, diezicli In 1843 met mij op liet metpuinhoopon

bedekte terrein bevonden, beweerden, naar luid der overlevcrin-

gen, weike tot hen gekomen waren, dat al deze steenbrokken

krater

gebeurtcnisals bewijs biervan voerden zij aan, dat de

klaps plaats greep, ten gevolge waarvan zoo vele menscben het

levcn verloren, ^dewijl zij den tijd uiet hadden cm de vliigt te

nemen. » Andere beter ondcrrigte Javanen cchter, zoo als b. v.

het distriktsboofd (Raden Demang) van Trogon, hielden zich,

ten gevolge van door ben gedane navraagbij ondelicdcn, over-

tuigd, dat werkelijk slecbts een gering gedeelte dcr steenen door

de lucbt was voortgesliiigerd geworden, maar dat verre weg het

grootste gedeelte dor rotsbrokken bergafwaarts gestroomd,

naar beneden gerold en afgeschoven ^vas geworden. Xaar ingewon-
nen berigten maakte bet daarbij omgekomen aantal menschen

zelfs niet bet vierde gedeelte der bewoners uit, wier doi^en in

de landstreek lagen, welke thans met puinboopen is bedekt. Zij

vloden niet tijdig genoeg, eensdeels dewuji bet nacht was en ander-

deels dewiji zij zicb uitboofde van den aanmerkelijken afstand,'

waarop hunne dorpen van den \'ulkaan vei-wijderd lagen
, genoeg-

zaam in veiligbeid waanden. De onverscbilligbeid en traagbeid

der Javanen zijn bekend. Door eene dergelijke oorzaak is, bij

de uitbarsting van den Galoenggoeng, in 1822, ruim een derde

meer menscben omgekomen, niettegenstannde zij op nog groote-

ren afstand dan genen van den vulka^m woonden , en liet aldaar

duidelijk kan bewezen worden, dat de uitgobraakte massa in de

glooijende vlakte ncderwaarts stroomdc en in gecnen doole uit d

lucbt nederviek)

Keeren wij thans tot den Soembing terug.

V Men gclievc eene zinstorendc drukfout te verbeteicn, voorkonientle op biudz.

117 dezer afdoeling, en leze in regel 8, van onderen, in plaats van 2,934, 29,343

nnllioen, en in regcl 10. van onderen, in plaats van 78, ISQminnten.

21
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TJithoofde dezc berg bijna nog spaarzaraer met geboomte is

begrocid dan dc Sindoro en sleclits in dc hoogste zonen cnkele

boschjes van Acacia montana heeft, welke aan het liclit groene

grasbekleedsel ecn gespikkeld Toorkomen gevcnj — zoo vallen

op den Soembing alle blootliggende rotsen den beschouwer dui-

delijk in het oog. In de benedenste zonen treft men slechts, diep

in eenige steile kloyenj, de naakte rots aan; aan de noordooste-

lijke zijde des kegels zijn de hoogere zonen met zeer groote

r6tsstukken bedekt, die uit den krater tot in de hopgte van

8000' nederwaarts dalen; — ook aan andere zijden van den

berg liggen, in deze hoogtestreekj gespleten rotswanden bloot,

welke het begin der lengte kloven begrenzen. De meeste dezer
^

rotsstukkeii, even als die, in Soembing, Figuur % geschetst,

welke' TOorkomen aan dc noord-noordoostelijkc helling, zijn

verdccid in tcerlingvoimigc of parallelopipedische stukkcn, welke

OYcreind op clkandcr staan, hocMel de lagen zelve, die zij vor-

men, somtijds in zeker aantal evenwijdig op elkander liggendc,

Tcrharde lava-slroomen zijn, die met het overige gcdeeltc van

den bergwand ecn gelijken hock boven den horizon makcn, na-

melijk, van ongcvcer 50^ graden. — Eenige wittc plekkcn, welke

men van Teraangoeng aan de noordoostzijdc des bergs op eenige

"^rotswanden gcwaar wordt, ontstaan door een dun bekleedsel van

Lcprarien en ander lichenen.

TJithoofde bijna geen boomgewas op den berg voorkomt, de
helling des kegels zeer zacht is en de dikke aardlagen het aan-

Icggen van goede paden toelaten, wordt het . beklijnmen der
kruin zeer gemakkelijk gemaakt; het best kan zulks aan de
noordzijde van den berg geschieden, dewijl de kraterwand naar
die zijde geopend is en men tnsschen de puinhoopen van den
ingestorten ringmuur aldaar onmiddellijk in het binnenste van
den krater geraakl.

Dc kratermimr van den Soembing (zio de siluatie-schels

Soembing^ Figimr 4.) beschrijft een halven cirkel, welks
groolste bolrondheid nanr het zuidwesten is gekeerd; aan de
eene zijde eindigt dc kraterwand in het oosten en aan de andere
zijde in het noorden, zoodat de kraterkolk aan den noordoost-
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kant gcopcnd is en door geen muur vvoidt oiiiringd. Do hoi^gle

van dezen muur is op verscliilleude plaalsen zeer ongelijk; nu

eens daalt hij, dan verheft hij zich weder lot kleine spitsen en

toppen, zoodanig echter dat eene kolomyormigo spits^ ten \^esten

van het middenpunt des kraterbodems staande, boveu alleandcrcn

uitsteekt (10/318 Yoet); hicrop Tolgcn in hoogtc dc spitsen in

het zuidclijke en zuidoostelijke gedecltc van den kratcrmuur,

tervvijl die der noord\\estzijdc zich het minst verhelTen. JVaar

buiten is de wand ora de wcstehjke en zuidweslolijke zijde der

kruin het steilst^ eclilrr is dezelve tc dier plaalse^ nieflcgen-

staandc de menii^le van rotswanden en roli^brokken, wehVer met

Alpen-woudgeboomtc bedekt dan de andere hellingen des Inrgs,

JVaar binnen daarentegen vonnt dezelve bijna overal een loodreg-

ten rotswand en bestaathij nit een aantal op elkander gestapelde

lagen, welkc door smallc vooruit springende hocken gescheiden

zijn -, deze zijn meer of minder duidehjk in prismatische teerliug-

vormige stukken verdeeld. Op deze vooruit springende hooken,

wclke tussehen de benedenlagen van den muur verder uitsteken

dan in het bovengcdeelte en zich in den vorm van lerrassen of

trappen boven elkander verhefien^ groeijen boonipjes, vooriia-

mehjk Gnaphahen; terwijl daarentegen de loodregte Avanden

der lagen zich in al derzelver dorre, bruinachlig grijze kleur

van, het rotsgesteente naakt en kaal verheffen. Daarhclbinnenste

des kraters, dat aan den voet van den nmur hgt, zelf zeer

ongehjk van hoogte is en bergen en dalen vormt, zoo is ook

de betrekkehjke hoogte van den wand zclven op verscheidcne

plaatsen zeer ongehjk. Hierbij konit nog, dat de kraterwand,

zoover hij loodregt afloopt, slechts op eenigc \\einige puaten

den bodem des kraters bereikt-, op de meeste plaatsen daaren-

tegen hgt dezelve bereids in het midden van deszelfs hooglo

verborgen achter puin- en gruislagen, die eene meer of minder

glooijende en op den kraterbodem afdalende helhng vorraen.

De hoogste westelijke spits verheft zich 500 voet boven het

laagst gelegen gedeelte van den kraterbodem. De geschikstc wijze

ora deze spits te bekhmmen, — dat shichts van de builenzijde,

langs de helling van den berg geschieden kan, — isdooreerst
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hct laagste gedeelte van den muurj ter plaatsc waar dezclve

ten noorden van het middenpunt eiudigt, te Lestijgen; ver-

volgens klautert men aan de buitenhcUing iets bciicden den

hoogsten rand van den kratermuur voort en beschrijft men op die

wijze bijna een halven cirkel tot naar het westen. Deze oader-

lieming wordt slechts bcinocijclijlvt door een paarklovenj vvier

s telle wanden reeds boven aan den hoogsten rand aanvangen

,

dezen insnijden en vervolgens noordwaarts langs de helling des

bergs afdalen. De \^elig opgroeijende struikgev^asscn eclitcr,

aan wier staramcn en takken men zich vastliouden kan^ maken
dezen togt uitvoerbaar. Over hct algeiiiccn is de geheelc iioord-

west- en westzijde van den Soembing , in de hoogere zonen

,

ter dan alio anderen met Alpen-woudgeboomte begroeid.

Op eenige plaatsen is de bovcnrand van den kratermuur in

het noordoosten volkomcn scherp en bcstaat hij uit op clkander

gestapeldc rotsbrokken, die aan de binnenzijde aanvankehjk een

loodre^ften wand vormen. Deze blokkcn Twaarvan wii eenvD aftec

kening gaven in Soembing-^ Figuur 5) schijnen eerder onl-

staan te ziin door het bersten of inslorlen van den muur dan

hier zijn nedergeslingcrd gewordcn. Op veic pi

van den wand beraerkt men. dat eenc stcrkc werk o op

magneetnaald wordt uitgeoefcnd en schijnen deze rolsblokken

vecl magncetijzer te bcvattcn.

Aan de westzijde is de afscheiding van den muur in slukken,

welke den vorm hebben van prisma la of parallelopipeda het

duidelijkst^ de geheele massa van den wand springt daar ter

plaatse naar biimen vooruit, in den vorm van ribbcn, en lierinncrt

aan bouw al tot

Tolkomenheid is geraakt.

De kraterbodem beslaat, de berg van puinhrokken niet

medegerekend , uit de navolgendc gedeellen: lo. het noorde-
Ijjkste gedeelte: 480 voet beneden de westelijkc spits; ^ 2o.de

raiddcmiiirnte
: 410 voet en S". het zuidelijkste en zuidwestc-

lijkste gedeelte: 500 voet bcncdcn die spits gelcgcn.

Deze kraterbodcm is in het noordoosten geop<^iid, hex^ft

echter aldaar in geenen deele een efibn of gelijkmatig glooijonden
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groiidslag, maar is in legended met rotsbrokkcii opgcvulJ, die

woest op en over elkauder liggcn en een berg van puin-
hrokken vormen^ deze massa strekt zich niet slechts van liet

eene einde dcs kratermimrs in ecne dwarsclie rigting lot aan
het andere einde uit, maar schuift voorwaarls in het binncnste

gedeelte des kraters naar het zuidweslcn heen en vult onirc-

twijfeld het grootste gedeelte des kraterbodems. Wehg met
geboomte begroeid, treft men voornamelijk Thibaudia vulgaris

en Acacia montana onder hetzclve aan ; het digt gcwelfde loof

en de zware stammen van dit geboomte duiden cen vccl hoo-

geren oiiderdom aan dan het geboomte op den Sindoro schijnt

tc bczitlen, hoewcl het in dit opzigt nog verre bcneden de

vi'oudcn staat , welkc op den Mancllawangie en op den Tjerimai

voorkomen. De puinhoopcn-berg is vlak-bolvormig van gedaante;

deszelfs oppcrvlaktc is echter zecr onefFen en op dezelve wor-

den, behalve brokkcn van middelmatigc grootte, huishoogc rots-

stukkcn aangetrofTc 'n , die allerwege gclijk rotskolommcn, toren-

puinhoopen uitsteken.

Vooral langs den rand van den uit puinhoopen bcstaandcn

berg liggen tusschen denzelven en het noordcinde van den kratcr-

muur eenige allecn staande blokkcn van verbazendc groolto

yerstrooid, die slechts een enkel st'uk uitmaken ; anderen bestaan

uit talrijke op elkander gehoopte stukken en vormen torens,

op welker spitsen menigvverf de fraaiste Acacia- en Thibaudia-

boschjes groeijen, terwijl de wanden naakt en Avoest zijn. Do
scherp gladden

of vlak-schelpaclitigen voiin bezitten, docli overigens gcheel

onrcgclmatig en onbepaald van gedaantc zijn. De meeste steenen

gelijken echter op vicrzijdigc prismata of scheeve tcerlingen.

Eenige derzelven hebbcn zulk ecne ligging en zijn op eene dus-

danige wijze aan alle zijden loodrcgt gevormd, dat men zou

geloovcn dat de boomgroepcn, welke op den top wordcn aange-

troffen, ouder zijn dan de vervvoesting of de omkeering, diede

puinmassa deed ontstaan, — en dat de kolomvormige stukken

btaande gebl«'vcn gedeelten zijn van den kratcrmuur, die nut
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wouden bedekt was (?). Maar ook het nog staaiide gebleven

gedeelte Tan den muur, en de geheele puinberg zijn met Thi-

baudia-, Acacia- en Gnaphalia-boschjes bedekt , die zich op eenige

zuilenvormige stukken Trij in de lucht verheffen en door het

welige groen en de dikke stammen , — die hunne wortelen in de

rotsspleten schoten, — aantoonen^ dat deze plantengroci voor

het minst gedurende eene eeuw cen ongestoorden wasdom genoot.

van den muur. waar tus-Zelfs aan den steilsten binnenwand

schen de rotslagen slechts ecn eenigzins vooruitspringende hoek

of smalle vlakte wordt gevonden, verheffen zich de knoestige

boomstammen. Nergens echter wordcn zij in zulk eenemenigte

aangetrofFen als'op het met puinhoopen bedekte noordoostehjkc

terrcin, waar zij geheele wouden vormen, die door derzclver

ontoegankelijkheid tot heden aan de vernielende bijl der men-

chen zijn onlkomen. Daar breiden zich de immer groene twijgen

over de pmnhoopen nit, die zich^ getooidmet de purperkleurige

gele en witte bloemen yan dit geboomte, aan het oog voordoen

als een met kransen versierd hjk. Reeds in de verte onder-

scheidt men het bruinachtige groen der zich breed uitstrek-

kende takken van de Acacia's, — de ronde, witachtige kniinen

der Gnaphahen, — of het digte bladerengewelf der Thi-

baudia's, wier jeugdig gebladcrte van eene purperroode kleur

gloeit.

In het noordoosten stort zich deze puinberg woest en steil

benedenwaartSj en overdekt hij de helling van den berg tot in de

zone van 8^000 voet met rotsblokkcn. Het is eealava-stroom,

dat wil zeggen, niet van geheel gesmolten, vloeibare lava, maar

nit lava-puin bestaande, welke, gehjk bij de meeste vulkanen

op Java, slechts in een gloeijenden (wcekcn, maar niet volkomen

vloeibaren) staal werd uitgebraakt en hier met de brokstukken

van de noordoostolijke helft des kratermuurs, welke waarschijnlijk

by gelegenheid van dezelfde uilbarsting werd verbrijzeld, woest

op elkander gestapeld hgt.

Bchalve dezen puinberg bestaat de kraterbodem nog uit drie

verschillende van rlkander afgescheiden grondvlakken.

1'*. Eene kale, volkomen Iiorizonfale, witachtig prrijzc zand-
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vlakte ronclachlig van voriii, welke ia Jon ivgfiaijd denbodem
van een klein meer iiifmaakt. — (Zie No 1 op Soembinf/^

Figuar 4-.) 480 voet beneclen het hoogste westelijkc punt van

don kratorniuur woidt doze kloine kotol, in hot noordwcstcn.

o kratcrmuur

toonbccld

van son)boro cenzaainhoid, ook aan de andcre zijden door slcilo

wandon en puinhoopcn omsingcld. Hoeft men de noord- noord-

oostzijdc van den Socmbing , van de zijdo van Kadjrpil konitiido,

bcklonimcn, dan g

botiekkiiig lol het

middenpunt dor kratciTuiinto, tor rogtorzijde gelogen) en lus-

schen den puinbcrg in hot zuidooslen (ter linkerzijdc) door, en

meer
bodem in de diepte voor zich, rondom door rotscn omgeven,

terwijl zich aan de overzijde de hoogste Avestdijke spits van den

kraterinuur vcrhcft. Tiisschcn cnkele blokken van reusachtige

gi-ootte en puinhoopen, welke mcnigwcrf bcrghoog op elkander

gestapeld W^^en en ^\ier toppcn met wouden zijn gesierd,

loopt al kronkelend het voetpad heen. — De zandige ruimten,

besloten tusschen de rotsblokken, zijn met Festuca nubigena

(mihi) begroeid, eene grassoort, welke zich als cilandjes ver-

heft, en in groote bosjes te zamen opgroeil. — Alios hier in

hot rond getaigt van cone ge^^oldige verbrijzeling der zwaai-ste

rotswanden, terwijl de aansehouwer de toekenen bespourt van

schrikbarende vervvoestingen in dozen krater des Soembing,

welk van vorraen ,— en \\ aarui

den reiziger, indien hij denzelven in den regentijd bczockt,

terstond bij zijne intredc, tusschen tooncclcn van verwoesting,

insgelijks cen bccld dcs Tredcs tcgcnlacht, — namelijkj de

Spiegel van het in de diepte liggende meer* (In dit meer slond

onder anderen op den 14 Julij, 1820, volgens beiigten in de

Javasche Courant, n^. 28. 1820, twee voet waler.)

2^, Eene kleine met rolsteenen opgevulde kloofj in den regentijd

het bed eener beek

70 (n^. 2 op de plaat
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Fiiiuur 4X welke

berg, welks hoogste kruin zich ongevecr 100 voct hooger
de hoo^

is. Zij ligt in hct

cir den voet van >

D deze

1 puinberg ten oosten

;en kratermuur, 410'

plantengroei beroofde

van kleur en onireveer

100 voet lang; voor zoo verre dezelve horizontaal

10 en 50 voct ; naar het

periodiek

is bedekt. Niet slechts ten oosten, maar insgelijks ten noord-
westen en aan de ineeste andere zijden is dezelve door hoekige
steenbrokkcn omgeven, tusschen welke, aan de noordwestzijde
bij hut op de scliets genierkte punt 0, met een zacht gebruis
zwaveldampen opslijgen, die het rotsgesteente met een bleek geel
beslag overdekken. Er komen tusschen deze dampende rotsen
ook kleine plassen voor, welker water witachti^ troebel is en
d op

ging gehouden woixlt. De teniperatuur van dit water bedrocg,
in 1858, echtcr niet raeer dan IGG^ (bij eenen warmtegraad
dcr lucht van M% ten 11 ure, op den 2^- Junij), terwijl het
zuivere water op 193^ kookte.

5^. Van daar moet men weder 90 voet afdalen, ten einde
in de derde ruimte (no. 3 op de j^laat van den Soembing,
Figuur 4.) te gerakcn , zijnde een lange, maar smalle bijna in
een halven krin^ ^^.^^^^n uai^ 500

hoogste westelijkc

den voet van het zuidelijke gedeeltc van den kraterwand zich uit-
strekt. Een kleine wrongvormige rug scheidt dezelve van de
middenruimte. Zij schijnt iets lager te liggen dan de eerste
noordwaarts gclegen ruimte (naar gedanc opmeting bedraagt
ztilks 20 voet)

; waarschijnlijk vormde zij met inbegrip ym de
l.te ^^ <^i.

ruijut^ ^jgjj voormaligen kraterbodem, nlvorens deze
door den lava-slroom voor het grootste gedeelte was gevuld
geworden, bij gelegcnheid dier schrikkelijke uitbarsting, van
welke oils het verhaal niet is bewanrd ge]>lcven. Zij is vol-
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koinen efTcii en liorizonlaal, en bcgrocitl met de grooiiadifi #T

of dc A

iiubigena. SIcchts ccnige \vciuige rolsbrolvkenj van den kralcr-

b
D verstrooi

Ooslwaarls, met bctrekkiiig lol Iiet imJdenpiint van

of

middengeJecIle van hot dal , is de dalgrond door ccnc opliooging

van steenmassa's gesloten en door dir iniddcl gescheiden van cctie

diepekloof^ die tusschen bet oostcbjke uiteiude van dcnkiator-

muur en den puinberg wocst en steil in de berghelling afdaalt.

De sleensoorlen van den Socmbing zijn als volgt:

1^. De rotscn, \\clko in den 6 *"^ '^'n

der voorgebcrgtcn op veclvuldigc plaatsen in den grond der

klovenontblootzijn^bestaan uit een iijnkorreligen, dc

trachiet met zeer kleine kristallen van fflasarliliL^<»n

ike

en and

magneetijzer voor, hetgeen zoo fijn verdeeld is, dat hct zich slechts

door deszelfs werking op de magneetnaald onderkenncn laat,

2*^. De kratermuur is uit eenen dergcbjksooi tigen trachiet ge-

vormd, maar deze is minder fijn van korrel en veelal met
kleine porien voorzien.

3**. Eene grof gekristalliseerde lava, zaaragesteld nit eenc veld-

spaathacbtige grondmassa, waarin zeer groote verglaasde veld-

spaath- en menigvuldige augictkristallen en kleine porien^ docli

zeer zclden groote luchtbellen voorkonien. Uit eene dergebjke

lava-soort bestaat het grootste aantal der rulsblokken in den door

mij aldus gebeelon biva-puinstroom des kraters; in vcle streken

van den kegel is zoovvel de rand van den kratermuur als dc

hoogste gedeelten der hellingen, althans op de oppcrvlakte,

met deze lava bedekt. Die blokkcn van den puinberg, wclke

lijner en gelijker van zamenstel zijn, kan men derhalvebeschou-

ATcn als tot den eigrenliiken trachiet te behooren en deelen van den
ILJ

4

kratermuur te liebben uitg

ol met luchtbellen, puimsteenacl

In de nabijheid der fumarolen trel
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tsb

aangetroffen, zijn door

dampen vergaan en in ccne witte, broktclige of papacliti

(vecl aluiu bevattende) massa verkeerd. Hct witte zand van de

\ 2.)

kraterruimte (no. 1 gedecltelijk

uit

Alv

verbrokkelde lava, door gene vergane

der solfatara's (klei) , welke het regemvater oploste

poelde, wit geverwd.

^^ ij tot de behandcling der gescliiedenis van den

Socmbing overgaan, moeten wij alhier nog van zijne plaatselijkc

verhouding tot den Sindoro en den Prahoe gewagen en dezen

driedubbelen vulkaan gezamcnlijk als een der duidelijkste voor-

beelden der dwarsche vulkaanrijen op Java doen uitkoinen;

deze voorbeelden herhalen zich menigwerf op Java onder cene

bepaalde verliouding van de rigling, en waar zulks plaats hecft

maken derzclver lengte-assen altijd een gelijken bepaalden hoek
met dc lenffte-as van het eilnnrl: zii sniidon At^Tc Iprinrfp -.c frf.wftr>n-

hoek van 52 '/a

"

nieridiaan onder een hoek

gcrigtvan 45o, en zijn van het noordwestcn naar het zuidooslcE

Wanneer men eene hjn van het middenpunt van Dieng, namelijk

van het plateau naar het zuiden 40'/20 ten oosten trekt, snijdt

zij de spitsen der vulkancn Telerrep, Sindoro en Soembihg, die

alle in doze rigting achtcr elkander hggen^ dat deze rigting

cene dwarsche of schecve met betrekking tot Java, maar eene

evem^ijdisre met de lengte-as en de lengte-reien

3en wii reeds in het oorstn hnnfd-

stuk der eersle afdeehng doen opmerken. Men zie aldaar (afle

biz. 2 biz. 52

B. IJitharslingen.

Omtrent dc uitbarstingcn van dczcn vulkaan is nicLs btkcnd.

C. Rcizigcrs , die den vulkaan hehhen hezocht.
F

Op den 2 JuniJ, d83S, bcklommen Dr. Fritze en ik den
bergaan deszelfs nooixl-noordooslzijde, uit^aande van Kadjepil,

r
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hctwclk 3.876

boven de zee vcrheven is. — Uillioofde de bergkloven droog

zijn, zoo is gebrek aan water waarschijnlijk de oorzaak, dat

het hooker gelegeu gedccUe des bergs iiiet bebou^d is. Boscbjes

van Cytisus Cajari L.^ wclke veel overeenkomst hcbbcii met
joTige Avilgenboomen, maar met gele bloemen bedckt zijn, zet-

eken

treft

cinig

aan. — De Resi-

dent C. L. Hartmann bcvond zich in ons gezelscliap. Deze
mcnschenvricnd liad ook tlians wederom nicls gespaard, ten

einde ons het onderzoeken van dozen 'vulkann geinakkelijk te

makcn. Doze werkzame ambtenaar, die zich met onvcrmociden

ijver bczig houdt met het aanleggeu van wegcn, en alios

aanwendt wat • strekken kan Icr bevorderinjr van den aan-

bouw

krain van den Socmbin

L erewees t ziin voor de e

op

oed

dozen, gelijk de Javanen eenmaal droomden, weder '6

)

hunnen aznren troon naar deze groene wereld af

oostelijke gedeelte van den kratermuiir vonden wij hutten voor

ons opgeslagenj ter plaatse waar op de schets van den Soembing,

Figuur 4, het teeken ^ staat, en alwaar wij allerkn verfris-

scliingen en spijzen vonden. Hetgeen ons ecliter het meest ver-

heugde, was de Nederlandsche vlag, welke Hartmann hier op

deze hoog gelegen rotsspits^ 10,000 voet boven de oppcrvlakte

der zee, had 'doen planten. Een snijdend koude oost- zuidooste-

wind deed hare banen luid A^apperen. Fritze en ik hurkten

bij een klein vunr naast den vlaggestok nedcr en zagcn verre

boven de \a olken been in het diep onder ons liggend land neder.

Zuidwaarts van ons ontwaarden wij den oceaan, noordwaarts

de reede van Samarang. «0p deze zeeen wiegelden zich eenmaal

«de schepen dier dapperen, die zelve den weg naar Indie

((zochten, toon de tirannij van Philippus II, bun den handel op

') Volgens Crawfurffs Indian Archipelago zou een engel den Soembing kiczen,

om op rle aardc nedcr te tlalcri.
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Lissaboa vcrbood daai Koi

((Houtman in 1596, of van Neck in 1598, of Keen bij zijiicn

(if terugkeer van de Moluksche eilanden 2), in dc maand Mei, 1619,

« den vurig verlangenden blik naar deze blaauv^endc borgen, naar

«dit binnenland, vrelks strand him voqt niet dan aarzelend

<(belrad.)) Ik zweeg stil, geheel verdiept in het aanschouwen van

renheit). ((En thans ))

I het snerpend koud A\as (52

prak Fritzc verdcr) « en thans ap-

10.000

barer vijanden

((16 natien, m alle deelen dezer eilandzee verspreid wonende,
((buigen zich voor baar, ecn bewijs dat mocd gepaard met
((volhardin

*> doel

I 8^^^" Augustus^ dS43, bcklom de Gencraal-Majoor van
)ky directeur der genie, vergezcld van den Resident

C. L. Hartmann, dezen vulkaan, boofdzakeliik met bet do(3lam

der Wij

gcbjking der

hypsometrische
6 doen. Ter ver̂r.

barometer-waarnemingen van dezen nitslekcndcn

aardrijkskundige met de m
moge het volgende dienen

5 iaren vrocfferbewerkstelliird

Tqd

vaa den dag.

Barometer,

(millimeter.)

nV* ure.

1 B

TlJERt^IOUIETER

aan

527,86

526,00

den Barometer

12,0*» Cels.

SGO^Fahr.

10,8" Cels. 8Au-.1843,v,d.Wijck

56,0«Fahr. 2Junij,1838,J.unshuhii

« *- ffl o
* p^~ ,-X *•>

barometer-mctingen komen bijiia volkomen met elkander

beide gocdc Fortin'sche barometers bezigdcn;

overeenkomstig den dagelijkschen

dc naar LiUrow's forrniile bcre-

stand ten 1

gang der oscillatie, — zoodat

kendo hoogte, voor dit punt in den kraterbudera van 9,8G5 voet

gecne fout van eenicr bclanc: kan bcvatten.
^^

9 Tenjare 1584,

*) Over Japara, OLD naar Batavia te zcilen!
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Mijne waarnoniingcn op de hoogsto spits van hot wesfelijlvc

gedcollo van den kratermuiir^ welks belvlimnilng men slechts

beminnaars van steilc rolswandcn kan aaiibcvelon, waren daaren

tegen

:

Tyd

Tan den dagf,

fiaromelM*.

(niilUriH'ler.)

TiIER.)IOMETER.

aan

drn baromrter

9 u re. 516,20 54^ ;>»>
o Hoojte 10,3-18 voet.

H

Deze laatste bar: ^Yaamcming is misschicn niet gt^hcel en a!

maar kan 0,30 tut

wijken, dcwijl cr ccn sterkc oostcwind waaidc en niijn instrument

,

dat aan de takken van een Acacia hingj slechts met inoeite stil

kon gehouden worden.

D- Gedaanteveranderingen.

Hoewel het gcschiedverhaal de kennis van gceno enkele uit-

barsting van den Soembing tot op ons heeft ovcrgebragt, —
zoo kminen wij toch nit den T:egenwoordigen toestand van den

berg en nit de gesteldheid van de verschillende deelen van den-

zelven vier gevolgtrekkingen opmaken, die noodzakelijk daaruit

moeten voortvloeijen. —
lo. Dat de Soembing buitengewoon hevige uitbarstingcn moet

2t>. Dat hij vroeger een kringvormigen

o

ondergaan hebben.

kratermuur had en dat het noordoostelijke stuk van dezen muur,

ongeveer een vierdc gedeelte van den geheelen ring, bij gclegen-

heid van eene dicr uitbarstingcn verbrijzeld \^crd. —— 5o. Dat

de laatste geweldige uitbarsting van den Soembing vroeger plaats

heeft gehad dan de laatste groote uitbarsting van den Sindoro

en dat de Sindoro derhalve later werkzaam was of, metandere

^
4o. Dat deze uit-

barsting echter niet ouder kan zijn dan 300 jaren. —
woorden, jonger is dan de Soembing.

Ad. 1"*. Ten bewijze daarvan strekt het bestaan dier ontzag-

chelijke rotsbrokkcn met scherpe hoekcn en kanten, wclke op
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geene andere dan op eenc plotselinge en gewcldige wijzc, door

verbrijzeling van \roeger nog grootere rotsmassa's, kunnen

geboren zijn, — even als gindsche op zich

lava-brokken gcvormde heuvels aan den vo(

Temangoeng.

des

Ad. S". Hoewel het geen volstrekt vereischte is, dat alio kra-

termiiren aanvankelijk een volkomen kring hebbcn beschreven

en het evenzeer mogelijk is, dat , bij het eerste ontstaan des vul-

kaans, zich slechts een gedeelte van een ringmuur vormde,—
zoo bhjkt het echtcr ten duidehjkste, dat de Soembin'g vroeger

met een volkomen kringvormigen wand voorzien en insgehjks

in het noordoosten geslotcn was, waar thans een stuk (namehjk,

het 1/4 van den nog voor 3/4 gedeelte staande gcbleven geheelen

kring) ontbreekt. Want, a) de uiteinden van den kratermuur,

zoo wel het eind, dat ten noorden als datgeen hetwelk ten oostcn

van het raiddenpunt ligt , buigen zich tot clkander in de rigtii

cens cirkels. — b) De gansche tusschenruimte is opgevuld do

een lava-stroom gehecl en al uit enkele stukken bestaande , die

ver langs de helling van den berg afdaalt en bij gevolg zich doet

kennen als de oorzaak der verbrijzeling van den wand, c) Dc rnimte

tusschen dezen lava-stroom en de uiteinden van den muur is

bedekt met ontzagchclijk groote, scherphoekige rotsstukken, wier

zamenstel alle kenteekenen draagt, dat zij stukken zijn van

den kratermuur en overblijfselen uitmaken van het verbrijzelde

gedeelte van denzelven.— (Ook uit den lava-stroom zelven steken

nog enkele gedeelten daarvan uit.)

Ad. 3™. De juistheid der derde gevolgtrekking wordt bewezen

door den plautengroei', namelijk, door de bosschaadjen van vele

javasche Alpenboompjes (waaronder hoofdzakelijk dc vroeger

genocmdcn voorkomen, als: Thibaudia vulgaris, Acacia montana
en Gnaphalium javanicum), weike den lava-stroom (den puinberg

des kraters) bedekken en wier stammen hunne wortelen tusschen

de blokken en de puiuhoopen schoten. De grootledezer boomen,
de dikte en de knoestige vomi hunner stamincn doen zi<;n, dat

jnngcr zijn dan die, welkc op den Manellawangie, den Pafoeha

den Merbaboe voorkomen, maar reel otuler dan die,wclke
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op den Sindoro groeijcn, — ongcvccr van gclijkcu oudordoni of

althans 's^ cinig oiider ziin dan die

b
troffcn. Ilct gcboorate op den Lawoe is 8G, dafgene, lirtMclk

op den Gedch grocit, 90 jaar oud >),— want de eerstgenoemdc
onderging in 1752 en de laalste in 1748 eene ^rocr gcweldi-^o

uitbarsling, waaruit men met groole waarscliijnlijkheid mag
aflciden, dat daardoor alle sporen van \rocgeren plantenn-roei,

toen aanwezig, zijn vciiiioflgd geA\orden; even on^vaarscliijiilijlv is

het, dat; na die schrikkelijke uitbarsling van den Socmbing,
waardoor de geheeic uoordoostcbjkc kratermuur veibrijzeld eQ
de tusschenruimte door duizcnde millioenen van lava-jjuln-

brokken werd opgevuld, die ver bciiedcnAvaarls longs de be-,., v.v. «^.-
helling op clkander gcstapeld liggen, — even onwaarschijnlijk

is het, zegik, dat ccnc enkele kiem van den loen bcstaanden

plantengroci aan die vernietiging kon ontkomen. — ITet tegen-

woordigc woudgeboomte, dat op den puinberg van den Socmbing
groeit, is derhalve eerst na deze uitbarsting ontstaan en waar-
schijnlijk niet ouder dan lOO'jaren.

venvering, welke de lava-puinbrokken, aandcrzelver oppcrvlakte
slechts door eene brnin-vale aardkorst van 1 a 2 lijnen diklo

bedekt. vertoonen. — df> nno- niof

germ

geheel verweerde steenblok

ken, welke in de heuvels, aan den voet des vulkaans b

denTeraangoeng verspreid liggende , ^^o

schijnlijk hun ontstaan aan deze uitbarsting verschuldigd zijn

waarbij meet gevoegd worden de nog niet geheel verloren ge^

herinnering der Javanen aan deze gebeurtenis, ff^vaarbij hi

rijstoppers in steenbcrgen werden veranderdw — (hoewcl v

vallen van dezen aard, bij dit V

dat bier voor eene eeuwigheid geldt, in het gcheu

lOOj

0^"^"D
leven), — zijn omstandigheden, welkc dc onderstelling beves
tigen , dat, namclijk , deze uitbai-sting voor on^eveer een honderd
tal jaren, in 1758, hecftplaats gchad. Dergelijke schattiiigen var

den ouderdom van aanwezigen plantengroei naar de srootte dei

*) Geschreven in 1838.
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boomcn eu do dikte hunncr stammcn, waarbij natuurlijk do

grootsten en de oudsten door elkander gcnomen tot maatstafdioiienj

geren eene voldoende zekerheid^ in geval dezelve, zoo als in dezo

vergelijkingen der Thibaudia-wouden van den Gedeli, van den

Merbaboe, van den Lawoej van den Sindoro en van den Soem-

bing geschiedt^ den wasdom van dezelfde boomsoorten op de-

zelfde hoogte boven de oppervlaktc der zee betrefFen, waarbij

nog komtj dat de bodem, in welke deze boomen op de genoemde

bergen wortelen^ bij alien tot dezelfde soort behoort, namelijk,

uit trachiet-Iava met vulkanisch zand en asch in de ruimte tus-

schen de puinhoopen bestaat. Misschien zou het mogelijk zijn,

dat men door on^erzoek te doen bij zcer bejaarde imvoners der

dorpen bij Temangoeng, — in welker nabijheid de uitwerpings-

heuvels versprcid liggen^ — icts naders omtrent den ouderdom

dezer heuvels en bij gevolg omtrent den tijd der uitbarsting,

welkc dezclve deed onlstaan, kon vernemen. De^rr/i^ew, welko

op de kruin van eenigc derzelven onder de schaduwen van Cam-
bodja-boomen liggen, geven daartoe een niiddel aan dehand;

men zou althans door te onderzoekcn scdcrt wan?2<?er deze heuvels

tot grafplaatsen dienen en hoe vele geslach ten aldaar reeds begra-

ven liggen,— in staat zijn uit te orschen

deze heuvels moeten zijn ^

Voor deze uitbarsting, welke hare vernielende kracht slechts

tot debovenste zonen der noordoostzijde beperkte^, plaats grecp,

meet de Soembing vele honderde, misschien een duizendlaljaren

in rust bebben doorgebragt^ of althans geene uitbartini?en van

oestenden aard hebben onde

ikkela;]fen van creelachtigf bruine leemaarde

met humus bedekt en vermengd— over dam creheelen omvaner^vi. \jy\.x vn^ii i^^lH-UlUll UlllVUlli:

des vulkaans verspreid is, — en, met uilzondering

noordoostzijde, alle lava-ribben verbcrgt, tot aan den hoogsten

pstijgt en door langzaam voortgaande vervvering van

de oppervlakte zulks vliidl me<leeen

*J Wij nemcn de vrijheid do europcschc ambtcnarcn en rogoiifon In Kn*1oo tr ver-

zoekcu dei'gelijk onderzoek tc bc^^'e^kRtell!f^cn!
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geeno

bewijsinhct lange tijdi^erk, gedunindc hetwelk de niaalst
hier hecft bcstaan, de bebouwing van den grond, dooi
vernietigende omwentelingcn gestoord, zioJi iramor incei ......

uitgcbrcid ende wouden van den Soembiiig (welker voormalig
bestaan uit de aanvvezige humuslagcn blijtt) meer en mcer
zijn geveld gcAvorden, totdat aan dezelven thans nog slechts
op de steilste hellingen der kruin en op den ontoegankelijkcn
pulnberg <les kraters een veilig oord is overgeblcvcn , alvvaar de

de bill niet kan

A . Topograph isch

Br. van de kruin Soemmo wono

®
8

L. )) »

.... 7^14
» » » . . . . 110.17

H. van de kruin Soemmo wono . . . . ? 5 500'.
H. » » » Soero 4,850

De ligging van dezcn nog niet gansch uitgebluschten vulkaan
aan de noordzijde van bet dal Kadoe, benevens deszelfs verbin-
ding ten westen door eene lange bergketen met den g. Prahoe \
en ten zuidoosten door bet Djamboe gebergte met bet voorge-
bergte van den Merbaboe : Telemojo, hebben wij reeds opgegeven
bij de topograpliische beschrijving van den Sindoro. 2)

"
°

Hij is, benevens de geheel uitgebluschte g. Ringgit, een
der laagste vulkanen van bet eiland; omtrent even booff a'ls dc

e en
nog werkzame g. Lamongan, hceft hij waarschijnlijk vd
groote veranderingen ondcrgaan, alvorens Iiij zijae tegenwoordige
gedaante verkreeg endedigte, scLaduvvrijke, uit boog geboonUc
bestaande wouden, die van eene hoogte van 3,000 d 3 500 ' af
een gansche
waren opgeschoten. Door zijnen vorm als kegelberg, — door

zamenstel

bronnen, die zoowel aan den oostelijken voet bij Gandorijo en bij

*) I^e javasche spelling is Praoe.

») Eigenlijk Sindoro.

22



Klcpoe, op eene gcringe liuogte boYen de oppervlakte der zee,

als hoogcr op aan de zuidelijke helling l>ij Bnnjoe koeningj onge-

vccr ter hoogte van -5,500' , aangetroffen en straks nader door

ons ziilien beschrcven worden, doet liij zich kennen als cen voor-

malige vulkaan, die welligt reeds had uitgewoed, tijdens dc

negen lempels, tjandie Songo^ aan de zuidzijde van den berg

digt onder de lioogste zuidwestelijke spits : Soemmo wono^ Averden

gesticht. Zulks doet zich althans vennoeden uit het aloade voor-

komen der met mos bedekte wouden op de kruin des bergs en

uit de lava-puinhoopen, welke aan den voct des bergs en in dc

overal rondom denzelven verspreide hcnvelcn gevonden worden,

welke gelieel verweerd zijn en hun ontstaan slechts aan dozen

als den naastbij gelegen vulkaan kunnen te danken hebbeu ;
—

dit alles geeft blijken, dat sedert zijne laatste uitbarsting waar-

schijnlijk een duizendtal jaren is verloopen.

Zoowel de kruin als dc hellingen van dezen berg zijnaller-

Avege met dikke lagen van planlaardc bcdekt, welke alle rotsen

verbergt en waarop een allerweligst, digt in clkander gedrongei

AvoucI^ tierl. Niettegenstaande zijne geringe hoogte^ is dezelve bijna

altijd (tot op 3,000' beneden den top) in wolken gchuld en

wellen, naauwelijks een paar honderd voet beneden den top, de

waterrijkste bronnen uit den grond op; terwijl te gelijkertijd op

de veel hoogere, maar van wouden ontbloote bergen Soembing en

Merbaboe geen water wordt gevonden en zij ter naauwernood

door enkele strepcn van wolken worden beschaduwd, welke ter

hoogte van 6 a 7,000 voet langs het gebergte voortzweven. Deze

bergkegel Icvert derhalve, in tegenstelling der zoo even genoemden,

een in het oog loopend bewijs van den invloed, welke wouden

uitoefenen op den rijkdom aan water eener landslreck, op het

ontstaan van wolken en de hoogte waarop deze aaii de helling

blijven zweven, ja, zelfs op de gemiddelde temperatuur der

plaats, welke ten gevolge daarvan kouder wordt ^

1

*) In een land, alwaar het water tot vruchtbaarmaklng van den boclem, welke tot

den rijstbotiw in sawa's wordt gebezigd, duLbel noodzakelljk is, zou het ten onnut

vellen en verbranden van wouden,— waartoc dc Javaneu zoo zeer geneigd zijn,

bij de tocneming der beboiiwing eenmaal van zccr nadceli;ic gevolgeu kunnen zijn
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De kruiii van don Oeiigarun is hoofdzakelijk in dric toppcii

verdceld: 1°. in eonen noordoostelijkeu lop Soero lojo, Avclke, bij

eene breedlc van ongevcer 50 voet, zich in dc riirtini; lan het

V

sten ter longtc van eenige hondor(

binncnwaarts Cnaar Iiet zuidwestcii

met ccne stcilere helling afJaalt dan near de builenzijde ');

zuidAv
J .^ „ .^^ ^^^^

hooger en ongeveer 3,000 voet van den vorlgen verwijderd en

Soemmo wono gelieeten is, en 3o. in eenen veellageren, ten wes-

ten der eerstgcmelden gelegen top, Samanglie genoemd.— Dc
beide eersle

buite g te zamcn, wclkc tot ccne 4
doch kleinere spits oprijst; de derdc top staat bijna geheel o])

zich zelve. Tusschen de beide eerstcn bhjft een wijde dalgrond,

welke van den zuidoostehjken verbindingsrug, tusschen beide

toppcn gelegen, allengs naar het noorden en uoordwesten afdaall,

doch overigens, gelijk al hetgeen denzelven omringt, met de don-

digt woud overtogen is. Waarschijnlijk

besloeg de krater van den Oengaran eenmaal deze flalruimte en
zijn de drie toppen de overblijfselen van den ringmuur, welkc den
krater voormaals omtooa". De steile hin77t>r)he[\\ncr Aor tnnnon

een

voorn

de noordoostelijke wand van den Soemmo wonOj — enwijders

de ligging Tan dit dal^ in het middenpunt van het gansche

gebergte, zetten aan deze verondersteUin'^^ zeer veel waai-sclnin-

rotsenlijkheid bij. — Nergens ontwaart Iiet o<

en welligt de eenige plaats op de geheele oost- en noordoost-

zijde van het gebergle, vvaar onveiweeide rotsen voorkomen,

is eene lengte rib aan de noord-noordoostelijke helHng van den

*) Aan de zuidoostelijke helling van dezen top, 330' beaeden denzelven, deihalve

4,500 voet boven de oppen'laktc der zee, ontspringt eenebron, welkeSkleinebekkens

met kristalhelder water boveu elkander vormt. Het water is de zuiverste neder-

ploffing van de dampen der wolken, welke door de struiken en de wortels heensijpelt;

dit water bezit in de schaduw der wouden, voomamelijk der Podocai;pns nereifolia

Lamb, , welke aldaar vecl voorkomt,eene vaste temperatnur van 61^ Fabr. — Zoden

van lever- en loofmos omringen deze kleine bekkens, welker spiegel vcrlevendigd

wordt door wateikevers, namclijk, Datiscns soorten.



332

berg gelegen, waarop, ter hoogto van 2,500 , het clorp luclrokilo -)
F

wordt aangetroffen (het hoogste aan deze zijde des bergs), Aldaar

steken groote blokken trachiet-Iava uit den roodbruineiij lecin-

achtigen en glibberigen bodem, welke (hier en daar afgewisseld

door een wezenlijken kleigrond en even als deze ontstaan nit

de verweerde steeiisoorten) den voet en al de hellingen van den

Oengaran bedckt, terwijl slcclits de hooger gelegen gedeelten

met een donkerbruincn, ligten en lossen humus zijn bekleed.

Op geen enkelcn berg zal misschien de oorsprong der leem-

en kleiaarde uit trachiet- en trachiet-lava-rotsen^ benevens de

trapsgewijze overgang dezer rotsen m de verschillende graden

en tijdperken van vervvering zoo uitnemend kunnen opgemerkt

worden als hier. Ter plaatse waar wanden van eenige hoogte

door het aanleggen van wegen of van rijstvelden bloot geraakt

zijn, bemerkt men de vroegere rotsbrokken , welke bij hon-

derden in de aarde warcn gekneed, en kan men dezelven niet

slechts zeer duidelijk aan de bewaard geblevene omtrekken,

maar zelfs nog aan hun zamenstel onderkennen; weinige brok-

ken bestaan nog uit een vast rotsgesteente, van ccne grijze

kleur met roodbrnine schakeringen , in hetwelk slechts de vcld-

spaathkristallen verwecrd en overgegaan zijn in doffe melk-

-vvitte viekken, — de meesten bezitten echter dien graad van

vastheid niet meer, en hoewel de voormalige kristaHinische

zamenvoeging nog zeer duidelijk te onderkennen is, zoo kun-

nen zij toch met een mes doorgesneden of tusschen de vingers

fijn gewreven v^orden; — velen zijn geheel wit van kleur,

tcrwijl andere brokstukken met al derzelver bestanddeelen

geheel en a! zijn verweerd en in eene weeke , kleiachtige niassa

van bleekroode kleur zijn overgaan, die met de spade door-

gesloken kan a\ orden ; zelfs in deze brokstukken ontwaarl men
nog de vroegeriii dczelve bestaan hebbende veldspaalhkris-

fallen, veelal in den vorm van witle stipjes, en dikwerf komen
de zwartachlige augietkristallen, die het langst bewaard blij-

ven, nog in den oorsproiikehjken sfaat daarin voor. Zeldzamer

*) BIj verkorting Drokilo.



ontinoel men vcrgnne rolsslukken van ecue hcldcic goiid- of

okergcle kleur, waarschijnlijk uit trachiclstukkfn beslaande,

welke Yclo ijzerdcclcn bcvattcden en waarin men, nldlcgen-

staande dczelvcn bijna gehcel en al in aai-do verkeerd /ijn , insge-

lijks nog do veldspaatlik ristalien als dulTe, witte vlekkcn onder-

U gradcn
van verwermg de hard"^

do vveekste e over-

gaaiidc, zijn de talrijke Iieuvels zamcngcsteld, wclke den noorde-

lijkeii-, noordooslelijken- , en oostelijkcn voct van den Ocugaian op
eene groote breedte omsingclcn, die aan ccnigc zijden lot eeii krans

zamengevoegd zijn, en voornamclijk aan de noord-noordvvesl-

zijde zich tot in de nabijheid van Samarang uilslrekken (op
ccn afstand van 10 Engelschc mijlen van den voetdes vulkaans).

Daar ter plaatse verhcffen zich nabij het strand, ten wcsten

van het Residentshuls Bodjong, nog deigehjke heuvels, welkc
(van boven afgerond, halfbolvormig) reetls uit zee aan dc ver-

t

bhndejid wilte kleur van eenige chiiiesche grafplaa tsen , aan de
zijde dezer heuvels gelegen, kenbaar zijn. Meer oosl\5aarts van

Sani

leidt, ligt fnsschen deze heuvels en de zee eene driepalen breede

vlakte, uit aangeslibde gronden beslaande, welke als het ware
slechts eene enkclc sawa uitmaakt en in de daarin versfrooid«

dorpen en in derzelver nabijheid met honderd duizenden van

kokos-pahncn bcplant is. Zwartachtig grijze steenbrokken verbef-

fen zich op vele plaatsen boven de oppervlakte dezer heuvels, en

bereiken 4nenig\verf de groofte van buffels, Maarvoordezelven in

de verte nienig\\erf verkeerdelijk worden aangezien. De grijze

kleur dezer steenbrokken en de op de heuvels spaarzaara

voorkoraende en schral grasz

de been

staandc (gelijk in eenen boom

die op

aangctrolTcu en wier hefelijk voorkomen alle reizigers verrasf.

De lopographie dezer met heuvelen bedekle landschappen is

v\einig onderzocht gevvorden, evenmin als die van het heuvclach-
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tige terrein tiisschcn den Oengaran en den weslwaarls ligg^en-

den Pralioe, van walks noordelijken Yoet zich dergelijkc lieu-

vels en heuYelmassa's tot aan het noorderstrand uitstrekken.
*

(Deze heuvels of uitloopende ribben van het Prahoe gebcrgte^

welke tot aan de zee ber

de postweg yen Pekalongan naar Samarang tot aan de kali

Koetoe Iooj)t^ scheiden de uitgestrekte noordelijke alluviaal-

vlakte yan Java, die zich onafgebroken yan Bantam tot hiertoe

bodem -van S

kaap Lesoen

meer

eveiiwijclige rigtingen, beken benedeiiwaarts; op de beddingen

dezer beken komen puinbrokken en brekzie-massa's, van deze

heuvels losgespoeld, voor, welke in rolsteenen zijn veranderd

gevsorden.— De oostelijkst gelegen beek, welke langs den ooste-

lijken voet dezer heuvelmassa's en op do grensscheiding tussclien

I^ekalongan en Samarang loopt, is dekali Kocloe; dezelve vliet

over eene uitgestrekte bedding van myriaden van rond gesleten

trachietbrokken (rolsteenen), die door het water in even snelle

beweging gehouden worden als het zand, dat door de wrijving

der steencn onlstaan is.

In deze heuvels ligt de geschiedenis des vulkaans opgesloten;

voor een gedcelte bloote uitwerpselen zijnde, voor een gedeelte

uit de puinbrokken van gcheel vernielde vuurbergen bestaande,

3ringen te hebben ondergaan (misschienen, na v

iovloed

hicr tot heuvelgroepen gevormd, ginds in lagen tot «en nieuw
geheel zaamverbonden ,

•— zoo is een onderzoek derzelven van
van het grootste gewigt. Ter plaatse waar de rots nog niet vergaan

is, treft men nu eens afgeronde stukken (rolsteenen) aan, welke,
in grootte bijna aan elkander gelijk, duidelijke sporen verloonen,

datzij door wrij\Tng in het water zijn afgesleten; nu eens losser

dan eens vaster van zamenstel, zijn dezelven in eene roodachlige

(somtijds bruine, maar zeldzaara geelachtige) aarde geknccd
en worden voornamelijk aan den voet dier heuvels aangetroffcn,

ler plaatse wa.ir- de bcxlem vlakk<T wordt: — dan wcder vindt
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men Iioekige, onregelmalige puhibiokkcn^ <!ccl6 los op elkimrlrr

gehoopt liggeiide en in dc lus>chL'nrulinten met dc genoenide aardo

(voorfgeLragt door Iiel vergaan dierzelfde sleenen) gcvuld,

deels ook door een vaster verbindsel (nil klci, rnlkanische asch,

tnf) tot eene brekzie zauiengebakkcn, ^^icr bcstanddeelcn van

groote (een of meer voct dikke) trachiclbrokken trapsgcwijze tot

gniis overgaan en somwijlen den fijnsten en hardsten zandstcen

cvcnaren.

Dergelijkc massa's koinen in vci^cliillende gedaanlen voor,

tcr plaatse waar znlks aan do wand(*ii, tot licl aanleggen van

A\cgendoorgestoken, kan waargenonien \vordr115 uiet zelden vin<lt

men dezelven in regelmafige lagen op elkaiider^ —-en men moet

verondersh^lleiij dat de yersehilleiide lagen in vcrscliilleJide lijd-

perken zijn gevormd gOAvorden.

Een zacht glooijende dalgrond met schbone sawa^s eu ysuMg

groene palmboschjes der dorpcn^ door welkcn dckali Karangin

haar breed bed van het zuidoosten naar het nooixlwesten lusschen

trachiet-rolsteenen lieenvliet,— scheidt den eigenlijken noordooste-

lijkenvoet van den Oengaran van deze vooriieuvelsj van welkesom-

migen eene kegelvormige gedaante Iiebben. Tusschendeze zonnlge

heuvels, wier ronde toppen zaclit glooijend afdalen aan deeene

zijde en het sombere met woud bedekte hoogere gebei^te aan

de andere zijde^ ligt midden in, ter hoogle van 1^000', aan den

buiten — (of noordoostelijken) rand van dit dal de dessa met

het fort Oengaran.

Van eene andere soort dan de uit vulkanische puinhoopen

bcstaande heuvels, zoo even door ons beschreven, zijn cenige

anderen^ \vclke eene zondeilinge, vreeradsoortige , klok\ovm\gc

gedaante hebben; gelegen aan de zuidooslclijke helling des vul-

kaaiis naar de zijde van Ba>ven, ondei'scheiden zich voornamelijk

twee kleine kegels, welke als tweeUngen met felkander ver-

Verder

orden

breede bersrru

aarvan

de bovensle ko
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afgebroken top, welke steile wandeii vormt^ — is iiaar dekruiii

der zoo jrenaamde

'hefiings kraters

deze op zulk eene mcrkwaardlge wijze goTormde

e helling' firaat de voet dcs vulkaans in een oneffen

hoo

of Tangan tiega) verlengendCj met den noordelijken voet van dea

Merbaboe te zamenloopt en den dalketel van A
m ^

de

Tusschen den Oenp[;aTan en de plaats Bawen ffeheeten

heft zich op dit zuidoostelijke Toorland, bij op 1

zehe staande en orageven door vlakke gronden, eene heuvel-

massa (g. Tali soto), die, even als de iets hoogcr aan de helling

van den Oeugaran gelegen tweehngkegels, — meet gevoegd
worden bij de trachietische voorgebergten der vulkanen, welke
wij, nu eens meer dan eens minder volkomcn gevormd, zoo
duidelijk bijna bij alle vulkanen op Java tcrugvindcn.

Tusschen den zuidelijken en den zuidoostelijken voet van
den Oengaran en den noordelijken voet van het tot den
Merbaboe bchoorende voorgebergte Andong en Telemojo, ligt,

ter hoogte van 1,400' boven de oppcrvlakte der zee, een vlakke

horizontale dalgrond, Avelke een rondachtigen vorm heeft,

als een ketel van alle zijden door gebergten omgeven is , en na-

melijk (bchalve door de reeds opgenoemde bergen), ten westen
en ten ziddwesten door het Djainboe gebergte, ten noordoosten en
ten oosten door het hoogland van Salatiga, ten zuidoosten en
ten zuidcn door het genoemde voorgebergte Andong bcgrensd
wordt. — Door den rijken toevloed van ^vater naar de beken zou
deze dalgrond,— Ambarawa (op Java zoo beroenid door zijn fort

illemi), — ongetvvijfeld een meer moeten vormen, indien het

>

^\

smalle
kloof, gebaand, en de kali Toentang gevormd had: deze beek

Ambarawa, vcrandcr
aard van plateau-stroom met moerassige oevers, gering verval,

effcn Spiegel, waarin de zwemmcnde Lotos (Nelumbiuru specio-
siiir.) ha;.r beeld verdiiblxjlt, en vangt reeds op een geringeii

^
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afstaiid noordooslwaaiis van cle brug, op dcii weg naar Salali'^a

aaii als bcrgstroom scliiiiraend over rotscn liccn tc bruiscn en

tervallcn te Tormcn. Uitgestrekte gedecl-

yan Ambara^^a.

nieniir\ii

dalbodem
5 Yooral ill het midden,

schijnen veenachtig te zijn en slechts ccnc hard geworden turf-

dikte op do nog weeke

te op zekere j[>Inats de

I a 10 voel luid enlouter

korst van 7 tot 20 voclen

vcenmassa te bcz

turfkorst. wclke al<

IS

uit dunnc evenwijdig op elkauder liggoiule lagcn was zamen-

gesteldj ten gevolge van liet doorl)reken van den papachli^en

veengrond, met sliikken van

mengd^ enzulks \vaai*scliijnlijk dooi

liooger gelegen streken veroorzaakt.

halfvergane boomst vcr-

tba

G

gezeldj

nachts in een met sawa's bedckt, volkomen hoiizontaal gelegen

an den dalgrond plaats grcep^ ging met gediMiisch ver-

en vcroorzaakte de gelijkmarige oplieffmg eenerplek,

wclke een diameter van 1^000 voet hceft, tot een uiterst stompen
kegelj uit welks middenpunt^ dat eeiie hoogle van 50 voet boven
de voornialig efFene vlakte verkreeg en 02>engebersten ^^as, de
veengrond uitvloeide. Deloodregt afg

der kegelvormig opgelieven korst waren hil

kant kraters naar mid
denpunt gerigt. Op dit oude men de theorie

kraters in het klein sretrouwehik hebben kunn

eenetoepassen, ware de korst (hoewel slechts

turfkoi-st!) ook nict uitmiddelpuntig naar alle zijden

veerkrachtige

en zclfs overdwars gescheurd geweest

grond, —
evenwijdige

de horizontale ligging van het geheele dal,

Zoowel de veen-

de

laagTorming der turfmassa's

gskanaal in een<

het bestaan van

^ ! kloof— als de

nog thans aanwezige moerassen in het zuidoosteliikste firedeelte

t)

) vele onloochenbare be>^ijzen v<

dat de dalgrond van Ambarawder onderstelling

,

water bedckt was.

De sawa's, wclke dezcn voormaligen meerbodem bedekkcn,

slellen nog op mcnige plaats het beeld van den voortijd dui-
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delijk aau liet oog voor, w aiineer zij op nieuw met water bedekt

zijn geworden; — dan schijnen de menigvuldige dorpjes, weike

in de rijstvelden verspreid liggea en de kokos-palmboschjes als

zoo Yele eilanden te zwemmen op den spiegel vanhet meer, dat

him verdubbeld beeld terngkaatst.

Deze dalketel Ambaraw a is de eenige vulkanische verzakkii

des bodcms van eenigen aanmerkclijkcn omvang^ welke op Java

w ordt aangetrolTen en waarvan Sumatra zooveel grootere en die-

pere voorbeelden oplevert, zoo als b. y. de raeren Danoe en Siiig-

kara, benevens het dal Silindong in de Batta-Ianden, welk laatste,

even als Ambarawa opgevuld en droog gewordcn zijnde, eene

sawa-vlakte vormt, welke met een groot aantal dorpen bezaaid is.

Niets is ons bekcnd nopens de geschiedenis der iiitbartingen

van den Oengaran en der veranderiiigen , welke de gedaante

des bergs heeft ondergaan, —• Geen der reizigers^ die dezen

berg misschien bezocliten^heeft daarvan icts openbaar gemaakt.

Op den 24^^^^ April, 1838, lieb ik den berg, uitgaande van het

dorp Indrokilo, langs de noordoostelijke helling bcklommen en

eenen nacht op de spits Soero lojo doorgebraq-t. Aan het onder-

toekomst 'S zij voornan^elijk de

des beri^s en de heuvels, welke de

omsm

ijken

nicus,-— raaar het vochtige, duistere en digt ineengedrongene

woiid, — de doorweekte humusgrond, de wolkennevel, — de
insektenkoren, die elkander des nachts afwisselen en door hmi

J r

onophoudelijk gegons het oor verdooven , -— benevens duizenden

van kleine spriiigbloedzuigers zullen wel nicmand tot ccn lang-

durig oponthoud te dezer plaatse aanmoedigcn.

Nader hijvocgsel iot den Oengaran.

Aan de zuidelijke helling van den goenoeng Oengaran, in de
nabijheid van het hoogste weslelijke gedeelte der kruin , slijgen

nog dampen uit eene solfalara.— Gelijk bij alle kraters op Java

wordt opgemerkt, komen, behalve >va terdampen , vnomanielijk

zwa4:eUg-zure dampen door tah-ijke gatcnun rclcn (funiarolen)
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uil Jen groiid te voaischija.— Zij beslaat licL buvonsfo kclelvor-

inig uitgespreid liggtMide gccleelte eencr kloofj welkc, naar bene-

den enger toeloopend ^ in een gewoon rivierbed (brtcr gezegd j in

eenebeekkloof)overgaat en langs Banjoe koening zuidwaartsloopt.

De oostelijke ^^and van deze solfalara is, hocwel met woud

bcdekt, cchtor steil; — dc noordelijkc zijde "wordt gcvormd

door den stcil nederwaarts loopendcn zuidelijkcn (insgelijks met

wouden bedcktcn) wand Tan dchoogsle nok, u.Sucjnnio wono,

»

des bergs^ — dc \\cstzijde bezit goon plantcngroei enbcstaat

uit eenen vcrllcaal geribden Irachielwand; — your bet b<Mic-

denste, znidelijke gedeelle der solfalara liggen wrongTonnigo,

afgiMonde houvelmassa'Sj door welke het waler zich slecbtseene

naauwe gleuf heeft gebaand (dezelfde, welke zicli in liet riTicrbtd

bij Banjoe koening verlengt).

Deze wrongyormige heuvels vormen als het ware een dam
voor het benedengedeelte der solfatara-kloof en dalcn vciTolgens

steil naar de lager gclegen berghellingen af. Zij zijn uitgcwor-

pcn massa's, welke (nadat de cenlraalkrater reeds was uitgc-

bluseht of vemiekl), bij gelegenheid eencr latere zijdelingsche

uitbarsting des vulkaans, werden uitgebraakt en zich rondom

de tegenwoordige solfatara ophoopten.

Zij bestaan grootendeels althans uit hoekige trachiet- en tra-

chiet-lara-brokken, welke door de spaarzaam ontwikkelde gras-

zoden been OTcral geheel bloot te voorschijn tredun. Aan deze zijde

des bergs, namelijk, ligt de woudgrens hooger dan de solFatara.

Een Toorwaarls springend, tamelijk uitgebrcid gedeelte des

bergs bestaat insgelijks uit puinbrokken yan lava 5 hetzelve

strekt zicli verder naar de westelijke helling van den Ocngaran

beweslen de solfatara mtj is vanboven vlak en daalt eensklaps,

in den vorm van eenen trap, steil naar beneden^ aller\\ege steken

de pninbrokkcn boven de oppervlakte uit.

Beneden dit voorwaarts springcnd gedeelte van den berg en den

heuveldam der solfatara zijn de hellingen gelegen, welke de zuid-

en zuid'zuidwestzijde van den Oengaran uitmaken; dezelve heb-

ben eene zcer zachie glooijing^ zijn zonder eenig geboomte

« n fer hooijfe van 5 of 2,000 voel konn*n reeds dorpen en
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op

joe koening i) ter hoogte van 2^500' op de helling in hct zuid

ten oosten des bergs gelegen^ hetwelk een pasanggrahan bevat

en met moestuinen omringd is. Door even welige als in het diep-

land groeijende kokos- en andere palmboomen worden de Iiutten

van dit dorp beschaduwd. Hicr daalt de helling des bergs niet

verder op eene gelijke en geregelde wijze, maar verbreedt zich

tot een heuvelachtig, oneffen voorland (voorwal), dat naar het zui-

den been met eene zeer zacht glooijing in den dalbodem Amba-

rawa afdaalt en naar het zuidwesten als eene vlakte j labirintvormig

bedekt met heuvels , die een breeden bolvormigen schedel hebben,

xmboe aeherp'te voortzet. In dezezich in het zoogenaamde Dj
rigting, — ten zuidwesten hgt de schei-

ding tusschen dc beken, die naar Ambarawa en de anderen,

wclkc noordwestwaarts heenstroomen, Terwijl van dit vlakke,

wrongvormige en door tallooze kleine dalen doorslingerde Djam-

boe gebergte eenige verlakkingen naar het zuidooslcn, naar het

westelijke godeelte van het Merbaboe gebergte heenloopcn, zoo

zet de hoofdmassa zich in de rigting van hct westen (of west-

noordwesten) naar het Prahoe gebergte voort en vornit de grens

en de ^^ aterscheidins: tusschen de residenlien Kadoe ten zuiden en

Samarang ond

gevormd, welke reeds op geringen afstand (ten westen)

ben g van het Ambaraw
dal 5 dieper begint te worden en dan tusschen de zacht afgeronde

hoogtenvanhetDjamboe^) gebergte aan gene en den Oengaran aan

deze zijde in de rigting van het noordwesten benedenwaarts loopt.

Dezedalgrond vormt eene komvotmige uitholing, welkeeene

gerlnge diepte bezit en in een halven cirkcl eerst cm den zui-

\) Banjoe, d, L water en koening, d. i. geel ; aldus genoemd naar de mineraalhron,

welke in de nabijheid van dit oord gelegen is en veel ijzeroxydehydraat afzet. Tedezer
plaatse hadden de Engelschen, tijdens Sir St. Raffles gouveraeur van Java was, ccnc
gczondheids-inrigting daargesteld.

') Den^naam goenoeng Djamboe hcb ik aan dc gansche tnsschengebergte keten,

tusschen den Prahoe en den Oengaran gclcgenj gegeven, terwijl bij de Javancn
slcchts dat gedeelte van het gebergte onder dien naam bekend is, waarovcr de wcg
van Ambarawa naar Medono, in Kadoe, vocrt.
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delijken en vervolgens om den zuidwcstelijkcn en westclijkcn voet

van deii Oengaran heenloopt; de voornaamstc beck , welke door

dit dal stroomt, lieet kali Getas, waarin alle in cone dAvarscho

rigting van deze zijden dcs Oengaiaa afvlietende beken worden

opgenomen; eerst aan den noordwestelijken voet des bergs wordL

de dalgrond vlakker, ter plaatse, namelijk ^ waar de dwarsche d. i.

loopende \ iboe

1.000 voet

gegaan, welks Djatiwouden de linker- of westclijkc zijde van hot

dal begrcnzen.

De bodem dor vaUci daalt op die wijze ran 2,300 vocl,

welke hoogle dezelve aanvankelijk aan den ziiid zuidwestelijkcn

loet van den Oengaran ^ beneden het do

bezat, van lieverlede gedurig ineerder naar

•p boemmo

iict vlakland

noordwestelijken voet des bergs gelcgenj afvvaarts, — en is over

deszelfs ereheele uitjrestrek^theid met sawa's en daarin verspreid liff-

bedekt

met

welks bolusroodc met ijzcrdeelen bczwangerde leembodem op

vele plaatsen door de dunne graszoden, of door de spaarzaam

voorkomende velden van Cytisus Cajan en Djagon (mais) door-

scliemerl^ nithoofde liet ondoenlijk is deze bergstreken op eene

voldoende wijze van water te voorzien , bestaat hierin de eenige

plantengroei, wclke aldaar wordt aangetrofFen.

Op eene geringe hoogte boven dezen dalgi-ond voert eerst van

Banjoe koening naar Soemmo wono en van daar verder, langs de

helling van den Oengaran , een weg (rijweg) bijna in een hahen-

kring rondom den berg been, namelijk, oin de zuidelijke en om

de westelijke helling des berg tot aan de noordzijde, alvvaar

beneden in het vlakland, aan den voet des bergs, het dorp Djati

kalangan ligt, tervvijl iets hooger het dorp Soesoean en het

hoogst, aan de helling zelve van den berg, 3,430 voet boven de

oppervlakte der zee, midden tusschen oorspronkelijke Mouden,

het eenzame huis Medime wordt aanffclroffon. Hoewel deze weg

•) Een gelijkcn naam draagt medc de liongpte spits van den Oengaran
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de slcclitste en moeijelijkste op Java bchoort, zal cchter

beiiiinnaar der natuiir be

lieeft afi^elei^d: -— aaii de bebouwde

waart bet ooj? ter llnkeiziide het banD

deszelfe voortdnrend lager wordende noordebjke uiteinde, — en

ler regterzijde dekruiu van den Oengaran met derzelverduistere

wouden, welke immcr lager dalen naar gelang men dc noordwes-

tebjke en de noordelijke zijde nadert.— Terwijl de benedenzoom

van het woud, boven Banjoe koening aan de zuidelijke helling

,

zekerlijk 4^000 voet boven de oppervlakte der zee ligt, zoo is de-

zelve aau de noordelijke helling, benedenMedinic. slechts 2,500 voet

daar boven vcrheven.— Al deze hellingen^ t. w. de zuidelijke^

ziiidwestelijke ^ westelijke en noordwestelijke hellingen van

den Oengaran
J
zijn met eene buitengewoon dikkeen tot aan

den voet van den JDjamhoe zich utibreidende laag van rofs-

stukken, namelijk^ puinbrokken van trachiet en trachiet-

lava bedekt^ welke van de ziddelijke helling van den vroe-

ger heschreven heuveldam der solfatara en van het ginds

sfeil afdalendey voorwaarts springende gedeelle vanhel ge-

bergte uitgaan en van daar bij millioenen op de lager

gelegen gedeelten verstrooid liggen,

De brokstukken, geheel van trachietischen oprsprong,— zijn

hoekig en onregelmatig van vorm;— de mcesten zijn 2 tot 3 voet,

velen 5 voetdik; slechts cnkelcn zijn zoo hoog als een huis ; velen

zijn verslakt en porens, De wijze waarop zij voorkonien, — in de

grootste hoevcelheid beneden de uitbarstiug-spleet, welke zich als

de jongst gevormde des vulkaans doet kennen en waar zij tot

geheele bergen op elkander gestapeld W^^en^— laat geen twijfel

over nopens him ontstaan;zij zijn uitgebraakte lava, vcrmciigd

met de brokstukken van den verbrijzclden , in puin ter nedcr

geworpcn top des vulkaans, welks laatste uitbarsting eenezijdo-

!:ngsche rigting had.

Vergelijkt men dezelven met de zoo groote, volkomen daarmcde
ovcreenkomende puinmassa's, welke om dcnoostclijkcn, en om dun

noordelijken voet des bergs totaanSamarang(zievroegej)goheeIe

beinelrijen vormen, zoo staat men verbaastl ov< r de ineni-le
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(lerzelven, bencTt^ns over dc groole vcrwoostingou on degedaaiile-

verantlei'Ingen, Melke de Oengarau moet hebboii oiulergaan.

—

Dc krnin is geheel verbrijzeld en in versohoidene spitsrn verJeokL

Iloe verder men van Socmmo ^^'ono op den vrocg-cr vcrracldcn

weg voortgaat, — Avclkc Aveg door de nit den grond stekcnde

rotsstukkcn zccr hobbclig wordt gcmaakt^ — en dc -vACstclijke en
+

de noord^^ estclijke zijdc nadert^ des te nicer gaat het a lak geuor-

den hooglandj dat den berg aan de zuid- en aan de zuidMeslzijde

omringtj over in snialle^ naast elkander b'ggeiHle ribbon, welke dour

diepe, reeds de hoogste bergkrnin doorgroevende kloven van

cen worden gescheiden. Over deze rn>bt u loopt, voorldureiid

berg op berg af, in eene duarscbe rigling de weg, welke naar

het op den noordelijken voet gelegendorp Soesoean vocrt;van

daar stijgt men weder eenige palen zuidwaarts het gebergle op

tot aanMedinie, 35450 voet hoog aan de noordehjke helbng des

bergs, van waar men in den tijd van 2 urcn op cen voetpad,

dat dwars over den top des bergs voert, naar Soemmo wono, aan

de zuidelijke helling gelegen, gaan kan en de zoogenoenide negen

ttmpels ((tjandie Songo» kan bezoeken; deze tenipels liggen

tusschen het dorp en de solfatara,

Niettegenstaande dehellingen des bergs met puinhoopt:!! over-

dekt zijn, zoo ontwaart iiien echter op vele streken aan de

zuidwestclijke en wcstelijke hellingen de weligste rijstvelden,

welke tot in de te zamenhangende sawa's in den dalgrond

benedemvaarts dalen. IJit de humusrijke leemaarde, welke de

tusschenruimten vervult, steken de puinbrotkcn als naakte

zwartacliligc klippen en spitsen op 5 vele liggen gchccl los op

dc oppervlakte. Msschien werd te gelijkcrtijd met de steen-

brokken eene groote hoeveelheid'asch uitgebraakt,— waaixloor

alsmedc door de vergane deelen der lava-rotsen (die zoo spoedig

venveren), deze aarde gevormd werd. Slechts aan de steile

wanden van eenige beekkloven kan men de dikte der puinlaag,

welke 50 tot 100 voet bedraagt, ontwaren.

Do oude lava-stroomen van den Oengaran strekken zich

noordwestwaarts tot aan gene zijde van Bodja uit. Aldaar

koinen zij in aanraking met een molassoortigen zanchteen^
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waarin veel zwavelijzer voorkomt, en met ecnen tertiairen Aa/A;-

steeuy welke op de YOrige soort ligt en liet merkwaardig hoi

(gowah) Drajoe omsluit, De schrale^ ZMare^ roodachtig gekleurde

klei, welke de kalklagen bedekt^ is Toornamelijk met Djatiwouden

begrocid. Deze tertiaire lagen zullen op eene andere plaats

uitToeriger beschrevcn worden.

Terughlik op de ^ninerale bronnen van den

Oengaran.

Geen \ulkaan op Java is zoo rijk aan minerale en warme

bronnen als deze ; — bijna aan alle zijden \\ ellen dezelven uit

den grond op. — Behalve de reeds vroeger door mij opgetelden,

welke aan den oostelijkcn voet wordengevonden, beb ik nog de

volgenden leeren kennen.

De siaalbron kali Pawang , hij Banjoe koening^ is aan de

zuid- zuidoostelijke helling des bergs gelegen^ en bezit eene

temperatuur van 1\^^^ Fahr. In een klein bekken, tusschen

trachiet-rotsen ingeslotenj 4 voet lang, 2«/2 voet breed en 4a 5

voet diepj ontwaart men op den bodem eene spleet, waarult bet

volkomen heldere w^ater met kracht te voorschijn bruist, Inhet

rond is bet bckken met het bezinksel van dit water bedekt,

namelijk, met ijzeroxydehydrat; het w^ater riekt nict^ heeft een

aangenamen, vcrfrisschenden smaak^ welke van nabij overeen-

komt met dien van het seltzerwater
;
gewoonlijk is de spiegel

van het bekken met eene dunne laag koolzuur bedekt, welke

zich bij de inademing op de gewone wijze doet onderkennen.

Naar de analyse van A. Waitz *) zijn de hoofdbcstanddeelen

als Tolgt: koolzuur en koohure ijzeroxyde (benevens kalk,

natron en magnesia met koolzuur verbonden en eeaige deelen

kiezel- en aluinaarde.) Deze bron mag I)eschouwd w orden tot de

krachtige sah"nische iilaalbronnen uEisensauerlinge)) te behooren.

Eene dergelijke koude staalbron ligt aan de noord- noordooste-

lijke helling van denOengaran, in de kloof tusschen de bcrgrib-

Indisch magazlju. BataTia, I, n^9, bladz. 252.
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bcu goeuoeng Tjaiulio cii Tjucioek ; do w aijnslc sirulcii, eene li'inpo-

ralunr licbheiido \(\n 125 Falir, wcllcn op vcrsclu'idcne pliialscn

in do nabijlieid van licl rloeilbcd uildoii grond. Eenigedcrzt'lvcn

wordcn iiift g<>\veld in do hoogto gcdrongeii en vor;nen Idcine

springbronnt'ii" — aiidereu vlietcn langzamcr naar bovcn;

eenc dozer l)roiinen heeft eon klein bckkon gevormd, waariii hot

MOler voorldurend borrelt. Do gchcele bodein rondoin do bion

is stork verhit en met ijzcroxydohydraat ovorlog(>Ti. — Eon

schildcrachligc watorval slort zich bovcii do bron \i\n oonc

hoogte van 100 voct naar bcnodon.— Deafstand van Mulinio

is 6 palcn.

Dorgolijkc wannc slaalbronnen konion in do nabijhoid van

Modinic, digt bij con 100 voot lioogon watcnal van dc kali

Siblalar, voor. — De rib, wolkc do beckkloof aan dc cost-

(noordoost-) zijde begreiist, danlt van den gocnocng Tjandic of'en

loopt noordwcstwaarls voort. Ouk in den onitrek dezer bronnen

is de bodem Terliit. — Men vcrgelijkc dc chemische analyse

van dit bromvater door A. Waitz ^

Verscheidenc koudc slaalbronnen, met twee oudc Malerlei-

dingcn, welkc naar tempelruinen voeren, uorden bo\enMedinie

aansretroiTen.o

28. MOREA. #
(Berg van Djapara).

Br. 6°. 55' — L. llOo, 52'/2' — il. 4,000 /

Rondom van alle bergen afgezonderd^ ingecnc ycrbinduig met

de overigen sfaandc, verheft zich dcze, zoo hct schijnf . rolkomcn

nitgeblusclitc vulkaan gehcel en al buiten de rij der Javaschc

vuurspmvcnde bcrgcn, namelijk, noordwaarts van dczelven.

ber vroeger waarechijnlijk eea

eiland- — hetwelk thans slechts (aan de

boo

oppervl

bergtco van Growogan (zuidAvaarts van Djapara

*) lutliych ningazyii, I. r^". 9, bla<lz. 233 en volg. en bladz. 32:J

23
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ft

Ook het\va!or der rivier vaiiDjawaiia i), vvaarvanecii tak in clczo

tusschomlaklo onlsprlngt, is uilhoofdc van doszclfs zillachligen

smaak oudriiikbaar, weshalve de inwoners van Djawana (ceno

plaalSj ten jDOstzuidoosten van het gebergte, aan den oevcrdczcr

rivier gelegcn) genoodzaakt zijn Imn drinkAvater met kancn

vcrscheidcric palen vcr van den oostelijken Toct dcs bergs tc

halen.— De kalLberijen van Growojjan vormen cenen heuvclruff

ter hoogte van 700 a 1,000

algeaicen genomenj van liet oostcn naar het ^^csten loopt; zij

scheiden do mocrassige vlakte van Djapara aan de noordzijde

af van den zctel van cenige slijk-vulkanen, welke zuidwaarls

van dezelve bij Pocrvvodadi en Koewoc zijn uitgebrok

De vlakte y waarop zij zich verheffenj ligt slechts 170 voet

boven do oppervlakte der zee ^) en >\ordt aan de zuidzijde

insgelijks door kalkbergen begrensd^ welke vlakkc en breede

niggen vormen. Zij strekken zich oostwaarts tot aan Toeban,

ja, op zekeren afstand van het noorderstrand, door het gan-

sche ciland tot aan Sedajoe, aan de oostkust van Java, uit;

zuidjWaarts loopen zij voort tot aan de kali Solo. Deze kalk-

bergen vvorden misschien afgewisseld door lagen Tan zandsteen

en van formation uit een vulkanisch conglutinaat bestaande;

de hoogte van dit terrein zal^naar schatting, 700^1,000 voet

bedragen;het is voor een gedeelte (namelijk, dat,hetwelk aan den

oosteliiken Toct van den Oenpraran ffrenst) met Diatiwouden bedekt

ormt ccne der minst

b
Eene der hoofdoorzaken dat deze knlkber

n gevonden worden, zoo schaarsch bevolkt zijn, meet

'eld gezocht wordcn in het gebrek aan good drinkwater.

becld van het bestaan van dergelijke holen en splelen

krots levert eene bron van zoet \^ater, in de nabijheid

an Toeban, welke, 100 seh

a de zee onwolf- Ai^/r- Kmn drinkw

*) Ook Djowiinn
, Joana geschrcveii.

') Nuur de upgavc van anikre reizigcrs.
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hi'l>l)cn zij met

o

helwclk dc bc\\onors dczcr plaals kziU
ccn vicrkanfen muur onuingd, Ion ciudo het Malt'r lc;^cn do
branding dcr zee lo bescliulten^ Maaidooi _„ .,...„ v.. .^f^-^.uijzK^

goAvordon, liclwelk dour ecu <Iain, iiil kornalkalk ;?cboii\\d met
hot strand is Aoiboudon.

Deguonoeng Moroalicofl dogodaanio ran ecncn zaclilglooljon-

don kogol, uolks fop gebrokon en in eon aanlal spils.'u vordocid

is,docIi Mclkshollingoii mot ecnc zaclito on golijkmafigc glooijing

nodo^^^aa^•ls daloii. Tol op cone aamnoikolijkc huogN* roikoii

do aanplanlingon, en cersf op den tup dos vulkaaii.s Moidon doze
door aancongcschnkelde woudcu xcidi-oiigcti.— Hot sobijiit, dat
zioli op dozen berg (door mij niot billoiinricii) goono sporon
van vulkanischo A\oi-king nieer aan hot oog voordoori; to oordeelen

naar de door mij inge\\oimon borigten, bosfnan or evcnmin \\armo
bruunen in den omUok Tan dcnz<^lv('n '

Doze berg kan dorlialve eon dor oudstc vulkanen van Java
ziJHj welke misseliion nog vroegcr zijne a\ orking staakle dan do
Oongaran.

Ten opzigte van zijnc ligging aan bet noorderstrand digt aan
zee, Avaarin zijn voet als ecn schicreiJaud uitstcekl, komtjiijmet
den Ringgil bij Besoeki ccnigzins overeen, welke laatste nog
kleiner en geheel verbrijzeld is ; als vulkaan is de Ttin-^^it slechts

bckcnd uit dc bcrifften, welke Valentiiu omimif fl'ny.-lvnn hnnft

rerd

10.000

zijn(> nitbarsting van 158
l»»in oofdc.

Misscliieii

b

den Djnpnra iiict inindcr

ci-g
deii Ringgil! — Wic is in staat dc gcschiedcnis van dezeii h
uit te Torsclicn? ^)

Inquirendal Terwijl men \an Djapara af, langs de ffoheel

') In 1838 bij mijne doorrcize door dczc strcken langs dc noordkust.

^) De hoogleeraar Roorda van Ejzinga heeft omtrent het ^^Ontstaan der bergen'
reeds eenige berigten inedegedeeldj getrokken uit eene javasche kronijk, als b- v.

(Indie, dec! Ill, I gedeelte, Lladz. 9—15) ,,het gebergte Kendang ontstoad,

de kurknma verdween en er waren geenc nonncn, — van den berg Pandan was een
chronagramma, — maagdenschakers trotseerden dendood, — te Bawijan stiervcn

dc wildo z^rynen,— zoo grootals paleispoorten waren dcmcnscben gevornid , — men
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noordulijke kust van Java^ tot aan Soerabaja slcchts kalkge-

bergten aaiitreft, zoo komt hierop eene enkcle uitzondering

voor, elki

uilhoofde afstand waarop van
vulkanen verwijderd en roiidom door kalkber;?en omrinird

IS, des te mccr onze opmerking verdicnt. Oostwaarts van

Djapara, namclijk, en het digtst gelegen nabij Lasem, aan den
oostkant van die plaats (die vroegcr als scheepstimmenvcrf
berocmd ^\as), strekt zich een klein voorgebergte, ecnc klcine

zandspits (Oedjoong) in de zee uit; — deze spits is bekend
onder den naam \an oedjoeng Lasem (Lasheung) en bcstaat uit

cen bergrug, — eene hoogte van ccnige honderd voet bezil-

tcndc, — aan welks zijwanden men evenwijdige lagen van vul-

kamsch zand en conglomeraten van tracliiet-Iava waarneemt.
Deze bergrug daalt van een eenigzins hoogcren berg Argn
(bczuidcn gemeldon bergrug gelegcn) af, welkc blijkbaar

geen kalkberg is, maar door mij nict is bczocht ecwordcn.

of

bergrug een overblijfj

den
kaan Pandan, weike zich, op ongeveer gelijke

deze berg, in het binnenland van Java verhcft? Dat
genoemde berg een vulkaan is, hoewcl ternaauwcr-
hwgte van 2,000 voet bereikcnde, mag men opmaken
kegelvorm, welke zich op ecnc gehjkmalige wijze

ijden naar het midden vciheft, in verband met de sol-

Ike, naar men vcrJiaalt , aan deszelfs noordehjkc hclhng

jeiroffen. Hierbij dient echter in aanmerkinp: te wordcn

sla nicts over bij het Iczen, — de bloem na-asarle blociile in vazcn. — Losarie wordt
verm€ld, — de ho«nders broeideu in het hok, — Haloen bestond reeds vroegcr,
de Wilde kattcn raaauwden in het hooge rict, — Samaran- ontstond, — verscheidene
kmders haddcn geene moeder", - (zal dit misschJen ook vader hcetcn?)
^eencdelman scbcurde ziju Wccdje, — het gras verdween In deii dampkring,
Madioen ontstond

,
- de buffcls pListcn m de hokkcn , - iu de Iiolcn kwamcn de

stekclvarkeris om, - te Bandong sticrf ccn paard, — spaanschc matten stortten oi.

de bergkruineu ncder, - Hawirogo bestond reeds vrocger", - enz, cnz. (., Die
hohc Kraft, dcr Wissenschaft, der ganzcn Welt vcrborgcn, und wer nicht dcukt,
dem wird sie gcSchenkt, dcr hat sic ohnc Sorgen." GiUhc , Ilcxeukiichc.)

**
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gcnonicnj <!al lid s(nM)imlal drr kali Solo tusschcn hcitlc li^l cu

(Icze rivier laiigs (1(mi noordt'lijkcn voct van den Paiidaii slroumt.

Moddcrhenvcls bii Pocrw
^vikkclL

gas onl-

il dislrikf

D
Zuid^^aa^ls van den verbrijzeldLn kegel van Djapara^ (reft men

delaag gelegen, luoerassigc vlakle aan, welk(^ do zee nog zeer

laai scnijni ueuuiven le neDUen en m aarran hel -water nog ccnig-

zins zillig is. — Nug verder zuidwaarls slrekt zicli ccnc lage

bergkelen, uit kalk beslaandc, in de rigling vanhet Avesten nanr

liet ooslen uil; zij scheidt doze \Iakte van ceiie twccde nieer

zuidelijk liggendc vlakte af, tussclten deze bcrgketen en dccen-

f rale lieuvcluiassa's gelegen, weike mceslendeels met Djaliwouden

bedekt zijn. lie t is in dezc tweedo zuidelijke vlakle^dal zoowcl

de moddervulkaan van Poerwodadi i) als ook die van Kasongo,

doch de laalstgenoenide cenige palen nieer oost-zuiduoslwaarts,

zich verheffen.

De nioddeiTulkaan van Poenvofladi is dc grootste op Java.

llij rijst in de vlakle, welke uit hard geworden, zillige klci besfaat,

breeden halven bol on, en bev

40 toet hoogekruin eon pool van zeer taaijen niodder, ahvaar

met tussehenpoozingen Mmi 1/2 a 5 minuten gas uit onlAvikkcId

A\ordt, heUvelk den modder langzaam in bellen doet opriizen.

zoodat dezc cindelijk uit een beist en de stukken met ecniij;

druisch naar alle zijden been vliegcn. -— Rondom dezen

vulkaan graven de Javanen in do omliggeii<lc kleivlaklego

hot oj

vult. bi het moederioog voiid de heer Ch. Pernf Jo<l- en Brum-

zoutj waarvan bij de sporen in het nabij zijnde zeewater niet

kon ontdekken. — In cenige rcisbescbrijvingcn heeft men dc

dezer moddei heuvels zeer ovcrdreven en de ffos-bellen

,

lijkehoogtc van 3 a 5 voet bcreiken, tot CO

loen groe

*) 14 palou viui Dcinak, uclke plaati> 10 palcn ooatwaarta van Saruarang gclegcu is

^) Zo'j als b. V. iu lie a\ uutuurlijkc bcrigtea vau Domii. (Bat. Geuout. Verhj
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Dc moddcj^vulkaan bij Kasongo. (Java aP. 11). Dezc ligt

zuidwaarfs van do ruinen van den voormaligcn Javaschcn kraton

van Mendang. — Naar vcrliaald wordt, komt dczclve met den

vorigon overeen.

29. MEFtBABOE.

A, Topographisch overzigt.

Br. 7-, 28i/,'.— L. 110^, 28iiV— H. 9,590

Merbaboc is de noordclijk gclegone der beidekcgclbergen,

hot midden- en het zuidcliike sredeeltc van hct dal Kadoc

ten oosten bcffrcnzen; dezclvc is door een 4,880 voet hoc M^

met

api, verboiiden, welkc zicli nict

5 namclijk, den

iston ffoliik dc

iiiden

verheft.

Daarcntcgen mcrkt men hicr wcdcrom de noordwestclijk-

zuidoostclijkc rigting der dwarsche vulkaanrijen in zijnc ligging

met betrckking tot den Oengaraa op; noordwestwaarts, na-

melijk, ligt voor dezcn \ ulkaan een zeer nitgebreid roorgebergte,

welks verschillendc kegelvormigc spitscn bckcnd zijn ondcr de

namen van g. Andong, Tcleraojo, Djokopekik en Kopcng en

welke zich (de Telcmojo) in eene noordw eslelijkc rigting door

middel van het Djamboc gcbcrgte met den Oengaran ver-

binden. Dc goenoeng Kopengheet insgelijks g. Gadjali of Gadjah

moenkocr' en de g. Djokopekik wordt door sominigcn g. Kolo-

boeko gehceten. Onder alio trachiet voorgebcrgten der Javaschc

vulkancn heeft dit voorgebcrgte , noordwestwaarls van den

Merbaboc gelegen^ de grootstc ont\\ikkcling verkregen; in

grootsclie vornien doet het zich aan Iiel oog voor, in spitsen,

die op nieuw wedcrora klcine kegels vormcn, waarvan divcrge-

rende ribben bcnedenwaarts loopcn, wclke zich echler in eene

dwarsche rigting voor dc helling van den hoofdvulkaan tot ccn

gehccl vcrccnigcn. De westehjkstc spils is dc goenoeng Audong,

welke in het rivicrdal der kah Ello (de oostelijkstc der beide

Kadoe-rivieren) afdnalt; in het zuid-ziiidwestcn verbindt zich
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met dc zoo even gcm)em(lcrtogeonc klciuerc spils: TjoliMiggan,

Avclke bovcu Madigomlo gclogcn, reeds lot de Avcslelijlvc helling

van het lussehealand behoort en slechts 4,0^0 voet lioog is. Do

andere spilsen bcreiken cene hoogtc \an ongeTeer 4,500 voet.

Aan die lielling van het voorgebergtOj welkc naar dc zijde

van Ambarawa afdaalt, wordtmen, beneden de spits Teleniojo,

ill ecn kleineren
J
slompeii nevelkegel, eene bijna ketelvormige

verzakking gewaar, ^velkc den Torni eenskraters hceft en ^YeIlig^

door ecne wcrkehjke (zijcleHngschc) uilbarsling m onlstaan. Do

kelel neemt naar beneden in ruimtc af en loopt uit in cene

kloof, door welke het water naar Ambarawa benedemvaarts

vloeit, ten gevolge uaarvan do ketel naar deze (d. i. noordehjk(^)

zijde openstaat. Aan dc oostzijde heefl deze ketel deseherpsto

afseheiding en doet zich do rand het duidehjkst aan hot oog

voor. (Slechts door het binnenste van dezen ketel te onderzoeken

,

en zulks is door niij niet geschiedj — kanmen ontwaren of

liier eenmaal v^ erkelijke uitbarslingen Iiebben plaats geliad , dan

wcl of de ketel slechts door eene verzakking, — door een

bergval, is gevormd geworden.)

De oostelijkst gelegen spits van het voorgebergte (goenoeng

Ropeng of Gadjah) verheft zich steil, bijna in den vorm van een

soikcrbrood, 'als een eiland hoYcn dc gelijkraaljg dalende oppcr-

vlakte der berghelling^ deze doet zich aan het oog voor als ware zij

ontstaan door luva-stroomen , welke uit den Merbaboe tegen dezen

loen reeds bestaanden kegel aanvloeiden, zich achter dezen en dc

overige toppen van het voorgebergte tot een vlak hoogland ver-

hieven (opstuAvden) en den genoemden kegel vervolgeu? aan alio

zijden omringden. AYaarschijnlijk is het weiielijk opdezewijze,

dat de bedoeldc oppervlakte der berghclling is gcvornKl

Ten noorden grenst de voet dezer voorgebergte-spitsen met

een gedeelte aan de 1^400 voet hooge dalvlakte van Ainbarawa,

ten zuidoosten daarentegen liangen zij met den hoofdvnlkaan

tc zaraen, door middel van een 4,200 d 4,400 voet hoog tus-

schenland, lietwclk, alvorens zich in dc berghclling weclerom

Ic verhefTen, wijd uilgebreide vlakkc en effen streken verleont.

llet IS het groolsle van dergclijksoortige tusschenlaiiden,
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lussclicn viilkauon on derzclvcr voorgcboigtca gelegenj ~ dat

Java bczit en is voornaraclijk met tlicctuincn bcdekt. In de nabij-

hcid van den binnenwaarts gelegen voct dor voorgeborgtc-spits

Tclcmojo hceft hetzelve eenc hoogte van 4^200 voet- in liet

middcngedceltej ter plaatse waar in den theetuin Lodoseboe cone

pandopo staat, bereikt het eene hoogte van 4,350 voet en

daar waar de wcg van Magelan naar Salatiga over hetzelve

voert en deze zijn hoogstc punt (den pas van Ko2:)eng) heeft

bereikt, bcdraasrt de hoogte 4.400 voet.

Dit Europesche

nabijheid van Kopeng, zelfs met tarweveldcn bedekte hoog

(welks gematigde luchtgesteldlieid veel bcter geschikt zou

VQor eene hoofdstad ten verbhive van EuroDcers. dan dc

ikkende en doodelijk heete 1

k den voet van den Merbaboe

V
)

cle

voct van dezen berg (benevens deszelfs zuidolijk gelegea tweeling,

deMerapi) wordt ten westenbegrensd door het dal Kadoe, dat van

1,800 tot 800 voet daalt j ten noordoostcn en ten oosten wordt dc

voet omvat door cen vlak, rijk bcbomvd hoogland, hetwelk mede
om den Merapi loopt en eigenlijk den verbreeden voet van de-

zen berg zelven uitmaakt. Deszelfs hoogte bedraagt in het noord-

oosten bij Salatiga, 1,814 voet,— bij Ampel
Merbaboe, 1,973 voet ; van daar daalt het

de nabiihcid van Boinlalie ('nn<;tw nnrfs \an

tot op 1,220

den Merapi) af e

vanBojolahc met eene gelijkmatige, zachte glooijing gedurig dieper

in de vlakte van Solo neder, welke sleclits 280 voet hoogte heeft.

Langzaam en van lieverlede rijst dit hoogland van Ampcl
naar de zijde van den berg opwaarts en is op eene hoogte van
meer dan 2,000 voet nog met dorpen en kokos-palmcn bedekt,

terwijl het ten noorden allcngskens, zonder dat men in staat is

den overgang te bespeuren, in het nog hooger gelegen noord-
westelijke voorland bij Kopeng (dat wij zoo even hebben bc-

schouvvd) overgaat.— (Zelfs nog hooger dan dit noordwestelijke

Toorland, hooger dan depas van Kopeng zijn dc Icngte ribbon des

vulkaans tot vooniit springende breede vlaktcn,— bergplatten,

uilgebreid, vvelker biiitenste rand naar de zijde van den
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zoo c\cn gciioeiii(lcn pas cciisklaps in den vorui cens traps afdaalt.

Klciiic walcrvalkn stortcn zicli van doze buitem\anden tier kleinc

plateaux, ^vdkcJ hoc uitlokkcnd zij zicli aan hct oog mogen voor-

doeri, echtcr gehcel oiibowoond zijn.)

Over dc gcheele uilgestrektheid van hct vlakkc vocrland van

Anipcl, van SahiHga tot\oorl)ij Bojolahc in dc vlaklc van Solo,

>vurdt dc oppcrvhikle dcs bodems gcvormd door ecne laag van

vulkanischc stcenbrokken (naraelijk, trachiet en trachict-Iava-

brokkcn), Avclke voor cen gcdccltc ccn hoekig^en vorm bezittcn,

tcrw ijl anderen mecr afgcrond zijn en in aarde geknecd voorko-

mcn^ — doze stukkcn A\ordon af\\issclcnd aangelroITon van de

diktc van naauwelijks ecn voet tot op dc grootte eens olifants,

tcrwijl do hierdoor gevonndc laag geniiddeld ecne diktc hecft

van 40 a 50 voet. Diepe en smalle beddiugen liebbcnde bcncden-

waarts stroonicndc bcken zich door deze bank van puinbrokkcn

gegraven, en de waterrijkstc dezer bekcn hebben haar bed tot

op hct vastc rotsgcsteentCj waarop die bank rust^ uitgchold^ hct

zijn massive lava-stroomen^ Avcike onder dc puinbrokkcn hggcn en

aan dicpere uitgraving paal en perk stellen. De weg van Salatiga

naar Bojolahc loopt (op hoaten bruggen) over cenc menigle

dergelijke kloyen en beddingen van beken, welke gedurendc den

gocdcn mocsson bijna altijd di^oog staan. Ecne der grootsten, tot

op dc vastc^lava-stroonien nitgegraven kloofj even alsdc anderen

echtcr gchccl en al droog, is de bedding der kaU Gendeng^

oostwaarts van Bojolahcj in welke twee oorspronkehjk afzondcr-

lijke kloven (op ecnen klcinen afstand bovcn dc brug) te zamen

loopen. Zoowel de cnkele brokken van de tc dczer plaatsc 50

voet dikkc puinlaag, waarvan ecne menigtc door het water los-

gcspocidc stukkcn op dc bedding der beck verstrooid liggen,

—

alsniede dc vastc en zamcnhangcnde lava-stroom in den bodcni

*dcr kloof (ecne door hct water glad gespoeldc rotsbcdding) on-

dcrscheiden zich door cenc helderc, bijna wit-grijze klcur, als-

mcdc hct Zand (van gelijkcn oorsprong als dc rotsbrokken) , dat

do ruimten en scheurcn tusschen dc rotsstukken vervult. Dczc

kleur wordt aan dezdven .mcdegcdeeld door den veldspaaih,

welke in nicerdere mate dan anderc beslanddeelen, en sleclits
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mtt zccr wcinijjo irist d

voorkomt. Hior vangt hcl gebied van den Mcr

dcszclfs gcheelen omvang— dat Isj zoowel dc rots als hot zand

asch. welke laatstc het borenste bekleedsol

uitmaakt. be

Merbaboe ten zulden, door middel van ecn 4,880

voct hoogen zadclvoriiiigen tusscheiirog, in den Merapi over-

gaatj — zoo daalt deze berg aan de zuid-, zuidoost-j en zuid-

westzijde geheel Trij en op zich zelf in dc laagte, nainclijk

,

in do vlakte ^ixn Jogja karta, waarin de voet des bergs zoo

c zuid

en den voet der bergketen van den zoo genaamden

Kidol ten zuiden en ten zuidoosten (van het midden

bergs gerekend) — als zijno grenzen mag aannierken.

des

ken, — welkc den berg onising

\ erscliillcnde zijden zoo verschillend van hoogte zijn, -—'Stijgt

dc Merbaboe opwaarts en vormt hij ecn stompcn kegel, welks

hellingen zicli met eeno nog zachterc glooijingverhclTen dan die

van den Soenibing: ja, onder al de kcgelbergen van Java beeft

deze dezaeli 1st glooijende hellingen, welke een grooter aan[al voor-

waarts springende vlakten, dan andcrc vuurbcrgcn vormen. Zijnc

rihben hebben cenc grootere brecdtc en dikle dan de ribben

van den Soembiiigj maar zij bezitten minder regelmatigheid,

de zachtste glooijingren

der iibben wordt aan de zuidzijde waargenomen, alvvaar zij,

naar den Merapi heon, in den vorm van irappen, vele voor-

A\aarts springende vlakten uitraaken, alvorcns zij op nicuw

dalen, waardoor aan deze zijdc een ter^rasvormig uiterlijk

wordt gegeven. Het steilst en het gelijkmallgst dalen zij aan

de nourduostelijke hclh"ng, Gewoonlijk loopl de nokdezer ribl)en

3 bovenste rand, waar de beidc zijwanden zieh to zamen-

voegen) rond (d. i. bolvormig) toe; — aan de noordoostelijkc

helling daarentcgcn wordt men veic ribben gewaar, welke eenc

effcnc oppcrvlakLe hebben en hellende p/ai/e;2 vormen, die, lus-

schen diepe spleten met seherpe rauden, in eene regllijnige rig-

tins^ en evenwiidiir naast elkander benedenwaarts loonen: naar-

»
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mute dcze plalton lager dalen en zich verbreeden, wortlt licl

aantal kleiucre nevcnsplcten grooter 5 dezc nevenspletcn doorsuij-

den de oppervlalvte en verdeelen elk plat wederom in ccn aantal

platlcn van geringeren omvang, die alien evenwijdig met elkander

en in dezelfde divcrgercnde rigting als de andcre ribbcn loopen.

De zamenstelling dezer platten, iiit op elkander liggende lava-

lagen, ontwaart menaan de wandeu dezer spleten ; liet schijnt,

dat desmalle, steilckloven, \velke deze platten van een sclieiden,

door \Nejkelijke splijting, door het van een bersten dcr lava

(welke zich bij het stollen te zanien trok) zijn ontstaan, dcwijl

het \\ater alleen zulke diepe kloven in vaste rotsmassa's niet kan

maken. Uithooftle van den ronden omtrck dcs bergs als kegel

en ten gevolgc van de gelijkmatige glooijing van den bergwand,

over welken deze taaije, doch vloeibare lava werd uitgegoten,

moesten deze scheuren, naar de wetten der zwaartekraeht,

eene gelijke rigting als de slralen van den berpf verkriisrcn enO '^"""'JO
evenwijdig met elkander voortloopen, terwijl uit gelijken hoofde

(door de drukking der van boven nagcschoven lava-massa) het

vormcn van d'Aarsscheurcn onmogclijk ^^erd.

Wijders bemerkt men aan deze noordoostelijke helling des

vulkaans eenige lava-stroomen, van anderen aard dan die, welke

wij zoo even hebben beschreven, naraelijk, die slangvormig ge-

kromd zijn en aan hunne nokkcn in smalle lijsten te zamcn loo-

pen; deze werden uit nederrollcnde , elkander voortschuivende

puinmassa's (lava-brokken) gevormd ; het fraaiste voorbeekl Aan

dezc wijze van ontstaan bemerkt men aan de hellingen van

den goenoeng Goentoer, van wiens top zij (jloeijend (maar niet

gesmolten) benedemvaarts liepen.

- Onder hot aantal kloTcn des vulkaans, welke tusschen de

divergerende lengte ribbcn bcnedenw aarts loopen, komcn er twee

voor, wcike zich door hare groottc endieptc onderscheiden en daar

zij boven in denkrater(slechts door een smal dwarsjuk gescheiden)

in eenloopen, den geheelen berg als het ware in twee helften

verdeelen. Zij zijn derhalve boven breeder dan van onder cii

onderscheiden zich hicrdoor van de gewonc kloven , w elkc eerst

bcneden den top met eene geringe ruinite aanvangen en vervol
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gens alleiigskcns uaar Ijcncdcn gcdurig dicpcr cii breeder \^ orden.

Dc eenc kloof is dc voortzelting van dco kralcr zelvcn, welkc

naar het wcstnoordvvcsten (zooals die van den Salak naar liet

1 b

kloof in eenc diej)e spleet, die cindelijk met eenc bogt noord-

weslv\aarts voortloopt en ceret in de zone van Kadakang (5,270')

ecncn nicer vlakken vorm aanncemt. Dc andere kloof, bij haren

oorsprong van dc ecrstgenocmde door het rotsachtig dwarsjuk

des kraters [MerbaboCy Figuur d, no. 9) gescliciden, loopt

aanvankeliik in de riirting van het oost-noordoostcn, vervolrrcns

bcneden

dicDte in de zone van 5.500

tot 7,500' , alwaar zij, tusschen loodrcglc wanden aan beide zijden

ingesloten, cene insnijding ter diepte van 700 a 1,000' in den

bergwaild vormt. — Dcze diepte bereikt zij, naniclijk, aan den

voet eens vt^atcrvals, welkc, in dc- zone van 6,500', ter plaatse

waar eene nevenkloof in dc grootcre uitloopt, met een enkclen

straal, verscheidene honderd voet boog, nit het bovensle bed

der kloof plotseling inliet zooveel dicpcr gclegene benedenstc bed

nederstort. Dat bed (de bodem dcr kloof) loopt allerwegc zoo

smal toe, dat tusschen het water en de wanden aan beide ziiden

den omtrek

\ kctel gcvormde

met eras becrroeide hoofften alienQl UO X^Ojj 1 UUill^. llUWg

tool van het geboomte, eve

duwrijke Avouden af, Velkc als aan de steile wa
schijncn te kleven en hun voortdui-end bestaan t(

de ontoegankelijkheid der plaats verschuldigd zij

opgegrocid.— NictslechtsAcacia-boschjes, maar
en andere wouden zijn het, wicr bladerengcwclf zieh aan dcze
wanden vcrhcft;— dc slammen dezer boonicn zijn met struik-

gewas omringd, met behulp waarvan men lot zekere dicple in dc
kloof kan afklautcrcii , totdut men aan gchecl naakte rotswandeu
konit, welke op geringen afsland en tclkeus 30 a 40 hoog, als

waren het Irappen op clkander volgcn en clkcn verderen voort-

gaug {)aal en p<M-k stellcn. (llct zijn op elkand.'r liggf'nde lag(^n
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van Uachicl-lava.) Dc trapsgcwijzc afdaling van den bcxlemdor

lvlcx)f (luilbtHl), len gevolgc waarvaii dobeck voorldurend klciiio

walei vallcii vomit,— mankl Iiol loveiis onmogolijk in hcl bed naar

boven tcklimnien en de kloof wordL das gelieel ontoegankelijk,

Eenc dcrdc grootc kloof, die ecliter eenc minder diepc in-

snijding in den kraterwandmaakt, daalt langs de noord-iloord-

ooslelijkc helling des bergs bcnedenAA aarts, — is breed aan het

begin, lussclicn de hoogste «pils n'^, 4 en de spits n"^. 5 (Zie

Mci^haboCj Figuur t/), loopt allengs smaller nit en vomit eene

aan beide zijden met een sclierj>en rand voorziene diepespleet,

wdke deze zijde des bergs in eenc regllijnigc rigting totaandes-

zclfs voet doorsnijdt. Op': MerhahoCj Figuvr 5, wordt eene

afteckening van dcze scheur gegeven, gclijk zij zich, van Salatiga

gczicn, voordoct. Op deze figuurisde spits n^. 4 (Figuur J)

door hot teeken "1 aangeduid, en de spits n^. 5 door het teeken "^
.

Van Salatiga neenit men de eerste spits in het zuiden 27^ ten

westen, de Iweedc in het zuiden 29 1/2"^ ten ^vesten waar. AUc

andere lengte kloven, uitgenomen dcze drie genoemden, vangen

van boven (aan de spits des bergs) klein en smal aan, en vvorden

naar beneden allengs dieper en breeder. — Hierdoor wordt de

verschillende vvijze van haar ontstaan daidelijk; derzclver zij-

\\ anden en randen (als hellingen der lengte ribben) loopen eenig-

zins bolvormig , — en niet gelijk die der zoo even genoemde drie

hoofdkloven met eene scherp begrensde lijn nederwaarts.

Wa7^me hronnen in den omlrek van den Merbaboe

Slechts eene enkele bron, in de nabijheid van den Merbaboe

gelegen, is mij bekend; zij ligt noonbvestwaarts van deu viilkaan

en wcl aan den voet van deszelfs voorgebergtespits Andong,

In het rivicrdal der kali Ello, dat gehecl en al in sawa terrasscn

hcrschapen is en van het noordwesten naar het zuidoosten loopt,

konit dezelve te voorschijn. Do groote menigte der gehou\\en

teerlingvorniige sleenen, bencvens eenige beelden, \>clke ver-

strooid in het rond liggen, zijn zoo vele blijken, dat deze bron

reeds voor langen tijd aan dc belijders der SiAva-godsdicnst, die
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dczcr plaatsc waarschijniijk ecnen tompel hadclm gesficht

,

bckcnd was. D^.^ :lom de br

76O

ruim, vierkant bukken, in het^^elk het water, dat overdo geheelc

oppenlakte dampte, des voormiddags ten 10 ure (in Mei, 1858,)
an 96" Fahr. had. De warmte van den damp-
Fahr. Onophoudelijk stegen gasbellen uit het

water op, dat ovcrigcns gehcel zonder geur of smaak was.
Alvorens wij dit topographiscli • ov.erzigt van den omtrek des

bergs beskiiteii, ten einde zijnen top te1)estijgen en zijnen krater
te onderzoekcn, willen wij nog cen bhk op de plantaardige be-

welkc denzeh en tcffenwoordi<r b

geb

andere dan pi

altijd van groot gewigt, en kan dikwerf dienen om
rijkstc oplossingen van plaats gchad hcbbcude gob
to lc\'rtl^rf^cren

.

Plantaardige bekleedivg tan den Merhahoe.

De Merbaboe, in het hart van Java gelegen, waar reeds
oudstc tijden de rijken der inlandsche vorsten bloeiden, in ^

nabijheid de hoofdstad van het " magtigste derzelven, nam
van het rijk van Mataram Lag, is, naar wij bespeuren, do(

b nog nieer van zijnen

beroofd
de Soembing, terv^ijl zij de hellingen in we«Were/^e« heeft ver-
auderd. Slechts aan de zuid-westeHjke en weslohjke hellingen
(die, gehjk door ons bij de beschrijving van den Soembing reeds

kt, bij alle bergen van Java, voch tiger en koeler
is, dan de oostehjke hclhng) zijn in de zonen bovcn 4,500

Ten.

OOO^cenige mccr aaneengeschakelde boschje

hellingen , voornamelijk
der kloven, treft men slechts cnkele en verslrooide groepen

Behalve grassooi-ten van eerinijcre

boschjcs van Acacia montana (mihi)

6,000 voct af

Ike op
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>

^

r

3,000 lot 5,000 voct uitmuntciidc a^ eidcn voor paardcn

ereii ODlcvorcn, zoo is hct Toornamcliik ///i»er«/a ii//a/i

welke liior cndaar met noGT £?rooLcrc soorlcn van dczolfde famillo

Androsropia gigantea Prcsl-, Sacclianim Glaga, RoLlborlia exal-

tala L.y Anlhisfli'ia Jungliuliniana Nces ab Es., en anderen)

afwissell, dc bcrgiuggen bedekt en in do lioogste zone, van 8

tot 10,000 voet, door de Fcstuca nnhigcna (mihi) Avordt ver-

vangen, — eene grassoort, Avelkc in digtc bosscn (cacspiles)

groeit en op den lossen, zandigen bodem (door liet regenwater

rondom Aveggespoeld) in even zoo vele kleine, een of nieer

voet liooge graseilanden herscliapen wordt. Ilet is op dezc

liooglen, van 8 en 10,000 voet, dat de slreken gelegcn zijn,

Avaarin die fraaijc alpenhoompjcs en struiken Avordon aange-

Iroffen, die (gelijk wij uit de beschrijving van verscheidenc

andcre vulkanen reeds hebben leeren kennen) aan de toppen der

Javasehe bcrgen zulk een liefelijk aanzicn sehenken, dat men
dezclven Yoor de cerstemaalbetredende, zou wanen in eene gelieel

niemve wereld veiplaatst te zijn. •— Op de hoogejukken vanden

Merbaboc wast ook dit geboomte slechts verstrooid en op zich

zelf staande, — en vormt sleehts op dc ontocgankclijkste plaal-

sen, op dc stcilste rotsgraten of aan de s telle wanden een meertc

zamenhangend geheel.— Behalve de reeds genoemde Acacia mon-

oomara

deze

zone behoorende struikgewassen, — onder welke Lonicera fla\

Hypericum wordcn aan-

getroffen, — kleine

stammcn der Thibaudia's, van welke sommigen, die op de

hoogste jukken van het gebergtc staan^ eene dikte van 3 voet

bereiken, — bewijzen den hoogen ouderdora en de lan^durige

rust chtbarc aardlag

getuigen, die (al de rotscn vcrbergendo) den gcheelen vulkaan

bedekkcn

E rr Liken

bcneden en in de nabijlieid van het zuidelijk

staande is gebleven en dat bijna uilsliiitcnd nit Gnaphaliuni Java-
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nicLim gevormd wordt en waarschijnlijk hot oudslc boschjc

van dozen aard is, dat op Java Lestaat, — Gelijk cen wit fapijt

bIaderencfCA\ elf van dit eon

beklccdsL'I van nios bedekt, in Iiet koele woud, alle stammen,
van weike velen de diktc eener dij bezitten, terwijl lichcncn van

dc verscbillendste soort, voorzien met bontkleurige apothecien

aan alio tvvijgcn groeijcn en voetcn lange Usneen van het loof-

gc>\clf afhangen.

Viooltjcs (Viola pilosa Bl.)— twee PJantago soorten,— Al-

chcniilla villosa (milii) en do slankc Campanula of Wahlenbergia
gracilis DC. (Alpb.),i) zijn onder dckruidachtigc plan ten (onder

vvelke van bijna allc Europesche gcslachtcn er cenigc rcprcscn-

tanten Morden aangetroffen) , die, wclke het menigvuldigst op
de grasvelden, of vcrstrooid tusschen het geboonite, de hoogerc
zonen van den Mcrbaboe met hunne kleiironpracht versieren ,

terwijl op de grasvelduu in de zone van 3 tot 5,000 voct (h. v.

in de nabijlieid van Selo) , — Artemisia indica L. , ccne Linaria

en eene weliiekende Melissa mcnigvuldig voorkomen.

Dc voortreffelijke groentesoorten , welkc aldaar worden aan-

gckwcckt, b. v. bij Selo, ter hoogte van 4,880', aan dc zui-

delijke helling ,^ de tarweveldcn, die men bij Toempak aan dc
zuid-zuidoostelijke helling gcwaar wordt, — de bedden van
Perzische en Earopesche rozen,— dc lanen van perzikboomen,
het bladcrlooze uiterlijkc van allc hcllingen in het rond, benc-
vens de grazende koeijcn in de weidevelden, waarin zelfs dc
Agaricus campestiis L. niet onlbreekt ! — dit alios draagt het
zijnc bij, cm aan dcze j^lantennatuur eene mecr noordsche

tdi-uU

Bevindt men zicli op het buitcnplaatsjc Selo, dat in

bogt tusschen dc met gras bedektc hcllingen van den Merbaboc

eene

bouwd , weIke zich daa men
daar het oog over de moestuinen, vanwaar een ^^cIriekendc
geur uit duizenden van veelkleurigc planten opstijgt, en over

») Campanula gracilis Forst. Dc Campannla gracilis El. ex herb. RcinwarJtii
(Walilenhcrgia gracilis Alpli. DC.) vcrsdiilt riet van dczc soort.
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dcii boogsgewijs loopcnde

den tegcnovcr liggcndcii Merap

rige slroohuttcn der Javasche <

ontvvaart iiit^ii de e^celkleu-

bosrhj kle

Y

rondo bladeren hebbonj maar slechts laag
(

cr 25
)
groeijen en vcrstokcn zijn van die r

planlen der kcerkringslandcn pisang, dan

Europa verplaatst

Italiaansch dorpje, tusschcn oranjc- of olijn)oomcn verscholcn,

voor zici 1 chc temp
tuur alliier en to Napels is ongeveer gelijk (= 17o Ceisi

ulkanen en bcmcrkt men tcr rcg

kcgel van den Merapi

;nd uit zijne rookwolkcn op dit kleine Eden nedei

M
behalvc teToempak^ Ivt^ec palen \

gebjke hooglc),

oostelijke,— te Kopeng, in de zc

westclijkej — te Pakis, op eene h

noord^estelykc en te Kaponang,

Pantaran, ter hoogrte van 3.900

(op

4000
2.SG0

de wcstnoordwestelijkc helling des vulkaans.

J,8S0',

terwijl

enkele door inlanders aangclegde kool- en uijenvelden aan de

ijde tot op eene boo 7,800

8,000' v^^orden aangetrolTen

heeft de Merbaboe ten opzigte der daarop

crecnkomst met den Soembin

bchalve de theetuin

land, bii Lodoseboe

o

welkc op hot noordwestolijkstc voor-

tcn der hellingen van dozen berg aan ceuige zijden (b. y. aan

de zijde van Salatiga en aan die van Ampel) met koffijtuincn

bedekt. Het grootste gedeelte van de oppervlakte dezcr lagere

zonen is tot sawa's aangelegd, wier voortdurend smaller wor-

dende terrasscn tot bovcn de zone van 3,500' opklimnien, vvaarop

drooge vclden van rijst, niajs en kenkei o

opmerkenswaa rdi

D

oorkomen van eene groofe

Bl.)

21
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van 3,600 , aau de wcstolijke helling van den berg worden

aangelrolTen, en die zich aldaar lot gelieelc boschjes grocpe-

ren. Gelijk pahnboonieu groeijen hunne ^^aaije^vormige als een

sclierm zich uilbrcidcndc bladeren op den top van een 20 a 25'

lioogcn sliuiiy tcrwijl het schoon, dat zij op zich zelvc beschouwd

reeds aanbieden^ nog wordt verhoogd^ doordien deze hcllingen,

even als de meesten van den Merbaboe, overigens zonder

bo

Ig van het gemis aan geboomte op dez

Soernbins:, is p^ebrek aan water. Aan

helling hgt dc hoogste bron op eene hoogtc van SjIGO'^ Icrwijl de

gchcele overigc bergniassa (vvelkc nog 5,700' hooger stijgf), boven

deze zone, zoowel aati de znidelijlvc als aan de raeeste anderc hel-

lingen, zonder water Ls, Slechts in de kraterkloof wordt reeds op

grootere hoogte eene beek gevormd, terwijl in de anderc kloven

lusschen de ribben slechts na het vallen van rcgen kleine stort-

beken ruischen. Zelfs nog op den voet des bergs bemerk t men gemis

Iter in de kloven, die, Jiadat de geringe waterstraaL welke
in de berg's over de bedding

nederwaarts ruischte, tot het bevochtigen dcr rijstvcldcn is

gebezigd geworden, meestal (ten minste is den z. g. goeden

droo or

O
Ampel, hebben wij deze kloven leeren

kcnnen, Na het vallen van regen, storten met snelle vaart en

beken door deze kloven bergafv^

ontstonde

Topographie van de kruin des Mi

De kruin van den Merbaboc bcsfaat uit een aantal zccr

smalle,af\\issolcnd zich verhefll'nde, kleine toppen Tornicnde en
dan ^^eder dalende bergkammen (nokken), die ongclijk van
boogie zijn, tot op een afstand van 4,000 van elkander ver-

kraterkl

(bchalvc anderc kl

Figuur d.)
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Men oriderscIicuU ecu zuldelijk Juky met dric spilscii (n'^. 1,

2 en 5 op Figuur J) en een noordelijk juk^ ^^aarop slechts

cone cnlvcle spits {iP. 4) voorkorat, nnmclijk, dc oostclijkste, of

met hctrekking tot do gansche bcrgkruin, do noordoostelijksle

spits 5 welkc cenc gelijkc lioogtc als dc zuidelijkc sj^itscn liccft^

5^

oeg 1Iwars

-

jiik (n^. 9 op Figuur d)j t

zuidcn naar lict noordcu loopt en dc beidc andero jukken

TcrbindL

llct zuidclijke juk van den Mcrbaboc loopt ongcvccr 2^500^

\cr van hot "vvcslnooidwestcn naarliet ooslzuidooslcn en verhelt

zicli in Terscheidene kleinc toppen^ van welkc ecn drietal hooger

slijgt dan dc anderen en ongeveer 100 voet bovcn de dicpstc

lusschenruinile oprijst; teiwijl de nok op de andere plaalsen

slechts ran 3 tot 5' breed is, zoo zijn dezc toppen 1, 2 en 3

kunstmatig vcrwijd en in kleine platten van 15 tot 25 voet

middellijn met verhoogdc randen, welke een rondachligcn vorni

licbben, herscliapen. Dat waarseliijulijk reeds tijdens de Hindoe-

godsdienst nog op Java blocide, menschenhanden alhier werk-

zaani waren, wordt op ecne voldoendc wijze aangetoond door de

uiljjeholde \^ii dikkc steenen, in welker halfbolvormisrc holliirhe-

1 en 2

op n^. 3 drie voorkomen. Naar binnen (of

boned c pen

kctelvormigen afgrond, welkc aan dc overzijde (d. i. aan de noor-

delijke zijde), op ecn afstand van ongeveer 4,000 voet, door

een dergelijken ^vand (naraelijk, den binnenwand van het noor-

delijke juk) wordt bcgrensd. Naar dc buitenzijdc (of naar het

zuidcn) daalt zij met ecne gewonc in cnkelc ribben afgedeeldi^

lielling bergafwvaarls. Dc gclallcn 1, 2, 5, 4 en 5 op unze scliels

duiden dc lopvorraig oprijzcnde punten van het juk aan; het

teekenxslaat op delaatstc of dc buitenstc hooge punten, die

nog moeten gerckend Avordcp tot de kruin tebehoorcn, tcrwijl

bencden het tceken X de eigenlijke hcrghelling aanvangf

;

men moot zich dezc punten x derhalvc voorstellen als verlengd
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in bi'igiibbeii, die langs ulle zijden divcrgcrcnd afdalcn en,

Tianr gclang zij lager komen^ zich in ccn grooier aantal

rihhcn splijtcti,

A.an hct ooslelijke nilcinde van hct zuidclijkejuk (namelijk,

van do spits 3) vangt liet vcrbindings- of dwarsjuk 9 aan, dat

van daar naar bet noordelijke juk loopt.

Van de 1 clijk

< loopen, komt dc mecst binnenwaarts ffclcgcnrib

de)

gcbogen

melde plaats in eenc kleinc spits eindigt, en steil nedcrwaaris

daalt, doch zoodanig dat tusscben bcide nog eenc breede, aanvan-

kcHjk westnoordwestwaarts , — later noordwcstwaarts loopende

. 10 in Figiiur d) zijnde eenc voortzelting of een uilloop

n bet bovcr___

Aan hct oostebjkc cinde bet

gcnocmde dwais- of vcrbindingsjuk n^. 9 aan, dat den krater

aan dc oostzijde afsluit en naar bet noordebjkc juk loopt, welks

den

gelegen spits (no. 4) langs dien weg bereikt

Aanvankclijk daalt de noordelijke wand der spits

otsachtig ongeveer ter diepte van 100 voet naar bci

bo

olgens in de dwarskam over, die wel met

g ver-

e spitsen oprijst en op

1 a I1/2 voet breedte
vonnt, waarover men moet beenklauteren

D afgrondcn gelegen zijn. De
300' beneden

juk. Zoodra bet dwarsjuk bet noordelijke juk heeft bereikt,

telijkste spits {pp. 4) van

ger schijnt tc zijn dan de

ij

Iietzelve op, en hoewel deze nict booger scbij;

znidelijke spitsen, — zoo bceft men echter va

dezelve gebeel alleen staat en van alle zijden omringd is door
steile bellingen, een meer onbelemuierd gezigt over de gansche
kruin dan op cenige andere spits.

Ter plaalse waar bet verbindingsjiik zicb met hct noordelijke
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jiik vtTcciiigl (woslwaarts van dc spils rr. I), begiul holzclve nog

ccnigzins lager Ic daluij loopl lict met eene zeor snvjlo nok naar

hot wcstcn voort, rijst het vervolgens wocler eenigzins opwauils

en vorml lict cindelijk een naar het zuiden gebogen halvcn kring^

eindigcnde in do rccds genocmdo spits of hoek (noordwaarts^

naastdc kloof no. 10) on daalt van daar censklaps stcil beneden-

waarls. Op deze wijzc vvordt de krater van den Blerhaboe (of

beter gezcgd het overblijfscl van den voormaligon krater van dei 1

Mcrbaboe) aan alle zijden door de wanden van smalle rotsjukken

(door den kratcrmuur) ingesloten, uitgenomcn aan de Avcst-

zijdc bij n^. 10, alwaar dezclvc aan den voet dor spitsen XX
geopeud ligt, \velke opening zich in ccne brccde en diope kloof

bergafwaarls verh^ngt. Slechts op vveinige pLiatscn zijn de wan-

den der genoenule jukkon beklimbaar; zij dalen steil^ menigwerf

loodregt naar benedenj en loopen eindehjk tot een smallen bodem

te zamen; deze bodera daalt naar het westen, d. i. naar de

zijde van den uitgang no. 10^ en in het midden van denzelven

bevindt zich (naar de bcrigten van andere reizigcrs) (bij n".

nog een zeker aantal zw ak dampcndc famarolen en heete niodder*

poelen, welke door dcdaarin opstijgende gas-soorten in cene gesla-

dig borrelende beweging worden gehouden. Een welige plan-

tengroei, uit de gewone AIpenIx)ompjes bestaande, bedektdeze

verschijnselen voor hot oog van hem, die zich op cenigen afstand

bevindt, — vooral zijn het Thibaudia's, Acacia's en Gnapha-

lien, welke den grond der kloof bedekken en, tot bosschen

vereenigd, ook aan de steilste wanden woiden aangetix)ffen3 terwiji

op de meer toegankelijke jukken en toppen slechts enkele
IT

derzclven verstrooid voorkomen. Slechts ten nooixlen van het

niiddenpunt des kraters bemcrkte men (in 1836) ecne geheel

kale, witachtig ghnimendc pick aan den wand, als ware daar

ter plaatse de planlaardigc bedekking door eenc gas-eruplie vcr-

nietigd geworden. (N«, 6 in Figmir d.)

De oostelijke spits van het noordelijke juk, of ten opzigtc

der geheele kruin de noordoostelijke spils van den Mcrbaboe

{yP. 4 in Figuiir d)j is niet vecl grooter van onjvang dan de

spitsen van hcit zuidelijke jnk; zij hcift naauwdijks vxiu: brcedte



366

docl

vcrhoogdon rand voorzion. Het is dczc spits, welke door hen, die

den Merbaboc bczoeken, hetzij uit Salatiga, van dc noordzijde,

hetzij uit Ampel en uit Pantaran , van de oostzijde, gcwoonlijk

wordt beklommen, gelijk do steenen, waarin vele dezer reizigers

hunnc namcn gegriffeld hebben, vermelden. Eenigen hunncr
bczochten, van hier westwaarts afdalend, de kratcrkloof. Salal

ligt van hier noord-noordoostwaarts, — dc goenoeng Kop
o

noordwaarts, Oenga
d-noord\^cst^^ aarts,— de goenoeng Andong noordwestvvaarts

en dc cruptic kegel van den Merapi regtstreeks in het zuiden.

Op dcze rotsspits bevindt men zich 9,590' boven dc opper-
vlakte der zee; — tliep beneden zich ziet men de wolken zich

vormen en voortzwcven ,— en ver over deze en over dc uitgc-

strekte vlakte van Solo heenziende, ontwaart het oog de
blaauwende kruinen van den Lawoc en van den Wilis, die boven
de damplagen als eilandcn in deze reinerc lucht schijncn te

zweven, tcrw ijl aan de andere zijde , over het dal Kadoe hccn

,

het oog rcikt tot aan de spitsen van den Socrabing en van den
Smdoro, die (niet minder hoog dan gene) zich boven het vvolken-

mcrr verheffen,

• B. Uitharstingen van den Merhahoe.

(T

'D

Geene uilbarstingen van den Merbaboc zijn bekend. \\(^ikorls
tijdpcrk, geilurende hetwclk cr gcenc hebben plaats gehad, m
men op 500 jaar, ja, op ccn veel grooter aantal jarcn schattc

Seder
t zijn zuidclijke Iweeling, de befaamde Merapi, die met

hem als ecn tweede schoorsteen op dezelfde dwarsvulkaansplcet

•) Het is sicchts bij hekler wedcr, dat men door de benedenste lagen van den
dampkring been dc noord- en de zuidkust kan zien. Dat men dc beide kusten van
den top van alle bcrgen meet kunncn zicn, diaslechts 3,000' hoog zijn, is duidclijk
uithoofde van den gei-ingcn afstand. Ik hcrlnncr mij, dat ik ccns ter plaatsc waar
het eiland het breedste is, van den kegel van den Gcdc, op denzclfden oogcnblik
.cAcpen heb gepeild

,
wclke in dc Wijnkoopsbaai en andcrcn, die op de rccdc van

Batavia lagcn en tevcns tot aan den Slamat, by Tcgal, en tot aan ccn pick in de '

Lampongs htb gezicn.
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rusl Oil zoo nabij ligi (de afsfaiid liisschai do spilscu bcdraugl

eone geograpliisclic mijl), zicli Iiooft gcopcnd en werkzauni is,

jiiag met veel waarschijiilijkhcid wordcn aangcnomcn, dat dc

Mcrbaboc is uitgebkischt.

C. Rciziiiers, die den vulkaan hehbcn bezocht.

Op den 2J November d785, beklom Fr. van Boekliold,.

van Salaliga over Kopong, do noordoostclijkc spits van den

dc nil jrcstrek t

duistere ^^•Ollden

van hot koinpas ! zijn wcg kon vinden, is in dc sedert dien

tijd vcrloopen 50 jaren elk spoor vcrdwcncn. Kool- en weide-

veldcn bodckkcn tegcnwcwrdig- dc gansclic oppervlakte des

\ ulkaans. — Van overbbj fsclen van vulk

fumarolen , warnie bromien en dergelijkcn ,— zcgt hij niels.

In d83J word dc vulkaan door D^ Marien (t 1859) bezocht;

liet is op grond van mondelingc bcrigten, welke ik van hem
ontving, dat mijnc opgaaf nopens de fumarolen en heetc mod-
derpoelen in den krater berust.

Op den 6''*'» en TJ"- November, dS36, beklom ik, nit Selo

vertrekkende, cerst de zuidelijkc nok, waartoc 5 uren vcreischt

werden; van daar begaf ik mij over het dwarsjuk naar den top

noordoostelijkc spits.— Ten o

'o

en dc thermometer daalde snel van 60^ tot op 48^ Fahr.

Des morgens voor zonsopgang, bij eenigzins belixikcn vieder^

slond dc thermometer op 40^ Fahr. Het v^ater kooktcop
195°. Door barometer-waa

der kruin, boven de oppervlakte der zee, gemiddcid bedroeg:

9,590 . Tot het afkhmmen koos ik dc noordoostzijdc , welke

,

naar ik zag, nog meer kaalheid en minder afwisseling in den

plautengroei opieverdc dan de andere hellingen; aan deze zijdc

kwam ik aan het hoogst gelegen dorp Diwa aan, van waar
ik mil naar' Salatiira hpf^nf (Devvijl ik in den k

VovIiuiKloTuigcu vdu het Butav. Gcnootschaii van K, en W. , deel VI.



368

J

afgcklomnicn, heb ik jiiets gczien van opstijgeiidc dampen en

fnmarolen.)

Op den 2 Mei, dS38 , bezocht ik van Pantarau dc oostc-

lijke helling des bergs, ten einde vooral do groote oostelijke

splect met den walcrval te Iccren kcnnen.

D. Veranderingen, welke de vulkaan Jieeft ondergaan,
I n

J

Dat de Meibaboc gedaantevcrwisselingen en wel zecr aanm^

kclijkc veranderingen hecft ondergaan, is aan gcen twijfel ond(

worpcn. Alle ervaren geologen komen hierin overeen, dat dc rir

muren bij de vulkanen een bestcndig verscliijnsel zijn en dat

nid rondora de vulkanische openingen altijd kringvormig m(I

uitvallen, zoo lang lava-stroomen, die langzaam v^orden opgc-

stuwd, uit het middcnpunt overloopcn. — Oiitbrcekt derlialvc

ccn gedcelte van dezen rand, zoo moet zulks aan latere oinkee-

ringcn, b. v. aan cene zijwaartsche verplaatsing van dc erup-

tie-schacht, nadat dezelve in het midden verstopt \^as geraakt,

worden toegeschreven. Daarop werd bij eenc vernieuwdc uitbar-

sling een gedeeltc van den ringmuur gebroken, tot puin ver-

brijzeld en de aanvankelijk ronde kraterketel in eenc kloof

veranderd , die vcr langs de helling des bergs afdaalt
,

gelijk de
noord-noordooslclijke kratcrkloof van den Salak, Avelkc ketel-

vormig tusschcn de spitsen Salak , Gajak en Tjiapoes (die zich

in den vorm eens halven cirkels to zamenbuigen) begint en
naar beneden hccn smaller wordt-, — gelijk die van den Gcde,
M'clkc insgelijks ver naar het noordoosten geopend is ,— bcnc-

vens die van den Malabar, — van den Papandaijan, — van
den Galocnggoeng en van onzen Merbaboe. Eenc dcrgelijke

verbrijzcling van een gedeelte des ringrauurs kan oveiigens
insgelijks worden veroorzaakt door dc z\\aarte van vioeibare

lava, die den krater vervult en,— zich een uitvveg Irachtendc
te banen,— dat gedeelte van den ringmuur doorbreekt, hetwelk
den minstcn wcderstand aan hare drukking bicdt^ op dczc
wijze word waarschijnlijk de noordoostelijke hclft des ringnmurs
van den Gede even als die van den Socmbing verbrijzeld-
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Bij cenigc vulkanon is ua dcrgclijkc gcbcurleiiisscii do ccuUaal-

kratcr gcliccl en al vcrstoj)t gcraakt , terwijl aaii de huiten-

kelUng dos vulkaans, gelijk in de solfatara aan do zuidwcstc-

lijkc helling van don Salak lict goval is , zicli nog voortdurend

-vulkanische wcrking \crtoont. Bij dc cruptic kegcls van den

Dieiig is zelfs de voormalige ringinuur des krators vollcdig

staaiidc gcblcvcn, nainclijk, de riiigmuiir van den g. Pager

kentang en van den Panggonan, tenvijl dc ccntraalkolk in het

midden van den ringniuur gehccl geslolen is en tocli vindt men

nog, en wel in dc nabijheid dcrzelvcn^ aan de buitenkellingen

van dezc kegcls , Zecr stcrk bruisendc famarolcn.

Bij sonimigc vumspuwende bergcn zijn ook in het midden

van den krater sporen van vulkanischc werking overgeble-

vcn;— terwijl bij eenige andcrcn, gelijk bij den Socmbingen

den Gede, liet bestaan van ecn voormaligen ringmnur om
den krater en de latere verbrijzeling van het tlians ontbrc-

kende gedcclte des muurs door geologische ^
— en tenopzigte

van ecncn berg, namelijk, van den Merapi, zelfs door kistori-

sche hewijzen kan gestaafd worden, — terwijl lict bij dc

overigen slechts uit de analogic kan worden afgcleid.

Bijvoegsel , behoorcnde tot de beschrijving van

den Merhaboe.

lict belangwekkcndst gezigt op den Merbaboe en op zijn

noord-noordwestelijk voorgebergte geniet men van den pasang-

grahan Banjoc koening , aan de zuid ten oost-Iielling van den
r ^^^

Ocngaran gelegcn. Zic de afbcelding 3Ierbaboe j Figuur 3y

wclke van die plaats gcnomen is. (Tcr regterzijdc, achter dc

helling des Merbaboe, wordt men dc dampznil gewaar, die uit

den Merapi opstijgt, van welken berg slechts een kleine voor-

uit springende hock zigtbaar is.) De genoemdc bencdcnhcllingcn

van den Ocngaran bestaan uit cen labirintvormig , hcuvelachtig,

ver voorwaarts springcnd hoogland, onder wclks zoom dc dal-

grond Ambarawa voor het oog verborgen ligt; aan de ovcrzijdc

van dczcn dalgrond slijgt hot voorgebergte van den Merbaboe
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opwaarls en loopl lict dwars voor den kogcl van dczcn viil-

kaan Iieon, welks top van hier, dat is, dc linkcrliock, in lict

1
b zuidcn 19i/a°

tm oostcn ligt. De oostclijksto (linker-) spits van liet voorgo-

I^crgte is de goenocng Gadjali mocngkoer of g. Kopcng (no. 1), do
hoogste in hct midden gclegen spits heet g. Telemojo (no, 2) en
de zuidweslelijkc (rcgter) spits is de g. Andong, (no. 3, zio

Figuur 3.) Tussclien den Telemojo en den lioofdvulkaanligt,

docli hier voor het oog vcrborgen, het

seboe^ dc naar dezc zijdc gckeerde (noord-noordweslelijke)

helling van den Telemojo springt, alvorenszij in den dalgrond
van Ambarawa afdaalt , ver voorwaarls en vormt ccncn lang-

gerekten bergniong, waarin de reeds vroegcr vermelde krater-

of ketelvormige verzakking wordt aangetroffen , welkc naar liet

noorden (noord-noordoostcn) geopend is en als eene enger wor-
dende kloof in het dal van AmbaravFa nitloopt. — De meestc
Javancn nocraden dit eerste t(Mrns van ]^p^ vnmHToKorcrff. ^x.^^.,,-^

kctelvormiGre kloof ^UUllUCJlg Koloboeli

(andcren Iieelten het g. Telemojo en gaven d .„„ ^
boeko aan de hoogste kegelvormige spits van het voorgebergte);
wij hebben dc eersten gevolgd. Men zie het nrofiel Blerhahoe
Figuur 3. Ilocwel de hellingen van dezen kctcl Koloboeko
(\\'elks linkerzijdc in dc Figuur met a en welks regterrand met
b is gcteekend) ter wederzijde volkomcn met de hellingen van
ecnen kicinen kcgelbcrg overeenkomen en zij in divcrgerend bcne-
dcnwaarts loopcnde ribben gcdceld zijn , — zoo mag echter bc-
zwaarlijk worden aangcnomcn, dat dezc ketel ecu werkelijkc
nitbarstingskrater • is gewcest^ waarscliijniijk is hij door eene
mstorting van de ulfgeholde kruin of door eenen bergval ont-
staan. — Komjluinen bedekken thaiis deszelfs holrond toeloo-
penden bodeui.
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I

30 MERA PL
A. TopocjrapJiisch ovcrziyt^

(van den locsland, ^vaa^ilJ dc berg zicli bcvond in 1858.)

Br. 7-, 35'. — L. 110- 28'//— H. 8,G40 (zuidelijkc kraternumr.)

Dczc berg, — uitlioofde van deszelfs gedaanlc zoo merk-
waardig, ja, misschien de mcrk^vviardlgsto van alio vulkanen, de
eerslc der 43 vuui-spuvvende bergen van Java door mij voor G
javen beklomnien,— vcrheft zicli als de zuidelijkc Iweeling van
den Merl)al)oo binncn ecn zccr wijden omvang, docli als con
Averkclijkc kcgelberg. Ten wcsten bcgint zijn voet aan liet zuider-

strand in de nabijhcid van den mond der kali Opak ,— ten zui-

den en ten zuidoosten aan den noordelijken en aan den noordwes-
telijkcn voet van hot zuidelijk gelegen, neptunischegcbergte,
welks grenzen in de westclijke helft (rijk ' Jogjakcrta) door
dc kali Opak en in de oostelijkc helft (rijk Socrakerta) door de
kali Solo wordcn aangcwczen, — ten \vesten aan de heuvclrijen
op den linkcroevcr der kali Progo en verder op aan het vloed-
bcd der kali Elo; van af dczc grenslijnoii, den afstand aantoo-
ncnde tot vi^clkcn de ecrste lava-stroonien, die gedurig breeder
werdcn, zijn voortgeloopcn, rijst de bijna overal in sawa's
herschapcn bodeni als eene zachtglooijcnde vlakte, ondcr een
hoek van 1 tot S'', gelijkmatig naar het middenpnut van den
Mcrapi opwaarls^ op eene hoogte van 285' ligt de stad Solo;

650' het fort Klaten en op 296' Jogjakcrta, bcnevcns dc
ruincn van de keizers en dc dnizendcn
van dorpboschjes uit ooft- en palmboomcn bestaandc, vvcike,

in dc sawa's alora vcrstrooid liggende, scherp daarop uitkomen
en wicr bcvvoncrs ondcr het gebied van Jogja en van Solo
staan; wijdei-s vindt men hier de boiiwvallcn der Siwa- en
Bocdha-tcmpels bij Prambanan, tot bewijs strekkcndc van den
langen duur ») der hcbouwing dczer vlakte, welke ccrsl in

'} Naar ecnc Javaschc kruiiijk, door Professor Iloorda van Eij^iiiga meilcgedccFd,

( Jndiii") zou dc !)org Mcrajii scdcrt het jaar 381 lui Chr., — dc Socmbiug sudcrt
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de zone van 2,000 voct , wannccr men don lop ties bergs tot op

ongCYCcr 4 gcographischc minutcn gcnadcrdisj merkbaar steiler

bcgint to rijzcn.

Do bovenste bckleeding der vlakten, welke den omvang van

dcii Merapi uitmaken, bestaat overal uit eon holder grijs-

kleurig zand of zeer fijne vulkanische asch, v^elks vrucht-

baarheid tot den aanbouw van rijst uitsluitend van het kunst-

matig bewatercn afhangt. Hoe mecr men den voct des bergs

nadert (bij Bedojo^ Sawoengan)^ — des te tabijkcr wordcn de

stukjes puimsteen, welke met puinbrokken en gruis \im andercn

aard onder deze vulkanische asch worden aangetroffen. Do

droogte, welke gedurende dc beldere maanden des jaars (Au-

gustus en September) heerscht, lost de oppcfvlakte van den

bodem op en doct denzclven in stof verkeeren. Wannccr nu,

clijk in hct rijk Jogjakerta gcwoonlijk het geval is, de heer-

schcndc zuidevvmd daarover waait, dan word t men zeer dikwcrf

zandhozen gcwaar, die al draaijende over de done sawa-vlak ten

heentrekken en in dc dorpboschjcs , welke als oascn tusschen

het zuidelijko strand en den Merapi in die vlakten verstrooid

liggen, broken. IVaauwelijks zijn cenige van de zandhozen in de

baraboes- en palmboschjes dezer dorpen gebroken,— in welkcr

schaduwcn de thermometer des middags (wannccr de warmte het

max. bereikt, ten 2 a 3 ure) tot op 88 a 89' Fahr. stijgt,— of

w eder anderen worden ge\ ormd en dit draaijende spel tusschen

den horizontaal uit hct zuiden ^^aaijcnden wind en deloodregt

opstijgcndc luclitstroomen ^vordt op nieuw over den verhil-

ten bodem voortgczet i), als wilden zij dc eenmaal door den

vulkaan uitgcworpen sloffen weder naar denzelven terugvoeren.

Slechts aan de zuid- en zuidwestzijih komt de vlakte van

(T

den Merapi, (hct land van Jogjakerta) in aanraking met ncp-

tunischc gebcrgtcn. Het is de noordwestehjke voel van het

143, — dc Lawoe scdert 1G7, - de Wilis sedcrt 227 , — de Anljocno sedcrt 2GG,

de Eromo en de Scmcroe sedert 123 u. Ch. ziju bewoond gcwordeu.
') Biiitcn dc schaduwcn der dorpboschjcs stecg de thermometer, gedurende dc

middagiircn, tot op 110'' Fahr., hocwcl dczelvc verscheidenc voeten boven dc zaiul-
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zoogciiaamde Znider-gcbcrgtc , die von don mond dcr kali Opak

lot bij Solo, van hct zuidwcston iiaar liet noordoostcn, loopt

on voor cen groot gcdeclte van deszelfs uilgeslrektheid doordc

bcido genoerade hcken word I b

cor opmerkenswaardig verschijnsci is dc steile wand,
waarmccle dii icZitider-gcbct^gte y) aan de noordelijke zijde

ajloopt, of, mot anderc woorden, naar de zijdc der grooterc

vcrhcffing, welkc tegcn over den Mcrapi gelegen is. — Lagcu
afwissclcnd uit ceiie fijnerc en ecne grovere sooit van zandstecn
bcslaande, raakjin de noordelijke helft van hct gebergtc uit,

hetwelk met eene zeer zachte glooijing van het zuiden naar het

noorden oprijst' en welks oppcrvlaklc veic, tamelijk uitgcstrekte

plateaux ofplattcn, die slcchts ecne gcringe helling hebben, vormt;

de wanden dezcr platten, welkc steil in de vulkaan-vlakte van
Jogjakarta nederdalen, hebben zeer scherpc randen en ver-

hcffen zich op verschcidene plaatsen, b. v. zuidwaarts van het

dorp Pedjoengan (8 palen ten zuidoosten van Jogja), alwaarde
weg naar Rongkop hcenloopt, duidelijk in verschcidene trappcn
boven elkander. De zandstecnen zijn op vele plaalsen teer-

lingvormig gespleten, zoo als b. v. te Behtaran en vormen
loodregle wanden, welke eene ffrooterc hooi?te bereiken dano
de hoogstc woudboomen en of uit eene enkele of uit cen paar
zeer dikke lagen bcstaan,— tervviji zij op andere plaatsen (de

afgebroken koppen der lagen) als trappcn op elkander liggen.

,Worden ergens ter wercld wcrkelijke verhcffings kratere

aangetroffen, ^) dan is zekerlijk deze noordelijke wand (namelijk,

iioord^^ estelijke wand) van het Zuider-gebcrgte van Jogja de

sffinys krater van den Met

bij den berg Gomp
in het oog; — door een gedeelte der vlakte van den Merapi
van het overige gobergte gescheiden, verheft hij zich volkomen
vrij aan alle zijden, en rijst hij als een eiland uit deze
vlakte op,— hij is eene spits van dit gebergte en steekt uit

boven de hcdekkimj van lava-stroomen en bovcn het daarop

') Kringvormige verhcffings kratcrs wonlcn waarschijnlijk norgeiis aaiigctrofTcn.
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or

+

liggcnclc vullvanischc znnd, die do overige dcclen van de noordc

lijko liclling van tlit grcnsgcbergte van den Merapi ovcrstelp

(on^ zijne cvenwijdige zandstcciilagen rijzcn zccr gelijkmati

vn allengskens van liet zuiden naar liel noordenj en dalen dan

(in cene grfykc rigting als liet hoofdgebergte) plotseling en

steil als ccn miiur naar dc zijde van den Merapi nedenvaarts.

Ecn groot aantal klcincre bcrgen rijst in dc nabijheid van

Belitaran en van Pedjoengan^ oji gclijkc wijzc als de Gompol

,

afgesclieiden van den voet \an Iiet hoofdgebergle, als het ware

als eilamlen uit de vlakle op. De zuidelijkc lielft Aan dit

Znider-gebergle bestaat uit harden, Avitaebtig gelen kalksteen^

welks bovenste oi)nervlaktc in louter afzonderliike^ 100 a 200'
L

hoogc hcdfbolvormige bergcn vcrdceld is, die bij duizcn-

dcn daarop voorkonicn en zoo volkomcn op elkandcr gelijken,

dat de eene niet van den anderen kan onderseheiden worden,

van waar zij deu naam dragen van goenocng Sewoe d. i,

duizendbi I'^iML Doorkliefd van tallooze holen en kanalen. vo^-

loopf ctl het daarop vallende regenwater langs ondcr-

aardsche wegcn en welt hclzchc later di* p in zee , op

ecn grootcn afsfand van de kust^ wedcr op. Men ziet het

aldaar eensklaps te voorschijn Ireden, met geweld opstu^^en

en door zijne drabbige, gcelachtigc kleur het indigol^laauw^
r

der zee trocbel maken. Want lijny^egf, als hot ware afyekapf,

dewijlccn groot aantal der lialfbol vormige bergcn (koraalbanken?)

midden en schcrp doorgesnedcn zijn, eindigt dit raerkwaar-

digste van alle neptunische gebergten van Java , de zoo schoone,

prachfvolle, doch woeste en cenzanie gocnoeng Sewoe ''j en stort

hij zich nu eens 180, dan wedcr 200, ja, 550 dicp,— naar gelang

de tussclieuruiinten tusschen de halilvogclvormigc bergcn bc-

slolcn, of de schcdcl dezer bcrgen zelf den rand van Iict rolsig

zecslrand uitmaakt, in dc bkiauwc barcn der zee, wclkc digt

bij de kusL eene groote dicptc hceft. Ter dezer plaatse is dc

') Dc hcrinnei-ing aan dit gcbcrgtc allccn zon niij reeds afkccrig kuunen makcu
van ecncn tcrugkecr naar Europa! (Dit schrccf ik op Java. Thaiis l)cii ik iii Ilollana
en vurig vcrlaiig ik Java wciler tc zicn.)

/
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vocl Tan den wand liT liooirfc van 25 a 50 voet tol ccnco

b. v. Rongkop Mordcn aangc-

trolTcii, waarin dc golvcn dcr zee binncndringcn en, door do

zamcngeperste ' luclit tot slof vcrdeeld, in den vorni van damp,

als do rook nit een sink gesclnit, Meder worden iiitgcblazen.

Ondcr den kalk bevindt zich de zandsteen \ de ecrstgenoemdc

lieefl eenc dikte van ten 7ninste 400 voet; dc zuidelijkc hclft

van hot gebergle tot aan dc zee beslaat derlialvc nil kalk,

lenvijl dc zandstccnen, die, schuins opwaarts stijgende , aan de
noordzijdc ontbloot liggcn en, voor zoo verrc zij bovemV.
oppcrvlaktc uilslcken, 5 a 700 voet dik zijn, de noorde-

lijkc helft uitmaken; derzelver verbouding lot den vulkaan hcb
ik door dc bierbij gevoegdc (denkbeeldige) profiel-tcckcnini'

,

Mernni, F
maakt

vcrbreiding (met betrekking tot de oppcrvlaktc of dc ontbloo-

ting der forraatie) van den kalk in bet zuiden en van den zand-

m op

staande, rijst hij in de vlakte bij Jogjakerta, tusschcn puin-

hoopcn van kalksteen, grooter in omvang dan een gewoonhuis,
als ccn torcn omhoog; hieruit volgt, dat (bchalvc den goenoen

) vroeger ook

rr

O
kalk biiiui cuz,uiiucriijiv uggenac KViV^oan/icn op

dc zandsteenlagcn aamvezig warcn en tevcns dat deze banken,
(wclker diktc ten minste overeenk^\ am met dc hoogte van dezen
torcn) later, op dit enkcle overblijfsel na, zijn vernietigd gewor-
den. Niettegenstaande dc grootc dikte en de hardhcid, welke dc
kalk bezit, zoo liehoort dezc formatie tot dc laatste teriiaire

periode. (Zie dc dcrdc afdecling van dit wcrk.) Ilct is derhalve

vulk

fdaalt. Ter pi

dc steil nederwaarts loopende noordwestelijke helling stuit,

Imdelijkc grensUjn daarvan gescheidcn. SlechLs

?ich op een grootcn afsland bcvindt en den

, wordt men hare gelijkmatige daling duidelijk

nabij gclcgen deelen derzelve den beschou-

wer volkomen cffcn toescliijncn. (V

/
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pillorcsken atlas n^. X, XI en XII; dc afgebeelde rotscn bchooren

alle tot cleze Italkformalic.')

Eerst daar waar debodem, mceriiaar den Mcrapi hcen, eene

hoogte van 2,000 voet heeft bercikt, rijst hij' steilcr, maar

vooiidurcnd nog gelijkmatig, opwaarls, — dc beddingen dcr

beken wordcn dicper,— zij gaan over in kloven,— doch eerst ter

hoogte van 3,500' wordt dezelve ecn werkelijk steile berghelllng.

Aan de zuidzijdc van den Mcrapi liggcn op die hoogte dc

grenzcn lot waar mcnschenwoningen met dcrzclvcr bcbouwdc

vclden worden aangctroffen; hicr vangcn de oorspronkchjkc

woudenaan, wclke tcr hoogte van 6,000 voet wcder ophouden

en derhalve slechts ccn smallen gordel vormen, die dc zuid- en

de oostzijdc van den kegel omzoomt.

Aan de zuidchjke helhng van den Mcrapi wcrdcn, in 1837, tot

op cene hoogte van 7,440 voet, slechts klcine boschjcs van

Alpen-struikcn i) aangetroffcn, tcrwijl slechts aan de oostclijkc

en noordoostclijkc hcllingen zich Acacia-boschjcs tot op cene groo-

terc hoogte vcrhicven. Dc overgang tusschcn dc hoog opgcwasscn

,

van mos en orchidcen rijk voorzienc oorspronkclijke woudcn,wclkc
vooral eikenboomcn bevattcn, en dc struikgcwassen vi^ordt op
den Mcrapi daargestcld door cene Ccltissoort (C. montana) , die

aan dezc boomsoort eigenaardige, met een ligt loof bedckte

boschjcs vormt: dcze Ccltissoort hcb ik, bchalvc op den croc-

noeng Ke

getroffen.

zoo ruimc mate vcrsprcid

Boven de boschgrens (der hoogstammigc woudcn op G,000'

en der strnikgcwasscn op 7,440' hoogte, in 1837,) verhcft

zich dc Mcrapi aan dc zuidzijde

wand — als

keg

stccnb

van elkc grootte vermengd, slechts door ondicpc, maar talrijkc

crosie-klovcn doorploegd; dcze wand rijst gedurig steilcr op,
en loopt eijidelijk met een hock van stcllig nict minder dan

•) Voomamelijk bcstaande uit Acacia montana , ThibaucUa vulgaris en de welric-
kenJe Gaulthma punctata BL, wclkcr olic (minjak Goiulupoero) door dc prinscn,
van J«^gja en van Solo zecr hoog geschat wonlt.
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55*> voort, i) tot waar liij ceiisklaps, met eenc scherp gelce-

kendo grens (deu rami van den zuidelijkeri kratenuuur vor-

niendc) ophondt.

Bene gehecl andcrc gcstcldhcid hceft dc ^ulkaan ann de

oostelijkc, wcstelijke en noordelijkc hellingen-— Aan die zijden

bemerkt men niets van dc aancengeschakelde en gelijkmatigc

vlakte dcr Iiellingen eens kegelbergs;—-aldaar bestaat de vulkaan

nit versclitMdeiie afzonderlyke lijsten of ribben, die sclierp en

lioog aan de helling uitstekencn lusschen ^velke dicpe kloven,

als ware bergspleten, bencdenwaarls loopen.

Slechts de noordelijke voet van den Merapi maakt hierop

ccne uitzonderingj ter plaatsc waar die rib, welke dc kloof

Djoewe aan de oostzijdc begrenst ,— terwijl zij al dalende gedii-

rig breeder en vlakker wordt,— met den voct van den Merbaboe^

reeds op eene hoogtc van 4^880 le zanien loopt en den lusschen-

zadel tusschen den Merbaboe en den Merapi iiitniaaktj welke

bij de beschrijving van den vorigen vnlkaan reeds \^ erd vcrmeld. ^)

DCze verschillende vorm , waaronder zich de oppervlak le
F

voordoet, is niet het ecnige, waardoor de noord- en de zuidxijdc

van den Merapi van clkander vcrschillen ;— ook in ecu ander

opzigt beslaat een scherp konlrast, — want hoe onlx^dnidend

de gordel van oorspronkelijk woudgeboomlc rondoni de zuide-

lijke helling niogc schijnen, zoo oefent dezchc loch cengCAvig-

ligen invlocd nit op den rijkdora aan Avater, wclkc dc ber«f

bezit. De noordelijke en oostelijke hellingen van den Merapi,

benevens de aangrenzende hellingen van den Merbaboe Iiebben

^:

') De zuidelijke helling van den Merapi is eene der steilsten op Java.

*) De iiitdrukking j,kam- en kriiinhoogte cener keten" kan slechts op weinige

gelicrgten van Java worden toegepast, b. t, op dc werkelijke centraalkcten, die

van de^i vulkaan Slamat tot aan deu Dieng voortloopt, Velc andcre aanmerkelijkc

hoogtcn op Java ontstaan slechts door het aancenschakelcn der kegelbergcn en liet

te zamensnielten van de voeten dier Lergcn tot insscJienzadeh y welker hoogte voor-

namelijk afhangt van den afstand tubschca de bcide vulkanen, in eene regtstreeksche

(omgekcerdc) verhouding tot dien afstand staat en van 1,G30 voet, tusschen den

Salak en deu Gede, tot 4,880 voet, tusschen den ]McrLaboe en den Merapi,

afwisselcnd voorkomt. — Tusschen andere vulkanen, b. v. tusschen den Merapi en

den Lawoe, den Lawoe en den Wilis, den Wilis en den Keloct, enz. worden zccr

laag gelegcn, ter naauwcrnood 200 voet hoogc vlakten aangetroffen..

25
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\

deze cigcndommelijkhciJ , dat zij bijzonder arm aan water zijii

en dat zelfs in de grootste en diepste kloven, uilgenomen

het

den

.

die

gevon-

wouden ontspringen, zijn daareritegen rijk ran water voorzien, ter-

wijl buitendien nog talrijke bronncn, b. v, de bron der kali Opal

benedcn de wouden, in de zone tusschen 2 en 5,000 voet,

opwcllen. Aan deze alleen is de vlakte van Jogjakerta hare

De

rheid verschuldigd en deze steunt hierop; dat

1 met water besproeid kunnen wordcn.

bevolkte en vruchtbare streken van Joffia. Solo

Bojolali, welker oppcrvlakte bedekt is met cen fijn korrelig

Zand, dat op asch gelijkt en Iielder grijs van kleur is, stijgen

allengskcns naar de 8,500' hooge kruin van den vulkaan

opwnarts. De zandaclilige gesteldheid van den bodem oefent

niede haren invloed uit op het klimaat van Jogjakerta, hetwelk

iels drooger enheeteris dan andcrevlak ten, welke even hoogge-
legcn, maar met bruinkleurige, aan humus rijkc aarde bedekt zijn

en waar cen grooter verschil wordt opgemerkt tusschen den
warmtegraad des daags en de koelte des nachts.

Hoewel de berg algemeen genornen den vorm ccns kcgels

heeft, zoo kan deze uitdrukking echter niet met juisthcid oi >

de bovenstc zonen van den Merapi worden toegepast, welke,

bchalve dat zij in enkelc jukken gescheideu zijn, daarenboven
nog ecne veel grootere uitbreiding hebben verkregen naar de oost-

dan naar de andere zijden, dewiji de oostelijke jukken, voor-

namclijk die twee, welke de djoerang Gandoel begrenzen, zich

op eene groole hoogte in de rigting naar het oosten aanmer-
kelijk verlengen, alvorens dezclve gelijkmatig met de helling

Deze verschijning staat in verband

o

het vulkanische vuur heeft genomcn.

De kruin van den Merapi beslaat uit het o

voormaiigcn ooatelijken kratcrmuur^ welke
hoogte boreikt van 8,450 voet en van het

voort-

welke

Eene aschvlahle ter hoog
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8,000 voet gelegen, >\elke aan tie ziiidzijilc. gcopcnd is en

denoorclweslzijde door cen asclnvrong begrensd wordt^ ligt

deiiwestclijken voet van dezeii muur en schoidt denzelven

den cruptic keg<3l des vulkaaus^ deze kego], ^velke de gedr

van een halven bol hceftj wordt slechts aan de zuidzijde dooj

halflvringvormige overblijfsel van eencn getanden krateri

omgcvcn, terwijl aan dc noord- en aan de noord^Yestzijde

slakken vrij over de berghclling liggen uilgesprcid. Dc moer

tebeklimracn schcdel is steeds in dikke, witte dampwolkcn ^el

en slijgt naar gissing 3 d 400 voet hooger dan de z

kralerrand^ welks zuid-zmdwestclijk gedeclt(», op het hoogste

punt, 8^640 voet boven de oppervlaktc der zee verheven is.

Deze kraterrand, welke scherp begrcnsd is en ccn getanden

vorm hceft, daalt aan dc binnenzijdc slcclits 160 a 200 voet,

doch volkomen loodregt J>cneden\vaartSj terwijl de slakken des

kegels zich onmiddellijk aan den voet van den wand reeds

beginnen te verheffen. Slechts een paar kleine asclivlakten

kesrel

dat gedeeltc beschoi

slakken is bedeE^t

Laat

van den Merapi tot de beschouwing der bijzonderhcden over-

gaan, een blik werpen op dc teekeningen ende profielen, welke

den lezer niisschien beter dan wij zulks door onze beschrijving

zonden kunnen doen (altlians zeker in korteren tijd) met den

de cigendommelijkhedcn van dczen berg

bekend maken.

Merapi
J
Figuur d. Proliel van den Merbaboe, van den

Merapi en van hun Insschenzadelj van Balong, aan de noord-

westelijke helling \an den Lawoe gezien^ men ontwaart den

Merapi in het westen, den Mei baboo in het west ten noor-

den, en den Oengaran in het noordwest ten westen (1838).

Even vcr als de Merbaboc in het noorden, loopt de zuidelijke

voet van den Merapi, met eene zachte en gelijkniafige glooijirjg

lot aan de znldknst benedenwaarts.

FiguNr^. Profiel van don Merapi ^ do spits in het noordwest
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(1856). In

o als in de drie volgendcn (Fig-. 5, 4, 5.)

Jelijken kraterrauur duideliik wordCTi o

van den erup tie kegel , welke zicli acliter denzelven verhcft.

Figuur S. Profiel van den Merapi, van den zuidelijken voet

af , tusschen Jogjakerta en Bedojo gezien (1856).

Fipiur 4. Profiel van de kruin van den Merapi, van Soetjen

(aan den zuidwcstelijken voet) gezien^ het vooruit springend

gedeelte ter linkerhand behoort tot de noordwestelijke helling

des bergs (1856).

Figuur 5. Profiel van de kruin \'an den Merapi, van Sa^^ oengan

gezien, in het noord-noordoosten (1856).

Figuur 6. De Merapi , van Pakis aan de westnoordwesle-

lijke helHng van den Merbaboe gezien. De dampzuil is geirouw
nageteekend. de kirn serczcn. Nog
ligt de berg in donkere, blaauwachtige schaduwen gclmld, maar
de oostehjke zoom der damp\\olken is met cen roodachlig

gelen gloed gekleurd. Een frissche oostewind (April, 1840,) drijft

de dampwolk naar het westen, welke zlch als een lange, regte

staart aan het oog voordoet. — Aan deze noordwestzijdc daalt

de slakkenkegel onbegrensd nederwaarts; aan de regtcrzijde

bemerkt men slechls den buitensten, westelijken hoek van den

kratcrmuur.

Figuur 7. De Merapi, in Februarij, 1840, van Magelan in

het oostcn 16^ ten zuiden gezien. Een groote, zwarte lava-

(slakken) strooni daalt langs de helling nederwaarts (in de kloof

Belongkeng) en neemt zijn oorsprong aan den slakkenkegel

o

zelven, ter linkerzijde naast den westelijken hoek van den
kratcrmuur.— Op verscheidcne plaalsen van deszelfs uit;?e-

strektlieid stijgcn kleine dampwolken op.

Figuur S. Trachiet-zuilen, aan den westelijken wand van
een juk aan de znid-zuidoostelijke helling, van den zuidelijken

kratermuur gezien (1858).

Figuur 9. Profiel van het zuidelijk gelegen rolsjuk van de
djocrang Gandoul, oostzijde van den Merapi en noordzijde van
het juk. Van ter zijde gezien. (Juiiij, 1858.) Op de sraalh.'
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ifooruit springende getk'clten (lerrasscn) lusschen de rotawan-

den, die in vcrticaal staande parallelopipcda afgescheideii zijn,

groeijen wouden.

Figimr dO. Denkbccldige vcrticale doorsnede van dit jiik,

hctwelk van bovcn smal en scherp toeloopt.

FigiiurdJ, Profiel dcr tweelingbcrgen Pla^vangan aan den
zuidwcstelijken voet van den Merapi, van hot dorp Sawoengan
gczien, vanwaar zij, in eene noordelijke' rigling, 3 palcn ver-

vvijderd zijn. (September 1854.)

Fujuur d2 wijst het aantal en de ligging der ribl^en van den
Merapi in de hoogerc zoncnaan. De rib aan de oostzijdc der
kloof (djocrang) Djocwe is, name!

tusschcnzadel van Seln nifbroldt nn

in d

vvaarop de \a eg, welke van
dezc plaats bergopwaarts vocrt, gelegcn is. Op deze Fig
duidt A den eruptie kegel aan, — B den
muur, — C den oostwaarts

en D de oostelijke aschvlakte.

Merapi y Fiquur d3. Kaai

muur

M op-
genomen en geteekend in September en November 1856.
nader herzien en afgewerkt in Junij 1858.
De getallen wijzen die plaatsen aan , a\ elker Iioogte boven

het punt A der oostelijke aschvlakte door vs'aarnemingen met
bepaald; dit punt A ligt 8,000' baven de op^

m punt van den zuidelijkei

top, zijiide 8,640 boven di

its de onbeklimbare slakken

pervlakte dcr zee.

Bij 640 ligt

kratermuur en

oppervlakte der ;

kegcl is nog hooger.

Bij 450, ahvaar ccn Acacia-boompje stond 9, hetwelk in 1856
nog grocn, maar in 1858 verbrand en verdord was, .is het
hoogste punt van den voormaligen , oostelijken kratermuur.

295 is het hoogste punt '\ der rib, over w^elke ."(

Selo bergopwaarts loopt. Op de plaats door dit punt aan-

hebben

ber«r meer naderen

®® zoovvel aaii den slakkeiike^rclo
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als aan de binnenhelling^ waar buitengewoon sterke en dikke

zwavelige dampen opstijgen, uit openingen rondom welke vecl

zvvavel aangeslagen is* (Solfatara's.)

OO ^y^ ^^^^ gioote fumarolen, waaruit waterdampen op-

stijgen, die zich tot digte wolken condenseren.

Twee pittoreste afbeeldingen van den Merapi en deszelfs

eruptie kegel zuUen in den atlas, tot dit werk behoorcndc^

worden aangetrofTen. (Zie plaat XVIL)

De volgende hijzonderheden van den Merapi achten wij

hijzonder der vermelding waardig.— L Zijn voorgehergte

Plawangan met dubbele spitsen (i^ij/wwr dd)^ aan den zuid-

westelijken voet des vulkaans gelegen, hetwelk evenzeer gelijkt

op de Yoorgcbergtcspits van den Merbaboe^ bij Kopeng, als

op de Monte di Zoccolaro en Callano op den Etna , welke door

Lyell zijn afgeteekend.— ^) Hetzelve verlieft zich noordwaarts

van het dorp Sawoengan,— welk laatste op een afstand van

13 palen van Jogjakerta en 1,600 voet boven de oppcrvlaktc

der zee gelegen is;— van de zuidzijdc of van voren gezicn,

doet lict zich voor in twee afzonderhjke spitsen, die nog door

een aantal kleineren zijn omringd , — van het oosten of van

ter zijde gezien als eene lange rib, die verder voorwaarts

springt en Iiooger uitsteekt dan de anderen en die cindelijk , na

weder eenigzins opAvaarts te zijn geloopen, eensklaps zeer steil

afdaalt. =^) Bcide spitscn zijn met woudgeboomle bedekt, waar-

ondcr (vooral op den schedel der oostelijke spits) eene bam-
bocssoort menigvuldig voorkomt. In de raimte tusschen beidc

spitscn gelegen (wier Javascbe naam poort beteekent) liebben

de lava-stroomen zich een weg gebaand en een lijnregten wand
gevormd, welke eene hoogte van 80 voet bcreikt, waar do
waterval der beck telogo Moentjak (het naast aan de oostelijk

gelegen spits) zich nederwaarts stort. De beek komt uit eene
smallc kloof te voorschijn en valt voor den zwartachtigen

Principles III, pag. 65, tab. IV, f. 3.

Het is blijkbaar, dat zich daar ter plaatse lava-stroomcn ophooptcn, die tegcn
het voorgcbergte aanstictcn. Misschien is hetzelve gehcel uit opgcstuwdc lava
gevormd.
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wand ncdcnvaarts; dezc wand bcstaat, uit cone zccr vaste, bnsalt-

achtigc lava, welke in horizonlale, op elkandcr liy^gendo baulvcn,

laagsgewijs is gescheiden. In do dwareloopcndo spleten tusschcn

de lava-banken vergaat dit gesteente, hetw^clk to dczcr plaatse

niinnier droog is, blijkbaar het nicest; men bemcrivt aldaar

eenc bolusroode, kleur afgevende aarde, welke uit de verwe-

ring van de veel ijzerdcelen bevaltende lava scliijnt ontstaan

tc zijn en reeds eene aanmerkelijke dikte hoeft verkregen.

Ecn dergelijke wand van steil afgebroken lava-bankcn ligt

vcrder zuidwaarts van deze plaats en dcM't een twceden, doch

kleincieu, slechts 25 voet hoogen watcrval ontstaan; ook tc

dezer plaatse zijn de d\^'arsscheuren in de lava met eene roodach-

tige, ijzerdeelen bevattcnde aarde opgcvuld.

II. De dicpe met schcrpe randcn voorziene klovcn, in

den omtrek en in de benedctihellingen van den 3Ierapi;

erosie-dalen. Deze zijn altoos slechts in losse, uitgeworpcn mas-

sa's uitgehold en reiken tot^ op dc massive uit trachiet gevormdc
basis, zoodat derzelver diepte de dikte aantoont dezer puin-

;. Door de v

ondcrscheid'

g van net aooi-snedei \

de

ribben gelcgen rotsdalen (III) even gemakkelijk als door

de sclierpe randen der veelal lijnrcgt

nederwaarts loopende wanden, terwijl daarentegen dc wanden
der rotskloven gewoonlijk glooijend van de smal toeloopende

nokken der jukken nederwaarts dalen. Het diepst zijn de erosie-

van den Merapi in dc zone van 2.500 tot op 1,500' voet, van

boven naarbeneden gerekend, ter plaatse waar de

ling in eene zacht glooijende, vlak uitgcbrcidc Iielling overgaat.

Van de meiiigvuldige dergelijke kanaalvormigc kloven^ w^elke, in

die grootte engedaante gclijk hicr worden aangctroiren,bijzondcr

op den Merapi te hiiis behooren , — dewijl geen andere vul-

kaan op Java de vcreiscliten tot derzelver ontstaan, namelijk,

de lagen van losse puinmassa's in die uitgestrektheid en in die

dikte bezit als de Merapi, — bepaal ik mij tot het vcrmeldcn

der volgenden:

1^ De kloof der kali Gcndens;. Dczc kloof loupt on den

«
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noordoostelijkfii voct des bergs bencdenwaarts, tcr plaatse waar

deze met den Merbaboe in aanraking komt. Het zijn twee kloven,

welke zich noordwaarts boven Bojolali tot eene enkelc kloof

\' op die plaats vormt de kloof

gcveer 50 voet diepte tusschen de helder grijze puinbrokken

van trachiet-Iava, welke voor een gedeelte in zeer groote blokken

op elkander gestapeld liggen. De tusschenruimtcn zijn met zand,

dat eene gelijke helder grijze kleur heeft, opgevuld.— Zelfs op

loostelijke

Bojolali, naar de zijde van Solo, steken

gelijke rotsbrokken, van welke velen de grootte eens olifonts
r

licbbcii, boven de oppcrYlakte van den bodem uit. Hct schijnt

eene 60 a 100 voet dikkc (op sommige plaatsen nog dikkcre)

laag te zijn, welke den gebeelen zuidoostelijken, oostebjken,

en noordoostelijken voet van den Merapi en van den Merbaboe

omringt.

O2^. De kloof der kali Krawa^ aan de oostelijke hellin

van den tasschenzadel gelegcn, Ilet is de grootstc kloof, waar-

over de weg van Bojolali naar Selo loopt; zij is meer dan

100 voet diep tusschen hoekige rotsbrokken nitgegraven tot op

het gladgespoelde bed van compacte, helder grijze veldspaaLli-

lava, welke eene verdere uitholling verhinderde. •

Aan de oostelijke en noordoostelijke hellingen van den Merapi

worden nog vele dergelijke enge en diepc kloven, tusschen

wanden met scherpe randen voorzien, aangetroffen^ deribben,

welke dezelve van elkander scheiden, zijn aan dezelver nokken

somtijds zoo smal, dat voor den \^eg naar Selo ter naauwej-

nood plaats genoeg overblijft, hctgecn den reiziger, die dezen weg
betreedt, uit vrees voor. eene instorting'van dat gedeelte der

rib waarop hij zich bevindt, zijne schreden doet verhaaslen,

3ns onderscheiden zich de meesten dezer kloven van dc

volgende klasse vandalen, door de tcitgebreide^ vlakke gedaantc

der landstreken , onder wclker oppervlakte zij bcrgafwaarls i

loopen.

Op den tusschenzndel zclven doorgroeven deze voren slcchls

zand en kleinere rapilli, lervvijl zij eerbt op een lager gedecUe
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tsbrokl

gt'clecltcn van den zadcl, ler plaalso >vaarde hoevcelhdd regen-

water gering is, zijn zij smal en klcin, en vorinen "zij ecnc glcuf

15 V Tcrdcr lanffs de
afdalen en in grooter aantal ineenloopcn, worden zij allciigs

dieper, totdat zij eindclijk die duizelingwekkciide diepe klo-

ven vormcn. Maar zelfs reeds boven op den lusschenzadel , al

zijn zij nict dieper dan 8 a 10 voet, slellen zij dikwerf een
onoTerkomelijken hinderpaal in den vveg en dw iiigen zij den reizi-

ger dezclven zijn gelegd

o cheidene uren te maken
5«, De kloof der kali Koening. Deze kloof daalt, tussclicn

de dorpen Andong ten ^vesten en Rangka ten oosten , langs de
zuidelijkc helling, oostwaarts van liet voorgebergte PIa\vangan

nederwaarts, loopt oostwaarts voorbij het dorp Sawocngan en
vormt zich eerst eenige palen verder benedenwaarls, bij Bedojo,

Mcrap
(Deze geAvonc beekklo

uitfireffroefd

massa s, waarin rotsbrokken Termengd zijn, en dat zij een
breeden bodem liebben, menigwerf ter breedte van verscheidcnt

honderd voet, welke eene vlakte beneden de a

yormt , 20 a 50 voet lager dan deze gelegen , en met
ken bezaaid is.) Bij eene breedte van slechts 3 h 400 voet,

kloof der kali Koenin dor-

pen, ten minste eene gelijke, maar ook tevens hare grootste

diepte. Andong ligt 2,500 voet boven de oppervlakte der zee.

De kloof vormt een wezenlijk kanaal, hetwelk tusschcn loodregte

wanden is ingesloten^ deze loopen zoo steil benedenwaarts , dat

men het diep gelegen dal, benevens het hoogstanimige woud-
geboomte, dat op den breeden bodem wast, op eenigen afstand

volstrekt niet kan bemerken; de gemeenschap, tusschen de ter

wederzijden gelegen gedeelten der vlakte word t ecLter bijna vol-

koraen gestremd, dewijl de kloof slechts op een paar plaatsen

en alleen voor gocde klimmers toegankelijk is. De oevers der
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begroekl;— boomrarens trcft men iii deze kloof reeds boveii

Bedojo, op eene hoogte van uaauwelijks 1,200 voct aan, niel-

tegenstaande'deze boomen, bulten de kloof, op deze hoogte tc

vergeefs worden gezocht. Op eene plaats beneden Andong wellen
debronnen der kali Kooning eensklaps uit openingen, \^elkcraet

rotsbrokken zijn omgeven, in den bodem der kloof op 5 boven
dit punt is de kloof grootendeels droog.

Dat dergelijke kloven, aan de oostzijde van den Merbaboe en
van den Merapi gelegen, geheel en al droog zijn, dat zulks

zelfs het geval is in die streken waardoor dc groote weg heen-
loopt en de helling reeds vlak geworden is, hebben wij reeds
bij dc beschrijving van den Merbaboe vermeld. Uithoofde de
Merbaboe en de noordelijke zijde van den Merapi van wouden
ontbloot zijn, heeft zulks, wel is waar, eenen verminderden
aanvoer van water ten gevolge. Ik heb echtcr aan de boven-
helliniren. bovf»n dp hn,

o 4,000 voct, vlietend HI

verscheidene kloven aangctroffen; liet gebrek aan water in de
benedenzoncn meet waarschijnlijk , behalve aan het afleidcn
van eenige beken tot het besproeijen van sawa's, mode worden
toegeschreven aan het bestaan dier puinlagen, waarin het water
onbemerkbaar wegvhet , langs ondcraardsche wegen verloopt en
eerst zeer laag in de vlaktcn, aan den voet des bergs gelegen

,

weder te vooi-schijn komt.

4". Kloof van de kali Pabilang, aan de westzijde. Uit-
hoofde de hevigheid van alle latere uitbarstingcn zich voorna-
melijk heeft gerigt naar de westzijde, naar de zijde van Kadoc,
naar welke zijde de slakken van den eruptie kegel vrij en steil

van den berg I>encdenwaarts rollen, zonder door een ringmuur
opgehoudcn te zijn, kan men met grond aan deze zijde mecr

sporen van verwoesting en van omkeerin;?en verwachten

veron-
dan aan de andere zijden des bergs

derstelling ook in der daad bcwaarheid ; onder de aan deze zijd

V

Moentilang (alwaar een Control
rblijf houdt) het naast aan den voet des bergs gelegen.
De helhng, waarop aan deze zijde zand- en sleenbrokken lei

loogtc van vcle hond^Td voet op elkandcr ffeslapeld li-ijen

,
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wordt door do klovcii (djocrang) dcr bokeii (kali) Pabilaiig,

Semobo, Simping en Belongkeng diep doorgroelU 5 veraiideringeii

in de gedaantc dor berghellingen , zoo als: hot instortcn Tan
steile wandeiij hot aanslibben van nieuwe puin-massa's , hct

afvoeren van verbazend groote rotsblokken, vcrschcidencmijicn

ver tot beneden in de vlakte , enz , hcbben hier, na bet vallen van
regen, bijna dagebjks plaats.

Gebjk alle erosic-kloven in bet bencdengedeelte dor belling

van den Mcrapi zich onderscheiden door eene I^ieede grond-
vlakte en door loodregte met een scherpen rand voorzicnc

wanden, zoodat bet kanaal, dvvarsgenomcn, veel overeenkomst
met een vierkant beeft, — ditzelfdc merkt men albier op, waar
de weg van Moentilang op den tusschcnzadel door verscbcidcne
dergelijke klovcn voert. Wocster en wilder dan de kloof der
Pabilang wordt bier geene enkele aangetroffen en vooral is zulks
bet geval ter plaatse waar de kloof Apoe zich met baar ver-

eenigt. Te dicr plaatse verbeffen zicb dc wanden 100,ia,vclc
hondcrd -voet boog, — niettegenstaande uit

en rolsteenen
, met groote rotsbrokken vermengd, gevormdzijn;

zij zijn volkomen dor en kaal en zoo los op elkander gestapeld,

dat de reiziger onophoudelijk vreest bet puin te zien neder-

storten en begraven te zullen worden in deze afgronden, op
welker bodcm millioenen steenbrokken in de Mildste verwar-
ring over elkander beengeworpen zijn. Tusscben deze puin-

brokken beeft de scbuimende beek bare bedding gevormd , die

gedurig van plaats verandert.

In vele g de myri-
aden van steenbrokken lange rijen, en men ontwaart did-

delink, dat zij bij de uitharsting in stroomen^ terwijl dc
eene steeriblok den anderen voortduwde, naar beneden zijn
geschoven. Nergens op Java doen zicb deze uit puinhrokken
van lava gevormde stroomen, zoowcl wat betreft de wijze van
bun ontstaan als die waarop zij in beweging werden gebragt,

zoo duidclijk aan bet oog voor als te dezer plaatse. Het zijn

geene lava-raassa's, die bij bet stollen sebeurdcn , maar wcrktiijk

enkele, van Let lijdslip hunner vorming afzonderlijke stukkcn.
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althaiis sloclits in een roodgloeijenden staat naar benedcn

kimncn gekomen zijn. En niettegcnstaande dat zijii het tocli wtir-

kelijk stroomeuj die eene onafgebrokene, menigwcrf bogtigc of

slangsgcuijze lijnTormcn; tcr plaatse waar de kloof , overwelker

bodcm zij benedenwaarts zijn gcstroomd^ efene kromming maakiL

en do steenbrokken derlialve tegen den wand aanstieten, ziet

men dczelven tot hoopen, Ja, tot gelieele hcuvels op elkander

gestapcld liggen. Dit puin-veld , dat met historische naauwkeu-

righeid tot aan de bron van deszelfs ontstaan kan gevolgd wor-

den, weipt eenig licht over den ooi'sprong dier duizenden van

steenbergen^ vvelkc zicli in de vlakte rondom den voetvanden

Galoenggoeng YerhefTen.

III. D^ diepe klovcn titsschen de ribhen der hoogere zonen

van den Mcrapi aan de noordelijke^ nooi^doostelijke en oos-

telijke zijde j
— 7^otsspleton^ horyspleten. Gecn cnkcle nog

werkzame vulkaan op Java levert voorbeelden van zulke diepe

groeyen of divergercnde lenyte kloven op^ als aan de noord-

oostelijke helling van den Merapi worden aangetrolTen. Deze

helling doet zich aan bet oog voor als ware dezelve sleclils uit

7 of 8 straalvormige ribbcn zamcngesteld , die, op zich zclve

beschouwd, groot genoeg zoudcn zijn om gelieele bergkctenen te

vonnen, indien zij op eene vlakke basis stonden. Zij bestaan uit

compacte, helder grijze tracliiet-lava , welke voornarnelijk uit

eldspaath is gevormd en waarin weinig hornblende voorkomt;

zij kunnen niet door loutere erosie der tusschenkloven
,

gelijk

^enen ondcr no. II vermeld, maar door splij ting der helling of

door trapsgewijze ophooping van vaste lava-stroomen zijn ont-

staan. Boven op (aan denokken) vornien de meeste dezerribben

smalle rotskammen^ die tor naauweriiood breedte genoeg oplevc-

ren voor de paden, A\'elke over dezelven loopen ; langs de zijden vor*

men zij op vele plaatscn kale wanden, die in verticale, door dwars-

/

\

scheuren weder in geledingen gescheiden ribben afgedeeld zijn. Op
Figuiir d3 ziet men een aantal dergelijke geribde wanden, welker

bouvv zeer nabij met de znilenvonnige afscheidini? overeenkoml.

Ter plaalse waar de onlblooting der ribben zulks toelaat, ziet men
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versclieidenc dergelijkc wandoa als terrasseii zich l)oveii elknmlcr

verheffen (uit be<Iiliugcii van do vrocg(n' verniclde hcldcr grijze

lava ter diklo van 15 tot^ 30 en mccr voct bcstnnndo); hot

scbijnt derhalvc, dat deze verbazcnd groote ribbcn toch sicchts

door lava-stroomcnzijn gevormd, die op vcrschillcnde tijdstippen

over elkandcr zijn heengcslroomd. — In dat gCYal zijn editor

de daleii tusschen dc ribben nict door splijting gevornid^ maar

zijn zij insgelijks ontstaan door uitgroeving^ lea govolge van hot

van lieverlede wegspoelen der verbrokkolde en retxls van den

aanvang van derzelvcrbestaan af in cnkele, onregclmatigc paral

lelopipeda gevormde rotsmassa's, hocwel bet zich mocijclijk laat

begrijpcn^ hocdanig de lontere working van het water zulkc

vreesscbjkc afgronden heeft kunncn doen ontstaan,— afgron-

den, welke 500 voet diep, gobjk die dor djoeraiig Gandocl,

tusschen de hardste prismatisch afgezonderde rotswanden neder-

dalen, indien aardbevingen het ontstaan dier kloven niet bevor-

derden. Het is duidehjk, dat deze ribben niet kunnen verhoogd

gevk orden zijn door over elkander gevloeide lava-stroomcn

,

nadat deze kloven reeds besfonden^ dewijl de lava-stroomen

in dat geval veel eerder de kloven zouden gevuld en de berg-

helling effen gemaakt hebben. De benaniing: «rotsdal» is hier

slechts gekozen, ten einde de kloven tusschen zamenhangende,

compacte rotstrappen te onderscheiden van die dalen, welke in

losse rotsbrokken zijn uitgehold geworden. Ter plaatse waar

aan de zijden der ribben geene loodregte wandcn in den vorm

van trappen opwaarts klimrnende worden aangetroffenj mag met

regt >Norden vermoed en kan op vele plaalsen zelfs worden

bewozen, dat eene latere uitstorting van losse uilwerpselcnj

als: Zand enkleine steenbrokkon, heeft plaats gehad, waardoor

de rotsterrassen in cone zachter glooijendc heUing en devroeger

hrcede bodem der kloof in eenen scherp toeloopenden grond zijn

herschapen. De Djoewe kloof, waaruit alle losse bestand-

deelen weggespoeld zijn, heeft inderdaad zulk eenen l)reeden,

uit vaste trachiet-Iava-rotsen gevormdon bodotn, Aveike in den

vorm van trappen afdaalt. Voornamelijk is zulks het geval

met de eene rib, i\<i grootsto van den Merapi, ^^elkc de
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groote oostelijke kloof (djoerang) Gandoel aan do oostzijde

begrenst en weike in Figuur J3 van Selo en in Fiyuur 9

van naderbij, doch in beidc gevallen van de noordzijde wordt

gezien; er wordt aldaar duidelijk ont^^aard, dat dezelve uit

vei^scheidenGj over elkander liggende in prismatische stukken

verdeelde lava-banken bcstaat , welkc onder een gelijken hoek aLs

de berghelling naar het oosten afdalen, tervvijl de afsclieidings-

spleten en de afzondeilijke stukken daardoor gevormd, eene

verticale rigting hebben; deze lagen zijn zoodanig geplaatst, dat

de benedenste derzelven vooruit springen en kleine trappen vor-

men, terwijl de daarop groeijende Acacia-bosschen het schoonste

koutrast malvcii met de barre rotswaiiden^ welke boven en

beiioden dezelven woiclcii gezien. De denkbeeldi

Figuur dO af* 1

m

waarboven zich het bladerenffcwelf der

mcrkehjkc longte,

verheft, heb ik slechts aan de hnker- (vvestehjke) zijde cener rib,

aan de zuid-zuidoostehjke helhng des bergs , ten zuiden bcneden
de aschvlakte gezien ; dezelve wordt voorgcsteld in Figuur S.

Op den vlak geworden tusschenzadel hebben de lossere, hot

laatst uitgeworpen stoffen zich het meest opgehoopt. Beueden op
de compacte lava-ribbcn hggen groote lava-broksfiikken, hierop

gruis- (rapiUi) lagen, welke met nog fijner verdeelde slofFen,

namehjk, afwisselend met lagen van zand, asch en van zecr fijne

steengruis bedekt zijn.

Even als bij den Soembing en bij den Sindoro valt ook hier,

beide vulkancn met elkander in aanraking komen, name-
op de diepste pi hun

werkzaam was in het oog

pt, de mindere onderdom

korterc tijdverloop sedert

Merbabo
Merapi en de Ligen van zand- en rolslecnen

Qden, welke vlak nitgebreid zijn, strckkcn

'J Articulati,
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zich over den voet

ling op\^ aarts rijst.

1
) die mcleene steilere hcl-

Warehet mogelijk, in plants van eene grocf ter dieptc van
100 voet (zoo diep dringen de kloven), ccnc doorsnedc van
dozen zadel van eeiiige duizend voet diepte te bekomon, dan
zou de geschiedenis van bcide vulkancn gedeeltelijk aan het
licht Avorden gebragt; men zou alsdan kunnen bespcnren,
of de Merbaboc reeds lang aanwczig en iiitgebliisclit was (gclijk

in Figimr d4, a wordt afgebeeld), toen zijn jongere brooder
Merapi eerst aanving zich te vormcn, dan ^^cl: of b

ifwisselend wcrkzaam Avarcn en hunncn zadel (gelijliv 111

Fiyuur d4, b wordt voorgestcld) met lagen, vvelke bij afvvisse-

ling over clkander vloeiden, oplioogden; — want hot laat zich

zeer ligtelijk begrijpen, dat men, door in de aardc in to

dringen, eindelijk op eene plaats meet stooten, alwaar de liel-

te eindiffen: in dit

zich op een onbcpaalden afstand c

>rtzet , zonder aan de helline: van dei

D

broken vulkaan, of dat de hellii

vloeijen en in dat geval zijn zij beiden te gelijker tijd ontstaan.

Inderdaad wordt de tusschenzadel bij uitsluiting door den
Merapi gevormd. Topograpliisch beschouwd, wordt de tus-

scherizadel gevormd door het vooruit stekende juk, dat de
Djoewe kloof ten oosten begrenst, waarover de weg van Selo

opwaarts loopt en dat zich als eene aanvankelijk smalle rots-

graat in den tusschenzadel, welks midden ffeheel vlak is, uit-

breidt: •pselen

zand- en gruislagen, — welke de bovenste bedding van den
zadel ter dikte van ten minste honderd voet vormen.

orpenOnder deze lagen van losse , door den iMerapi uitgev

stoffen , . komen het meest stukjes witachtige, opgeblazene, po
reuse lava voor, welke hoofdzakelijk iiit veldspaath bestond, en

slechts zeer zeldzame, doch onvergane hornblende-kiistallen

') De Dujtsche berglieden gebniikcn voor bet eerstc geval het woord untertmfen
en voor het laatste ubergrcifen.
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bcrat; hoewel veel zwaardcr, is dezelveechter puirasteonachtig

van aard 5
— buitendien wordt ziilk ecne mcnigto van geliccl losse,

vrije en volkomcn gcvormdej auffiet-krislallcny die ecnc aanmer-

kelijke groolte, en eenc zwarte kleur hebbenj onder dezc puin-

massa's aangetroffen ^ dat ik in eenen enkelen dag een geheel

mandjc vol daarvan kon verzamelen (ik venYijs den lezer naar

mijne verzameling) ; het grootste exemplaar was 5 duim lang

en 1 duim dik, Icrwijl de gcwone vcrhouding sleclits 1 duim

bij 5 lijnen bcdroeg. Ilet waren zeer regelmatig gevormde acht-

kanligc zuilen; de meesten hadden 2 smalleie ziJYlakkcn en

derhalvc was dei'zelver dAvarsclie doorsnede langwerpig van vorni.

^oc^^ el zij slechts als uitwcrpselen dcs vulkaans in de gruis-

lagen kunncn gekomen zijn, zoo warende meesten echtervolko-

men onbeschadigd en aan de kantcn scherp. Naar de overeenkonist

Ic oordeelen, welke tusschen deze augiet- en de vroeger reeds

ej^melde Iiornblendc-kristallen , in den poiphier bij Lenibang '

voorkomende, bestaat, wordt het evenwel waarscliijnlijkcr, dat

deze augiet-kristallen niet in eeuQii vrijen toesland nit den

krater zijn gewoipen, naar ingesloten waren in cen augietpor-

phier, die door den krater in stukken werd uitgesliugerd en

welks deeg verwcerde en verdweeuj zoodat sleclits de minder

aan vergaan onderhevige kristallen overbleven. Wanneer deze

lagen van asclij zand, puimsteen en andere rapilli, waarin de

kristallen besluten zijn, cenmaal tot tufsteen verharden, welk

\

ecnc vreemdsoortigc brekzie zullen zij in dat geval vormen!

Buitendien treft men aldaar dioriltsche en syenilische steen-

brokken en boniblende-rots in groote stukken aan, welke ten

deele verslakt zijn; olivin enmagneetijzerjbenevenszwavelkics,

belialve nog andure bestanddeelcn, komen zeer menigvuldig in

de zoo even gemelde steensoorten voor; eene groole nietiigtc

Irachitische lava-soorten liggen overal in groole en kleine

brokstukken in het rond versprcid. In een exemplaar Avordt

in hetzelfde sink eene veibinding waargcnomcn van sycnict

en trachiet als waren twee fragmenten innigzaamp^esmoltcn, zoO-

dat geenc scherpe grcnzen nicer bestaan; een ander syenilisch

stuk bcvat diopsit, in plaats van gewonc hornblende. Al deze
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vtTScliillejido steenfragmenten werclen uit den kraler voortge-

slingerd.

de ^ comioacte lav

m zijne latere (geschiedkundige) perioden, nict gcvornid.—
Hij braakte sleehts puiiibroktcn van lava of afzonderlijke rots-

stukken uit. Behalve die oadste lava-stroomen, welke eene

duidelijke rots-afscheiding hebben en welke men misschien mag
aannemen als te gelijk met denzelven te zijn onlstaan^ —^komt

eclikT een oude slroom van homogene te zamenliangende lava

aan den oostelijken voet van den Merapi, boven Bojolali, voor;

deze stroom hceft aldaar eenc breedte van 1^000 en eene vlak bol-

ronde oppcrvlakte, Hij isvolluchtbellen (blascnraume)en r/ee// een

op s

n loopfy 7

oppervlakt

eene elgendonimelijke wijze gevormd^ zij wordt, namelijk^ door-

sneden van kleinc groevcn en dwarscbelijsten^ die, wel is waar,

in eene gebogene rigting, doch altijd evenwijdig aan elkander

voortloopen.

V. De fopj of de kraterruimteii van den 3Ierapi,

Ter verduideiyking dezer beschrijving wordt de lezer naar

de situatie-schets, Merapi, Figuiir d3^ verwezen^

lo, De voormalige ^ oostelijk gelegen kratermimr^ welke

door eene ongeveer 600 voet breede asehvlaktc van den tegen-

woordig werkzamen uitwerpingskegel gesclieiden wordt, komt

het eerst in aanmerking. Het Iioogste middengedeelte van dezen

kratennum', bij het Acacia-boompje 9> bereikt eene hoogte van

8,430 voet en daalt naar de binnenzijde (of naar het westziiid-

westen) 450 voet loodregt nederwaarts. Men vergelijke het

profiel derloodregte doorsnede in Figuur d3. Het is duidelijk,

dat dezelve uit op elkander geplaatste lagen is zamengesleld^

tevens vornit hij debovenste grens van de djoerang G andoel, in

welke kloof hij naar het oost-noordoosten afdaalt. Te dier plaat^

rijst op den steil afdalenden wand eene geisoleerde rots op-

waarts, die men insgelijks te Solo kan zien; zij maakt het bo-

2G
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bovenste gcdeelte, de spits van eenen zijwaarts afgebroken lava-

stroom uitj welke zich naar beneden verbreedt en als eene korst

op de helling des bergs ligt.

2o. De oostelijk gelegen aschvlakte-^ deze is duidclijk bet

overblijfsel van een voormaligen kraterbodem en bestaat uit

helder grijs gekleurde ascli, welke met eene harde korst is over-

togen, Deze korst (door vermenging der asch met regenwater

en latere opdrooging— of door de uitwcrking van heete dampen,

welke met de oppervlakte in aanrakmg kwamen en aan dezelve

zekere bestanddeelen mededeelden, — ontslaan?) heeft ongeveer

eene dikte van 1 daim^ breekt onder den voet in scherven,

waaronder het stoffige^ fijne gedeelte der asch te voorschijn

korati). Het regenwater heeft tallooze gleuven of gootjes in de

oppervlakte gcgroefdj wier diepte van 2 duim, naar de midden-

of hoofdspleet toe, tot 10 voet aangroeit; deze groeven loopen

meerendcels tamelijk evenwijdig , vormen weinige bogten in

haren loop en doen zich, in de verte gezien, als donkergrijze

aderen aan het oog voor. — Eene groote menigte scherphoekige.

en kantige blokken uit trachiet en verslakte, pmitig-hobbchge

lava wordt in de vlakte, het meest echtcr naar den voet des

kegels been en wel bijzonder in derzelver zuidclijke streken,

verstrooid aangetroffen^ —- terwijl dergelijke steenbrokken bij

duizenden met de asch zelve vermengd Avorden gevonden.

In het oostnoordoosten verheft zich boven deze aschvlakte de

voormaliffe kratermuiir, welke met eene fferinije rondiiiff van

het
6

zoidoostcn en ten laatste naar het zuiden onibuigt, terwijl

dezelve aan de noordweslelijke zijde door een breeden wrong-

vormigen aschruff wordt be";rensd, welke eene hoosrte bereikt^^V.*^^^^, ,TV.XX,.^ V.V.XiV. IX^U/ii

van 8,552 voet en aanvankelijk in eene zuidoostelijke, vervol

gens in eene zuidelijke rigting dalende, allengskens m deasch
vlakte overfiraat; deze vlakte is in het onst l^n nnnrdpn vnn ^Ipt

') Ik kan mij het ontstaan dczcr korst niet zeer duidelijk maken; de asch, welke
de kleinere vhiktcn, aan den zuidwestlijken voet des kegols, bedekt, blijft stecd5

ios en ligr al? stof.
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eniptie kegcl 8,000 voet lioog en daalt aaii hot /uidclijkc uit-

ciiide onmiddellijk en zonder ecnige atscheiding te vormen in

de helling des bergs benedemvaarts,

Deze aschvlakte is ten opzigte van den Merapi volkiMiien

lielzelfde, hetwelk het haltkringvorraige plateau Alocn-aloen ten

opzigte des kraters van den Gede is. De voorinalige oostelijk

gelegen Mcrapi-miiur maakt denovergang uit tusschcn degewone

naau^^e, volkoracn kringvormige murcn van dampende kraters

en gene ouderc haifkringvormigc bergnokken, welke sonilijds

ecn verbazend grootcn omtrek hebben en de buitenzijde der

eruplie kegels omringen. Vele geologen noemen dezelve ver-

hefiings-k raters. Op Java eehlcr zijn de trapsgewijze overgangen

van de grootsten tot de kleinsten zoo menigvuldigj dat men
zelfs de grootsten dier oude ringmuren, b. v. de nok van den

Sedaratoe des Gede, — den Panggcrango kratdr (den halfkring,

vorniigen maur van den Panggerango en van den Sela) en den

cirkelvormigen muur van den Tengger, — hoegenaamd als niels

anders kan bescliouwen dan als den voormaligen ring van nit-

barstings kraters^ welke veronderstelling mede door liunne geo-

logische bonworde wordt bewezen, daar dezelve uit op elkander

geplaatste lava-beddingen en boven deze uit gruis- en zandlagen

bestaan. Wanneer na verloop van een paar duizend jaar de

eruptie kegel van den Merapi nog verder westwaarts zal ver-

plaatst (zulks is zeer vvaarschijnlijk) en door nieuwe lava-slroo-

men de openingen van den nicuwen ringmuur zullen opgevuld

zijn gewordeUj wanneer dc oostelijke muur met wouden, gelijk

de aschvlakte met gras zal bedekt ziju, — dan is het t^^eede

Aloen-alocn gevormd, hetwelk zich alsdan slechts door zijn

geringeren omvang zal onderscheiden van datgcne, hetwelk

voorkomt op den Gede, — of op hot Garoe-gebergte j en dat

het meest zal overeenkomen met de Oro-oro vlakte van den, berg

Kawi, die reeds v(56r eenige duizenden van jaren was voltooid.

Naar mijne overtuiging worden op Java geene verheflings-

kraters gevonden.

5"^. De nieuwe ziiidelijhe kratei^^nuur* beschrijft ongeveer het

derde gedeelte van cen ciikcl en omvat den eruptie kegel van
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zijne zuidooslelijke helling tot aaii deszelfs woslzijde, terwijl hij

aan de andcre zijden vrij is en door geen ringmuur omsloten

wordt. — De rand van dezen mimr is door eene menigte kleine

rotsspitsen (hoeken of uitstekende voorgebergten), met -half-

kring- of halve maanvormige bogten tnsschen deze spitsen,

getand; naar de binnenzijde daalt de rand steil als een muur

en op de meeste plaatsen volkomcn loodrcgt benedenwaarts tot

aan den slakkenkegel, die onmiddellijk tegen den voet van den

muur aanstoot. Eene der hoogste spitsen van dezen muur,

zuid'Zuidoostwaarts van den kegel, is 8,640 voet hoog; het

westelijk gelegen gedeelte, dat onbeklimbaar is, rijst nog tot

grooter hoogte (1858); — de diepte van den Avand echter is

slechts 160 a 200 voet. Naar de buitenzijde gaat hij over in

eene helling, welke, wel is waar, op menigvuldige plaatsen,

doch slechts ter diepte van weinige voeten doorgroefd is, en

hetwelk men, dewijl het met asch oveidekt is, waardoor dc

verdiepingen effen zijn gemaakt, vergelijkender wijze glad mag
noemen; zonder in evenwijdige lava-banken afgedeeld te zijn,

ontwaart men aan den binnenwand slechts eene onrcgelmatige

splijting der rotsmassa naar alle rigtingen been. Hit deze spleten,

welke meerendeels slechts smalle reten zijn, doch waarvansom-

migen een of meer duim openstaan, dringen ophonderde plaatsen

al sissend en zacht bruisend dampen, voornamelijk waterdampen

te voorschijn, welke als even zoo vele kleine dampzuilen op-

waarts stijgen.

Het aschbekleedsel van de biiitenhelling is met gelijke

harde korsten overtogen als het oostwaarts gelegen aschdal^

beneden deze korsten is de asch los en droo;r, <^n 2^eelachiisy

grijs van kleur. Op verschillende plaatsen is dezelve gedeeltelijk

weggespoeld en slechts enkele meer vaste gedeelten daarvan

zijn staande gebleven en vormen als het ware kleine 4^6
duimen hooge zuiltjes, op welker top niet zt4dzaaiii een steeii

wordt aangetroffen.

Het oostelijke of naauwkeuriger gesproken, het oostnoord-

oostelijke uiteinde van dezen 7nuur Tormt een rotshoek ter

hoogte van ongeveer 20 voet, sluit zich aan de znidoostehjke



397

helling van den slakkenkegel , ongeveer op hct niidden van

deszelfs hoogte aan, en wel zoodanig dat de voortzetting Tan den

muur door slakken ovcrdekt scliijnt te zijn. De steile wand,

welke zijiie zuidelijke helling naar het oosten vormt doet echter

duidelijk (alwaar het zuidelijke uileinde van de aschvlakte ligt)

) muur hier werkelijk eindigt en vvaarschijnlijk totd

op deze plaats eenniaal is verlDrijzeld geworden. Hier aan deti

oostelijken voet van den muur, welke de zuidoostelijke voet

des kcgels is, ligt^ verstrooid in de zandvlakte, eene verbazende

nienigte rotsbrokken, die eene dikte van S/lOj ja, 20 voet hebben

en zonder regehnaat woest en wild op en over elkander geworpen

zijn. Al deze sleenbrokken zijn onregelniatig vanvormj en met

scherpe hoeken en kanien voorzien^ zameiigesteld uit conipacten.

" •(

zy

helder grijzen, somtijds

;r verschillcnd van de n

Zljll

deszelfs oosteliiken uilhoek 8,460 voet boven

hoel

25 V di

(18 gevou-

den, ah^aar zulk eene groote lioeveelheid zwavel gesublimeerd

was. datde Javanen. door de wanden sleclits met de half door-

o kokosnoot af te schrappen, in ko

blikken geheele korven toI daarvan yerzamelen konden. De

gansche bodem was aldaar. overal doorwoeld, tot op eene diepte

Van <eeken

slechts met de grootste voorzigtigheid kon hi] betreden worden.

Verdcr binnen- of westwaarts van deze zwavelgroeven, in de

smalie kloof tusschen den muur en den kegel gelegen, slegen

destijds ook de dikste waterdampen op. Het waren fumaroleri,

die met zulk een heftig gebruis uit gaten, ter grootte van rer-

scheidene voeten opstegen, dat de bodem in het rond daar-

van beefde.

De helling, ^velke, oostwaarls naar de zuidelijkste streek

der aschvlakte been, ten minste 400' afdaalt en beneden de

zoo even genoemde solfalara's, die tusschen het ooslelijkste

uiteiiide van den muur en den keeel worden aangetroff^n
,
ge-
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legen is, deze helling bchoort gemeenschappelijk totclezeii muur

en lot clen slakkenkegel. Dewijl dezelve is tc zaraengesteld uit

harde trachietbrokstiikken, uit slakken, uit gebleekte, door

zure dampen geheel opgeloste steenraassa's, vvaar tusschen

hier en daar zwavel wordt aangetroffen^ zoo verkrijgt zij daar-

door een eigenaardig bontkleurig koloriet, gevormd uit

zwartachtig grijs, grijs, roodachtig grijs, wit, zvvavelgeel,

roodachtig en rood, en doet hij zich aan het oog voor als

de puinlioop van ingestorte gebouwen, waar tusschen vooral

eene groote menigte tegels en kalk voorkomen,

Slechts op eenige weinige plaatsen blijven i) tusschen den

voet van den slakkenkegel en den muur kleine tusschenruimten,

welke volkomen effen en horizonlale aschvlaktcn vormcn^ de

grootste derzelven ligt aan den zuidwestelijken voet des kegcls

,

heeft eene lengte van 90 voet bij 40 voet breedte en is S^oS^

boven de oppervlakte der zee verheven. — Do kraterwand

is aldaar 160 voet hoog en biedt tevens de eenige plaats aan,

waar hct mogehjk is, om, zonder ladders, op de smalle voor-

uit springendc gedeelten der rotsen, die met verharde asch overdckt

zijn, in de diepte af te klimmen/

Te rekenen van deze plaats tot aan het westelijke uiteindc

van den muur liggen, namelijk, in de b
stekende rotshoeken nog verschcidene dergelijke vlakten met

fijne, hclder grijze asch bedekt, doch geringer van omvang dan

de vorigen; al deze aschvlakten klinken hol^ wanneer men

over dezelven heengaat. Trapsgewijs verhi

hooger, zoodat de laatste derzelven, welke het naast aan het

westehjke uiteinde van den muur lag, geschat kon worden 80

voet hooger op te rijzen dan de eerste. De bodem tusschen

dezelve was week, alom met gaten doorboord en op eenige

loeijend heet; op andere plaatsen b 1 1>
VA

den voet, tervvijl dezelve elders door het z^avelzunr uit de

dampen voorlgebragt, glibberig was geworden. •

—

*> De lezer moet. niet uit het oog verliezen, dat raijnebeschrijving den berg voor-

stelt gelijk hij zkh in 1836 en later in 1838 nog onvevatulcrd vertoonde.
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n den muur vvordt gevonnJ Jooi

eeiie onbeklimbare spits ^ die ter hoogte ran vei^schcideue hon-

derd Yoet oprijst en als rotswand ins^clijks naar liet westen berg-

afwaarts dalende (als de zuidelijke grens van de djoerang

Belongkeng) epn werkelijke met een scherpcn rand voorziene

lioek uitmaakt, waariiit het bewijs is af te leiden^ dat hot

thans ontbrekende gedeelte van den ringniiiur eemiiaal plotseling

werd verbrijzeld. Uit het bestaan van dezen scherpen hoek des

brokstul elk

in de aschvlakte wordcn aangetroffen, ter plaatse waardczehet

oostelijke uitcinde van den muur raakt, en welke brokstukken

slechts als verbrijzelde gedeelten van dezen muur afkomstig

kunnen zijn^ — kan ijke

onkelijk niet slechts een gedeelle van een cirkel, maar

dat dezelve. de

muur niet volkomen aan alle zijden geslotcn was, — echtei

m zijnen oorspronlvelijken vorm uitgestrekter was dan thans.

De kleur van den wand in het westelijke gedeelte was niet

eigenlijk grijs, maar witachtigrood of helder roodachtig grijsen

wanneer nu de wand door den gloed der damj^en in een sche-

nierlicht was geliuld, scheen het als of de rotsen nog in glot^i-

jenden staat verkeerden.

4*>» De emptier of slakkenkegel van den 3Ierapi. Dezc

kegel hceft den vorm van een halven bol en vervult de ruimte

,

welke door den nieuwen kratermuur wordt ingesloten^ niet slechts

gelieel en al, zoodat ter naauwernood plaals overblijft voor de

genoenido kleine aschvlakten, welke als overblijfselen van den

eigenlijken kraterbodem mogen beschouwd worden^ maar hij

schijnt insgclijks door zijnen steeds aangrocijenden omvang dezen

muur, op het thans nog aam\ezige zuidelijke gedeelte na, te

hebben /erbrijzeld. Uithoofde deze muur geene onderafdee-

lingen heeft, geene verdeeling in enkele lagen, zoo mag worden

verondei-steld, dat dezelve bij gelegenheid van eene enkele uit-

barsting is gevormd, als het ware aan een stuk is gegoten

geworden, als eene aan alle zijden ovenloeijende lava, welke

tot eene enkele laag van 200 voet dikte stolde. Dc kruin des
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kegels schijnt nog 2 a oOO voet hooger It; slijgen dan tie zuidc-

lijke muur i) en zich derhalve ongeveer 800 a 950' boven liet

laagste punt zijner basis te verheffen (d. i. de oostwaarts gelegen

aschvlakte). Wordt de voet des kegels aan deze oostelijke asch-

vlaktc en insgelijks op den aschrug in het noordoosten met eene

tanielijk scherpe grenslijn omtogen, aan de noordvvestzijde daar-

entegen schuift hij zijne slakken reeds verder in het rond en

daalt hij aan de westzijde geheel vrij en zonder grens bergafwaarts.

muui
dat alshetbovenste begin der djoerang Belongkeng magbeschouwd
wordcn. Uithoofde de rand van den muur, v^elke in dit westelijke

gedeelte getand is en derhalve nu eens rijst dan weder daalt,

zoo h
neder te zeltcn, en het losse bekleedsel van asch onder hai

ft

terkloof zelve
(

raij

niuurs) tot aan het westehjke uiteinde voort te dringen. Nim-
ebben verschijnselen , door de werk

aakt. zulk ffcbr

als ik bij den aanblik van dit oord gevoelde, hetvt'elk door mij,

somtijds zoodanig in dampen gehuld, dat ik gevaar licp van te

stikken, tot tweemalen bezocht is. Tusschen de Javanen, die

n mij was een afstand, welke ik al klauterend

in een half uur had afgelegd (7 Junij, 1838).

mij V

de woeste, grooteWanneer ik den blik nedersloeg, ^..^ „. ,,»

Belongkengkloof, welker steil afdalende bodem
helling van den eruptie kegel zelve is, terwijl millioenen van
slakken op elkander gehoopt lagen, van uit de duizeling wek-

imerlicht van wolkennevelen
en dampen verloor, tot hoog boven den krater uit; — ik zag,

enkele slakken losgeraakten en benedenwaarts gledgn, — zij

te vliegen dan te rollen, te^\^ijl zij in verschei-

kende diepte, die

schcnen

dene zellen, aanslaande en weder opspringende
,
groote

de punten zich stoFwolken

*j Mitssthieu nog Iiooger.
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waar de puinbrokken in derzelver vaart met den boJeni der

kloof in aanraking kwamen en zij voor het grootste ffedeelte

'pletterd, ja, de g-eheele slakken-

raen

gekraak

an berigtte mij, dat gedui'c

ng van 1852 en gedurcnde ncg

1837 iederen nacht vuriire stn

baar bleven, die langs de hellingen des beiffs in de bovensteQo v^o xxv^^xixigviji .^ca JJi:i5

zonen nederdaaldcn^ — wanneer men dit in aanmerkingneemt,
zou men bijna tot het dcnkbeeld komen, dat er voortdurend

eene langzame uitvloeijing van lava nit de zijdcn van den
slakkenkegel plaats heeft en dat ten gevolge van de voort-

durend op nieuw gevormde slakken ecn

slakk

cdeelte der vroeg

s

zag , benedenwaarts in de Bclongkcngkloof te rollen. Dcvvijl de
lava, hoewcl zij lang gloeijend blijft, spoedig door eene harde

en donker gekleurde korst w ordt overtogen, zoo zou men vcron-

derstellen, dat het inwendige gloeijen der lava onmogehjk te

Magolau kon ^aargenomen worden' (?). Tevens gceft dit bene-

denkbeeld J

kleine
o

en asch overgaan, welke in den kraterschacht misschien op

gehjke wijze ontstaan, namelijk, door het verbrijzelen der

lava, vt'anneer aangcnomen mag worden, dat deze niet altijd

in volkomen vloeibaren staat tot aau den rand dos kraters

wordt opgestiiwd. De halfbolvormige kraterberg bestaat, voor

zoo verre het mogelijk is deszelis zamenstel te leeren kennen

,

uit louter afzonderlijke puinbrokken, welkc door elkander eene

dikte hebben van drie Aoet; bij millioenen liggen dezelven los

op poreuse

*) Ik mogt het als een groot geluk bcschouwea, dat ik weder onbezeerd bij de

Javanen in de aschviakte aankwam; met oj^zet hielden zij zich^fom eribijgeloof belct-

tedc hen in dit oord een enkel woord te spreken. Toen ik deze plaats voor de

eerstc maal bezocht (op den 5dcn November, 1836), had ik mij voorgenomeu zulk

ecn ^jcvaarlijk oord nimmcr wcder te betrcden, maar — enz.
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lallooze galen dooiboorde, spoiisachtige lava-slakkeii, somniigeu

van eene zwarlachtig grijze, velen van eene koolzwarto kleur;

bij alien is de kristallinische vorm verloren gegaan en van der-

?re bestanddeelen is slechts sorawijlen nog de horn-

blende fe onderkennen. Dc veldspaath is tot eene korrel

poreuse massa geworden, weike er gekruld uitziet en welk*'

dik^vijls op de met gaten dooiboorde woningen van zekere

polypsoorten of op sommige oolitische massa's gelijkt. De
slakken hebben een veelhoekigen Torm, zijn ruw met schcrpe

tanden en punten; slechts weinigen wordcn aangetroflen, die

grooter zijn dan 3 voet, waaronder sommigen eene grootte

van 5, ja, van 10 voet bereiken. Uitgenomen eenige vaste

blokken trachiet-Iava , kunnen bijna alien mcl den haincrgcmak-
kelijk worden verbrijzeld; ja, vclcn bestaan slechts uit verharde

asch, die met eene korst oratogen is. Overgangen van slakken,

welke geheel los van zamenstcl zijn, tot den hardsten, com-
pacten trachiet worden meni;?vuldij? aariffetroilen.

schedel eenen ingedi

clkandc

ik
)

a en het sclieen mij toe, dat de kratci-schacht doorovc
• heengeworpen slakken verstopt was gcraakt; er bl(

ter wijde kloven enscheurentusschendczelven geopend
het scheen mij toe, want uithoofde der zvvare damj

wolken was het niet mogelijk alles duidelijk te onderkennini
en derzelver verstikkende hoedanigheid liet niet toe, dat ik

langcr dan eenige oogenblikken aldaar venvijlde. V66r de
uitbarsting van 1857 Hep door den ganschen schedel, in de
ngtmg van het hoord-noordoosten naar het zuid-zuidwest*'neen(?

diepe, kloofvormige ruimte, welke men als eene kerf reeds
op een zecr grootcn afstand gewaar werd. (Zie b. v. Merapi,
Figuur 4 en 5.)

Sedcrt eene lange reeds van jaren braakt hij onaf-(l)roken

basis

hebben van 200 voet; zij zijn wit van klour. Boor de zon

scl

isclienen, ncmen zij eerie verblindend wiltc kleur aan (ii

(

uit een zamenmengsel van water- met zwavelig zuie
lampen te l)estaan. Onmiddelliik b

ifc



%
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op eerie geringe hoogte boven denzelven, buigen de damp-

Avolken naar het wesfen en vorraen zij dan een staart, eene regt-

lijnige streepj die^ door den oostewind Toortgedrcvcn, zicli lets

langer of korter in den damptring uitstrekt. — Nimmer, in

welk jaargetijde ook^ heb ik de dampwolken onder den invloed

van eenen anderen wind dan onder dien van den oostewind

gezien, \\ elke in de zonen van raeer dan 6,000 voet deboven-

hand schijnt te hcbbcn boven den moesson, of de land- en zee

winden, die gencn wijzigcn.

Maar behalve deze dikkere centrale dampwolken stijgen, over

den ganschen bovensten omfrek van den slakkenkegel, damp
wolkjes of kleine dampzuilen uit bijna alle voegen en kloven

tusschen de slakken, alsmede uit alle reten in den kraterwand,

zoodat de berg er uitziet als een rookende steenkolenhoop,

die van onderen in brand is gestoken. In al zijn zwartacb-

tig -graauw, beroofd van plantengroei , — sleclits in deszelfs

bovenste helft met een geel beslag van gesubllmcerde zwavel

bedekt, — verheft zich deze berg, onvermoeid voortgaande

uitbraken

het Behalve uit deze

ipi

jnlijke kraterruimten, en uit de Iwee famarolen, die in de

;ten van een rotsAvand aan de noordwestelijke buitenhelling

van den aschrug sterk dampende worden aangetroffen , ontwik-

kelen zich wijders ook zwakke dampwolken aan de zuidelijke

buitenhelling van den berg, tot op 500' beneden den krater-

rand, gelijk mede in de oostwaarts gelegene aschvlakte. Het

kan wel niet anders of de voortdurende rigting, welke de oost-

passaat mededeelt aan de dam2)wolken, die hier in znlk eene

groote hoeveelheid worden aangetroffen, -— al bestaan zij ook

slechts fen deele uit zwavelig zuilr, — moet invloed uitoefcncn

op de gevolgen der vulkanische werking van den Merapi, na-

melijk, met betrekking tot de bergzijde, weike bijzonder aan

derzelver werking is blootgestekl — Wij zien, dat zulks de

westzijde is. Niet slechts is het voortbeA\ egen der uitgeworpen

asch, die bij alle bckende uitbarstingen vooniamelijk over d<>

streken, westvvaarts van den beig gelegen tot aan Magelaii is
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uitgestort gewordeii en die voor eenige honderden vanjarenden

tcmpcl Moendoet aan den zuidwestelijkeii voet van den Merapi

geheel heeft bedolTcn, — maar insgelijks in het oplossen van

liet vasfe gesteente openbaart zich de working van dezen oos-

telijken wind en in de langzame vernietiging van den kratermuur

aan de westzijde, welke, dewijl dezelvc weeker was geworden

dan de oostelijke inuur, bij eene vernieuwde uitbarsting ligter

verbrijzeld moesf, worden dan deze, ten gevol^^e vvaarvan de

beres nede

bij voorkeur lang^s de

Het is immers
duidelijk, dat de zurc en daarenboven gloeijend heete dampen
eene onophoudelijk vernietigende werking op het gesteente uit-

oefenen, en dat zij de westelijke deelen niet slechts van den
slakkenkegel , maar ook van den kratermuur in eenen veel hoo-

geren graad dan de overige deelen aanlasten.

Het zou dcrhalve nict ongerijmd zijn aan te nemen, dat het

verzetten of het verplaatsen der werking van vulkanischc krachten
op den top van den Merapi,— ecnc werking, zulks wordt dui-

dehjk oiitwaard, die zich voordurend van het oosLen meer naar
het westen heenwendt, bij uitsluiting door den passaatwind
ordt

ijke

derwerp onzer beschouwing heeft uitgemaakt,— die duizenden
van groote trachiet- en lava-blokken. welke. verstrooid in de

Moentilans- word
den Merapi, b.

asch overstelp
van den tjandie Moendoet, die aan den zuidwestelijken
terwijl daarenlegende tempels van Prambanan aan den zuidel
voet met werdcn bedolven , — de ligging van den thans w'erk
zanien eruptie krater aan het uiterste westelijke uiteinde dc:

krum,-~de verlengde oostelijke ribben des bergs met hunnt
wooden, welke welig groeijend mugen gcnocmd Avordcn, verge
leken^et de volkomen kale, barre westelijke helft van der
erg, enz,,^ dit alles schijnt aan le duiden: dat. l»ii de uitbar

I

Merapi , reeds
heftigste deel

.0

( k
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b

lis nog op cenen cnkelen vulkaaii op Java treft men di1

lusel, namelijk, het bestaan eens erupliekcgels, welke tol

'oote hoogte uit los op elkander liggendo slakken is ge

bouwd, insgclijks aan enAvel op den Tampomas-^ waarschijnlijl

was deze berg reeds gedurende cenige duizendcn van jaren uit

gebliischt, want de weligste wouden grocijcn op deszelfs slakken

die met een mes kiinnen doorgesneden worden.

B. Uitbarstingen van den Mej^api.

1560. Ten gevolge van beriglen uit inlandsche kronijken, me-

degedeeld door Raflles, *) moet de <( Merbaboe » eene geweldige

uitbarsting hebben geleden ten jare 1490 der Javasche tijd-

rekening. (In do eerste jaren van de regering des Senopati,) Hi]

wierp eene groote hoeveelheid asch en steencn uit, en veroor-

zaakte vele overstroomingen en vervvoestingen in de lagere landen.

J66i? — IMisschien had de lievige uitbarsting van 1664,

waarvan Crawfurd melding maakt, plaats uit den Merapi. ^)

d678y op den d9^^'^ Augustus^ had eene uitbarsting plaats.

(Verhandelingen van het Batav. Genootschap IV. bl. 1—17.)

d768y op den dl^'"^ Julij. Uitbarsting. t. a. p.

dS22.van den 27''''' fat den 3d''''' D
27sten December, ten 9 ure , werd in Kadoe

Raffles, Hist, of Java, vol. II. p. 145. ^Gedurende den daarop volgenden nacht

viel er eea geweldige regen van donder vergezeld en den volgenden morgen had er

eene uitbarsting uit di^n Merbahoe plaats, gepaard met eene vreesselijke ontploffing,

terwljl asch en groote steeuen uit denzelven werdea opgeworpen. De rivieren traden

buiten hare oevcrs, zetteden het laag gelegen laud onder water en verspreidden schrik

en verwoesting in het legerkamp der Pajang, ten gevolge waarvan de bevelhebber

zlch genoopt vend met zijn leger onmiddellijk naar Pajang op te breken.'*

Naar mij door verscheidene taalkundige hoofden werd vcrzekerd, behoort het

woord Merbaboe eigenlijk te worden geschreven : Merawoe^ van meroe:. berg en

awoc : asch, op gelijke wijze als Merapi is zamcngcsteld uit meroe en api : vuur en

vuurberg bcteckent. Het woord Meroe oorspronkelijk tot de Sanskritsehe taal behoo-

rende, komt meermalen op Java voor,b. v.iu: Se-meroe of maka-mcroe, zuidwaarts

van den Tinj^irer. Naar Fr. van Boekhold (1. c. p. 15) zou dc naam afgeleid behoorcn

te worden van meroe baboe en derhalve moeder aller bergen boteekenen.

'} Ind. Arehipel. (UoiJ. vcvt.) dl. 3, p. 509.
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lardbcvins: kcvocIcL vveikeG

van het oosten naar het westcn ging en zich later achttien maal

])iniH^ri den tijJ van 50 uren herhaalde. ^—" De hevigste schokken

Averden gevoekl in den avond van A'&[i 28'*^", de aardkorst

verkreeg eene golvende beweging en hierop begon de uit-

barsting van den Menipi, die asch en gloeijende steenbrokken

al krakcnde uit zijnen krater voortslingerde ; de kleinere

steenen, die tot op ecn grooten afstand werden voortgeworpen^

vielen aks eon d igte regen van zand en gruis opdevelden neder^

ternijl het bovenste gedeelte des bergs met vuurstroomen

Averd bcdekt^ dit laatste geschiedde in den nacht van den

29 op den 50 Jimij, ten l^/a ure. De asch vloog tot aan den Soem-

bing, 50 niinuten ver en overtoog de daken te Magelan en te

Jogjakerta met zulk eene helder grijze kleur als waren dezelve

met yersch gevallen sneeuw bedekt. -— Acht dorpen, aan de

westzijde des bergs gelegen, werden yemietigd, vier derzelven

door de gloeijende puinbrokken in brand gestoken, branden

vverkelijk af, tenvijl de vier andercn onder de massa van zand en

steenbrokken vverden hedolven\ slechts twintig personen kwamen
hierbij om het leven, — Te gelijkerfijd had eene uitbarsting

plaats uit den Bi^omo^ die 150 geographische minuten vandaar

ierd en in Oost-Java gelegen is; hij veroorzaakte een

I

ascliregcn en liet herhaaklelijk een onderaardscli geliiid hoorcn •,

bijna twee maanden Yroeger had de Galoenggoeng (ran den 8***'°

lot den IS*-" October, 1822,) in West-Java groote yerwoestingen

aaiigerigt.

Het nadeel, hetwelk voor de aanplantingen van de nederge-

vallen asch te vreezen ^^ as, werd voor een groot gedeelte afge-

wend, devviji nog tijdig overvloedige en aanhoudcnde regens
netlcivielen, welke van den 2*i«'^ Januarij, 1823, in de resi-

dentien Solo, Jogja en Kadoe in stroomen nedervielen en de ascli,

welke opde bladcren lag, afspoelden, terwijl de berg nog voort-

durend dikke rookwolken braakte.

Op den 5 '^° en den 4-^^° Januarij , werden te Solo nog sterke

aardbevingen waargenomen; eene aanzienlijke hocveelhcid zand en

uit den krater nitgobraakl, die op dentdnrend
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5''"" bedaarde, zoodat de gevlugte bewoners der hellingcn \\vX

weder waagden naar liuiine dorpen terug te keeren.

De zondcr eenige tusschenpoozingen
,
gediirende acht dagen,

namelijk, tot aan den 10'^'='' Januarij, nedervallende regen, menig-

maal vergezeld van hevige stormen, rigtte ecliter in de zoo

evengenoemde residentien nog belangrijke schade aan; de bekcn

traden biiiten hare oevers en zwollen op tot woedende stroomen,

vernielden de bruggen en sleepten niet slechts eene groote lioeveel-

heid heeten raodder, maar insgelijks vele groote rotsbrokkcn

tot op verrc afstanden mode in het vlakland.

Het verkeer tasschen de residentien Solo en Kadoe, over den

tusschenzadel been, was volkomen afgebroken, — geweldige

omkeeringen haddcn plaats gegrepcn; lang bestaande kloven

waren gevuld gewordcn, terwijl nieuwc kloven waren ontstaan.

Ecn aantal dorpen aan de noordoostelijke helling des bergs gelegen,

namelijk, Telaga leleh, Kadong, Kadi sepi, Soemboer, Peiiljar

parakang, Djoerang djerok en Tjilrang waren geheel en al inge-

sloten en ontoegankelijk geworden, terwijl dc hellingen eencr

dalkloof, ((Griraming)) geheeteii, welke men moest overtrckkcn

cm de bovengeiiielde dorpen te bereiken, in loodregte waaden

waren herschapen en daarenboven de hitte der uitgeworpen

stoffen het naderen dcrzelveii nog verscheidcne dagen lang
^

belettede.

De ' hevigste werking had plaats aan de westelijke en zuid-

westelijke zijde des vulkaans. De beken Lamat, Pabilang en

Belongkeng zwollen, op den 5'^''" Januarij (1823), tot eenebuiten-

gewone hoogte op en met donderend geklots stortte de dani-
'

pend heete vloed van water, dat met zand en asch vermengd

tot modder geworden was, zich door de diepe kloven neder-

waarts, eene groote menigte sleenbrokken met zich voerende.

Aan de westelijke helling werd wederom «veel)) vuur gezien.

De modder- en stecnstroomcn vulden niet slechts de ruimte

der kloven, maar ter plaatse waar scherpe bogten werdcn

ontmoet, hoopten zich de nederstFoomende massa's op, verhieven

zij zich ook boven den rand der kloven en veroorzaakten over-

slrooniinj^en tot in dc nabijliggende dorpen, waardoor eenige
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lucnschcn en cenig yee het leven verloor. Misschien kwameii

Yclen daarbij om, die niet vermis t werden; zoo voiid men ondci

anderen bij het dorp Sirisek, in de nabijheid van de zuidkust,

20 lijken, die door de rivier Pro"ro zoo ver waren medes-evoerd.—
I den 9 ^^^ Januarij daalden de beken tot o

doch Yoerden zij immer nog heeten, damp
ma

ncdcnv;

Jlet is blijkbaar, dat deze vernielcnde vloeden slechts

atmospherisch water zijn veroorzaakt geworden; lietzelve i

zich een bed baiicn door de doeiiende Invn-ln-nlvl-Pn werd
door dezehen yerhit, Yermengde zich met de vulkanische ascli,

Yormde op die wijze modder^ en op vele plaafsen rees hetzelve

cerst tot op cene aanmerkelijke hoo;?te, alvorens het. den hin-

derpaal overwinnendt

sleenbrokken met zicl

doo

1

delijk rr

D der

bep

1 ^

D benedenw aarts heeft e^evoerd; het
ilijk, in deze kloof, dat bet orootste aantal beken

loopt, welke van de helliu-en van den 9,590 hoogen Meibaboe,
waarop onophoudelijk stortregens nederstroomden, afkomen. Het
is derhalve natnurfijk, dat deze beek eene ffrootere hoeveelheid
regenwater afvocrde dan andere kloven, welke slechts op den
Merapi ontspringen en bij gevolg een korteren loop hebben.

In het berigt werd vermeld, dat aan de
van api drie ') groote dampzuilen opste

cr

grootste massa modder op een paar plaatsen in de kloof der
Belongkeng en in die der Pabilaiig opwelde, terplaalse waarhet
((voorgebergte Jaloeprit» gde-en is. Dit Toor-eber-te bestaat uit

'pstijgcnde

s^

met gloeijende aardc vcrmengd)> is of slechts
stalling, dewijl het versdiiinsel wel door nien

modder » of

«) Ook de J.vanen hebben bij dergdijke gehcnrtenisscn zckere voorliefde voor
het getal c/ne: -„ dnewerf beefde de grond;- rfn. hev;,e slagen warden g.l.oord;
dne ontzagchelijke groote dampzuilen stegen op; — cnz.
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is waargeiiomen geworden, of eene verkeerde opvalliiig, dewijl

het water op eenigc plaatseii voor een darn opgestuwd werd,
door de gloeijendo lava aan het koken geraakte , den hiiider-

paal vervolgens doorbrak — en, naar het schecn, «opA\elde.))—
Eene Iielder grijze asch neemt, wanneer dezelve vochtig eii

d wordt, eene donkere grijze, bijna zwarte
klcur

kloven aan den westelijken en aan den
lijkenvoct van den Merapi, werden insgehjks aan den zuidehjkcn,

en aan den zuidoostehjken voet dcs bergs eenige diepe bcek-
kloven geheel en al met vulkanische uitwerpselen gevuld, Avelkc

op den 11^'"" January nog zeer heet waren; ja, de beek
op een afstand van 20 palen van den Merapi (die gedurendc dc
eerste dagen der uitbarsting 6 a 8 voct dikke rotsblokken had
medegevocrd), Avas op den ll'^'"' Januarij nog zoo lieet, dat men
dezelve dien dag nog niet kon passeren.

Al dc verschijnselen , welke met dezc nitbarstinffcu verffczeld

gingen, komen derhalvc hierop neder: dat vulk

Q^lX ,^^Q

(

asch.

eene

T damp (lurend

de volgende dagen als stortregen nederstrooinde en die, vermengd
met de asch en verhit door de gloeijende slakken. inodder*

steenstroomen vormde

Jit deze voorbeelden. d e irebeiir-

temssen zicli hebben toegedragen, tot een ondenverp van regt-

stieeksche ivaarnemingen hebben gestrekt en histoiiseh zeker
zijn^ mag met grond woiden opgeraaakt: dat die vreessehjke

modder- en steenstroomen van den Galoenggoeng voor tAvec

maanden op, eene volkomen gelijke wijze, nit dioo;?e asch eno
onweeiregens ontstonden en door het ontlastcn van een nicer

dat in den kratcr gelegcn was, nog veel grooteren toevoer vai

water bekwamen en :
' dat op Java geen modder

, als zoodani^^

in vlociharen staat uit de kraters wordt nitgcworpan.

De asch en de modder besJaan grootendeels nit klei- (ci

kiezeb)aarde en de iiitdrukkinsren abrandende zuavel)), —

?

27
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((bianUende nKxlderj), die in geene enkele beschrijving van

rden gemist, hcbbcn uilsluitend haren oorsprong

dc vooraf op

beschrij verwezeii wordt

(Zic dc Javasche Coiir. van den 4''"", ll^^n, 18''"°, en 25''*'° Janu.

en Tan den 22'*- February, 1823.) Ten jare 1838 Icefde

Selo nog een bcjaarde Europccr, die als soldaat naar Indie \

gckonien en gcdurcnde lange jaren als tninman had gediend

bet Ivoclc klimaat van den 4,880 hoosren berffzadel. Met lev(

held sprak elker schrikkelijk

dreuu voor liem bet laaiste geluid was, dat hij hoorde. Ecn

der uitgeslingerde stccncn Iruf hem op bet boofd en 'maakte

hem Yoor altijd doof.

In dS23, op den 6''™ April, Het was derhalve drie maan-

den na deze uilbarsling, dat een stroom van modder, «lava-

moddoD) , van de oostzijde van den Merapi afvloeide en tot op

2 palen afstands van Bojolali doordrong, alwaar dezelve een

beplant veld ter boogtc van een voet bedekte. (Javasche Cour.

van den IQi*-" April, 1823.) Dit kurinen slechts moddermassa's

geweest "zijn van de voorgaande uitbarsting, welke hier of daar

in eene kloof opgcstuwd gcblevcn waren en eerst thans, mis-

scliicn ten gevolge van stcrke regens, doorbraken.

In d832 , op den 25''"" December, Des nachts ten 12 ure

ving eene nieuwc uitbarsting aan, welke vergezeld ging van
ecn schor gedriiisch^ asch en eene groote menigte steenen

de kralcr gesllugerd, waar door het dorp

Sabrang, aan de westelijke zijde des

Probolingo) gelegcn, gedccltelijk verbrand, gedeeltelijk door

uitgeworpcn massa's werd overdckt en 32 (naar andere berigten
^""^ menschcn, benevens^ eene groote menigte %'ee, het levcn

verloren, AUe dorpen, aan de hcllingen van den Merapi gelegen,

werden door derzelver vlugtende bewoners verlaten; hierop

volgde een aschrcgen, welke 4 uren aanhicld, waardoor het

land in een omtrek van 15 palen met een helder irriis bedek
sel werd overtos:en. D 1833, 34
55,) zag men des nachts, na deze uitbarsting, te Ma
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elke plaats wcst-noordwcstwaarts op ecu afstand van 25

ten van den boveust

berjr, derhalve aan de westziide van den slakko?

het begin yan de kloof Belongkeng^ een regtcn vurigen stieep,

tervvjjl dcs daags slechls de gewone dampwolken werdengezien.

(Mondelinge berigten van den Resident van Kadoe en Javasclie

Cour. van 10 January, 1833,)

In d837
^
gedurende de maanden Junij en Julij. Zonder

dat te Selo eenige aardbeving werd waargenomen^ haddcii ver-

scbillende instortingen van de wanden der djoerang Gandoel

plaats en wel voornamelijk van den zuidelijken en van den wcste-

lijken wand, ^Yaarvan (naar het zeggen van den tuinman te Selo)

zoowel groote rotsmassa's als aardlagen met gekraaknederwaarts

stortten. De plaats^ alwaar dieinstorlinggeschiedde, was in 1858
nog duidelijk te herkennen.

In d837 J op den dO^^"^ Augustus. Vdn des voormiddags ten

9 ure tot aan den avond steeg eene ontzagchelijke zwartc ascb-

kolom op uit den slakkenkegel, welke door den oostewind naar

de zijde van Magelan vrerd gedreven, alwaar de hemel tusschen

1 en 5 ure gelieel verduisterd was eri de daken met eene hel-

der grijze asch w^erden bedekt. De kloof Belongkeng werd in

eene streek^ alwaar dezelve eene breedte van 200 voet heeft,

op eene uitgestrektiieid van 2 palen, ter hoogte van 70 voet

met steenbrokken , zand en asch opgevuld en de beek verstopt,

welke later dezen dam heeft doorgebroken.

Later zag men te Magelan weder lava-strepen, welke in het

bovenste gcdeelte des bergs maanden lang elken avond gloeiden

en eerst in den aanvang der maand Mei, 1838, uitdoofden,

(Javasche. Cour. ISoT^ n^. 65.)

In dS46, op den .2^^^" Septe7nbe7^ ^had des morgans ten 5 ure

op nieuw eene hevige uitbarsting van den Merapi plaats; in

de rookzuil, welke opsteeg, waren ((vlammen» ziglbaar; te

Salatiga vielj ten gevolge daarvan, een aschregen, die van dcs

morgens ten 7 ore tot aan middemacht voortduurde en tot

aan 10 ure des morgens (van 10 ure af? zie lager) werd een

scdruisch grehoord, hetwelk ten deele werd veroorzaakt door het



412

kiaken dor ncdervalleiide steenen, ten deele een oiideraardsch

geluid was en vccl overeenkomst had met hct rollen van den

donder.

Den 5'''" September bleef de berg nistig; later echter ving

hij nan eene ontzelleiide lioeveellieid gloeijende lava iiit te bra-

ken, vergezeld van rook\volkcn en een onderaardsch gedrcun;

dczc Liva vlocide ziiid-'zuidoostwaarts in de kloof Waarak (Wor-

roll?) bcrgafwaarts en hulde den ganschen bergtop in een vuur-

loed, vj'elken men te Jogjakerta des naelits Iielder gloeijenen

duidrlijk naar heimlvn zag slroomen. (Javasche Cour. 1846,
ii". 75 en 75.)

Door tussclienkomst der Regering, namelijti,' van den lieer

C. Yischcr, algemecncn Secretaris, ontving ik van den Resident

te Jogjakerta (den heer R. de Bousquet) omstandige ber

AVae

neerd kapitein van liet (

op de door mij gedane

ter nedcr te stellen. Deze officiei

ijt

had gehad

bcziller te Goeling, hetwelk op den zuidoostelijken voet van
den Merapi, in de onmiddellijke nabijheid van den berg, gelegen

is en was ooggetuige der uitbarsting.

Mijnen vriendelijksten dank breng ik aan al deze heeren voor

hunne bemoeijingen , en gccf hier het volgende uitlreksel uit

het berigt van den heer van Waeij.

V

In den nacht van den 1^*^" op den 2^"" September, 1846,
ertooiide zich de spits van den Merapi (de krateropening)

voor het eerst in een vollen vuurgloed en braakte hij eene

ontzagchelijke rookzuil uit.

iNiet voor den volgenden dag (den 2'^^" September), ten 10
lue, ving de eigenhike uilbarstin"r aan en vernam men een vrces-

deed dav

Zelfs werd

dat (zelfs niet in de hoogere gedeelten des berg*

van eigenlijke aardbevingen wcrden waargenomen.

staande den ganschen duur der uitbai-sting geene aardbevin

gevoeld. Nadat de rookzuil bij het eindigen der eerste ont-

ploffing (ten 10 ure) zich met majesteit hoog in de lueht

nr
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eHiev ibraken van rook

men dc ganschc oppervlaktc der berglielling zich met duizendeii

van dampvlekken, als met kleine schapem^ olken (cirrhi) bedek-

ken (die waarschijnlijk onlstonden door het opslaan dcr neder-

vallende steenen); hierop steeg de rookzuil met vernieu\Adc

kracht hemeh^ aarts en toen kon men van den ganschen berg niels

meer ontwarcn, want deze hulde zieb nu in eenen dikken nevel, in

een zwartacblig valen damp, die zich in de benedenlagen des dainp-

krings ver uitstrekte. Slechts de rookzuil, die zich hoog indelucht

verhief, was boven dezen nevcl zigtbaar en men vernam slechts

de kiide donderslagen en het kraken des bergs, dien men

zelven niet kori zien. Dit dumde den ganschen dag, en toen

de nacht aanbrak. ontwaarde het oca: het luisterriikste

•k boven den berg vciliief

door den gloed van het binnenste des kraters verlicht, zoodat

oppervlakkigc beschouwers vlammen meendcn te zien, welke

hoog in de lucht opstcgcn. Naar het oost-zuidoosten werden stroo-

men lava uitgestort en in het zuid-zuidoosten (van den top)

zaff men een vurigen regen nedervallen, namelijk, glocijcnde
Q liiV^l* ^^ii '""O

bei

en in de kloven Gcndol en Worroh zich ophoopten.

In de eerste weken (nadat de uitbarsting was begonnen)

namen deze vei-schijnselen toe, vermindcrden dan met afwis-

sehngen, doch hidden eerst na vijf vfeken i) te hebben aange-

houden goheel en al op. (Hit den langen duur der uitbarsting

volgt duidclijk, dat de vulkaan niet onophoudelijk werkzaam

was, maar gehjk de Lamongan, met vrije, rustige tusschen-

poozen, — hij stooten te werk ging).

Gccne aschregens vielcn aan de zijde vvaar de berigtgever

boven

Op die wijze duurde de wcrking van den Merapi, — nu

oens nistiger, dan weder met vernieuwde hevigheid, dus met

• ') Deze plaajs is niet cluidelijk in het bcvigt; daar echte| later gczegd wordt, ilat

het woedeii vim den vulkaan tot aan het einde van het drooge jaargetijde roort-

duiirde, cnde uitbarsting op den 2dcu September begon, zookunncn te dezer plaalsc

slechts wekcn bedoeld zijn gewordeu.
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hcrhaalde aanvallcn, gcdurcndc den ganschen droogeii moesson

voort; cerst te^en het (ointrent het

ofhet einde van October?) hield de vulkaan op met woeden

waar-

en toon Mcrd (gehjk de bcrigtgever zich uitdrukt) gcen g€

gevaar van den vertoornden Neptunus gevreesd dan dat,

mede Vulkanus hen had bedrcigd. (Zie lager.)

Dc bij gelegenheid dezer eriiptie uitgeworpen stbffen bestou-

dcn (behalve iiit dampen en gas-soorten) : lo. uit groote steen-

brokken, gruis, zand en asch, die alien roodgloeijend uit den
krater kwaraen; zij werden niet uit den krater geworpen , maar
rolden over den zuidoostelijken rand des kraters en kwamen

benedemvaarts. Dc hevig-

ste -vvcrking moet naar de zuidoostzijde zijn gerigt geweest en
tcvens ook aan die zijde de grootste hoeveelheid uitgeworpen
stoffen gevallen zijn (waardoor de genoemde kloven werden
gcvuld). (Gaat men de gedaante van den Merapi na in Figiiur
d3, dan zal men ontwaren, dat de eruptie kegel, naar de
oostelijke aschvlakte been, vrij en door geen muur omgeven
isi dat insgclijks de aschvlakte, aan de zuidoostzijde, vrij langs

de helling van den berg afdaalt. Naar die zijde vonden de
uitgeworpen stoffen derhalve den gemakkelijksten uitweg; ge-

moet zulks nog hebben plaats gehad naar. het
wcsten, in de kloof Belougkeng, d. i. naar de zijde der resi-

deutie Kadoe, vanwaar ons alle berigten ontbreken.) 2". Uit

gcsmoltenlava, die als ccn stroom nedcrwaarts vloeide, name-
lijk, in de kloof Gendol, welke naar het oosten, naar Bojo-
lali nedcrdaalt. Dc heer van Waeij kon, gelijk door hem be-

paaldelijk ^\ordt verzekerd, uil ziine woniiiff de ffesmolten lava

kloof zien stroomen. Men kon

bl vuur. ))

dat later wit, rood en blaamvgloeijend werd, totdat de la\ a

onttrok.

kloof geheel aan het oos des

Zijdelingsche spleten. Bij eene vorige uitbarsting van den
Merapi zijn, naar verhaald wordt, in de zuidoostelijke

z ijke helling twee reten of zijd.'lingsche schcuren
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sedcrt dien tiid meermalen dikkc

wolken ontwikkelden, welk Seder t

ulkaan nu (in September, 1846^) wederom heyig woedde,

^COllIIg

van tijd tot tijd massa's zand en grais uit deze

d en in de kloven Gendol en Worroh neder\\

pen. (Misschien liggen die spleten in de hoogere strckcn

kl

gevormd?)
D^^^D boven been dasr-

den krater voortkwamen, haren weg over deze zijscheuren

namen en door de genoemde kloven benedenwaarts vloeidcn, zoo

kon de hoeveelheid, ^velke bij iiitsluiting door dc zijdelingschc

openingen te voorschijn kwam, niet met jnislheid worden be-

oordeeld en kon cr nog minder \yordcn uitgemaakt, ofook ge-

smolten lava uit dezelven benedenwaarts slroomde.

Nadat de uitbarsting had opgehouden, zag men slechts nog
witte dampAYolken langzaam en gelijkmatig van den bergtop

in de lucht opstijgen; het scheen, dat

ronder was dan v66r de uitb&rsting plaals greep. Of de uit-

barstingskegel staande gebleven of verbrijzeld h geworden,

weet men niet.

De verwoestingen, welke in de bebouwde velden van den

heer van Waeij waren aangerigt, strekten zich uit over 7 bouw
land (a 500 D roeden dc bouw); eene gelijke uitgestrektlieid

lands was op het naast gelegen landgoed verwoe
(Het is mij niet bekend hoeveel ook elders is vemietigdj

verwoestmgen waren echtero akt

worden door de onmiddellijke werking der uitbarsting, maar
veeleer het gevolg der later hierdoor ontstane overstroomingen.

De kloven Gendol ^) en Worroh, namclijk, waren reeds van

oude tijden af bekend als de uitloozingskanalen zoowel van de
stoffen, welke door den Merapi worden uitgeworpen als van

de hooge vloeden (banjcr), waarin deze bcken in den regentijd

Naar opgaaf van dcnhcer van Wucij, bcstaaii de loodregte wanden van de kloof

Gendol van boven tot beneden gcheel en al uit lagea van losse vulkaaischc uit-

wcrpselcn.
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wordcu liL'rschapen. Hel langst bekeucle « zaudmeer » ten iioord-

oosteii van Praiiibanan (ten noordwesten van Tangkiran) heeft

aan dezcn tocvocr zijn onlstaan te danlien.

Ook tlians varen dc bcide genocmde kloven wederom door

de iiltgeworpcn vulkanische stoffen verstoj^t geraakt, ja, bijua

tot aan den rand daarmede opg-evuld geworden. De woning des

b«ri "ft"fevers lac: slechts 200 schreden van den rand der kloof

^-

Gendol verwijderd, en— de regentijd met zijne overstroomingen

naderde met rassche schreden. In November kwaraen dan ook

de banjers met ontzettende vaart benedenwaarts. Het water

werd tot boveu de randen der kloof opgestuwd en stortte de

iiilgeworpen stollen, welke hetzelve medevoerde, ver over de

bebouwde velden ter wederzijde gelcgen^ steenen van 3 voet

diktc Averden in de velden mede voortgesleurd
,
ja , in de kloof

werden blokken ter grootte van bulTels door het water naar be-

ncden gewenteld.

De grond, waarop hel huis stond, beefde door het geweld
van (\i^n beigstroom, toen deze zich een nieuw bed door de

uitge^voq^en massa's baande. Het water ^\as laauw. Enkele

steenen waren nog zoo verliit, dat zij water in damp deden

opstijgen, ja, vele rotsbrokken waren den volgenden dag nog
zoo heel, niettegenstaande het den ganschen nacht had geregend,

dat men er de hand niet op kon houden.

Na dczen tijd tot in October, 1847, (de dagteekening van
het bcrigt) bleef de berg in rust. Slechts den 25 '« September,

1847, dus een jaar na de liier boven beschreven uitbarsting,

heeft de Merapi, volgens den heer van Waeij, nog eenen
kcer steenen en lava uitgcbraakt.

In d849 op den d¥^" September. <(Des avonds omstreeks
1 1 lire begon de Merapi , onder een hevig gedruisch , asch en
steenen uit te werpen. Deze aschregen, door eeri oost-zuid-

oostewind over de geheele residentie Kadoe voortgedreven

,

bedekte op sommige plaatsen den grond terhooglevan 3 rijn-

landsche duimen.

Op den 15'^'^ September was de berg in wolken, rook en
.'huld en er had omstreeks 3 ure in den namiddag ecne
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tweeilc uilbarsting plaals, vcrgezeld van een hevig en aanhou-

deiul geclonder. Te Magelan vicl vcel zand en steeuljes en tc

Moenlilang, 10 palen van Magelan, viclen er ter grootte van

duiven eijeren^den IG^'''* blcef de berg ruslig.

De bevi'oners der omliggende dessa's waren bij tijds gevlugt;

doch de tabak-, koffij- en indigo-cultuur hadden vcel gcleden;

de rivier Belongkeng, gehccl met zand en sleencn opgevuld,

doet

In Jo"-iaI\erta was de 16'" lot d
/[yjcn

's morgens aanhiold, ter dikte van eenen neerl. duim

gevallen. In Soerakerta duurde de aschregen, Melke den

16'^*° ten b ure.was bcgonnen, op den 17'^''" nog voort. Het

land^^ocd Selo had veel geleden door den zwaren aschregen,

die den grond op vmgcr

Dkte^ de bevolking uit die strekcn was met ac

gocderen en vee gevlugt. In de residentien Bagelen en Ba

las heeft men in den moreen van den 15'^"" twee lig^te schokk

aardbevinsf g-evoeld, in
5 "^ ^'^ -"©"""D van het oosten naar het

westen: ook daar vicl de aschregen gedurende den 15^*° en den

16'^'-'' September. (Javasche Cour.van den 26^'^^ Sept. 1849 , no. 77.)

Volgens latere berigten uit Kadoe is de schade, door die

uilbarsting veroorzaakt, van minder belang geweest dan men

aanvankelijk vreesde; want regenbuijen, weinig tijd na de uil-

barsting gevallen, hebben de asch van de gewassen afgespoeld.

Het getal gebouwen (de meeste klcin en van weinig waar-

de), welke in die residentie ingestort zijn, bedraagt 836.

Van de koffijboomen zijn 514, 207 gelieel vernield en 348,487

sterk beschadigd; van de tabak aanplantingen zijn 20!2'/2 bouw

geheel vernield en 150'/4 zwaar beschadigd; ook de indigo aan-

plantingen hebben nieer of min geleden. » (Jav. Cour. van den

24 November, 1849. N". 94.)

C. Jieizigers, die den berg hebben bezocht.

In dl86\ Fr. van Boekhold \^as w aarschijnlijk de eciste

Europeer, die, uitgaande* van Selo, den Merapi (bencvens den



418

Merbaboe op den 21 October, 1785 i), iiit Salatiga overKopeng

gaande) beklom. (Verhand. Bat. Genootschap. dl. VI.)

Hij bezocht den Merapi tweeraaal, den 18 Julij en den 10

Augustus, 1786.

In d820, inde maand Septemher^ bezochten Pieter Mercus

en Naliuys dezen berg. (Toglje naar den Merapi, in de Jav.

Cour. van den 14 October, 1820.) De topographische beschrij-

ving is cchtcr te onbcpaald, cm daaraaar te kunnen beoordeelen

of do krater destijds zijnc tegenwoordige gedaante reeds bezat

of niot.

en de uitbarstin^fcn van den 27''^" tot den 31*'*° Dec

1822, en die van den 25''^° December. 185
In dS36 September, bezocht ik

den berg voor de eerste niaal , komende van Jogjakerta €

miJM weg ncmende over Bedojo en Rangka aan de zuidzijd

In dS36, van den 4'^^° tof den 6^'" November^ bezocht i

den berg voor de tweede maal, van Selo

rdzijd

0

de maand April , hield ik mij 8 dagen aan de
zuidzijde des bergs op

Hierop volgt de uitbarsling van den 10 Aug., 1837.
In d838, van den 5'^^" tot den 8'^'" Jtmij , bezocht ik den

berg voor de tweede maal in gezelschap van D^ Fritzc, uitgaande

van Magelan, over Moentilang en Selo, aau de west- en noord-
zijdc. Verscheidene uitbarstingen hadden aan de wanden der

Gandoelkloof plaats gehad; het vroeger groen staande Acacia-

boompje, op den oostelijken kratermunr, was verdord ; verdcre
Terandcringen kon ik niet bespeuren.

In d8H hield ik mij gedurcnde twee maanden (December
en Januarij) te Selo op en onderzocht de noordelijke zijde van
den Merapi en den tusschenzadel, alwaar, ter hoogte van 4,880
voet, de vaste temperatuur vijf voet diep onder de oppcr^ lakte
des bodems bedroeg: 67',5^ Fahr. (Te Samarang bedroes dezelvc
82,0^ Fahr.^

^

} Bl. 367, rcgcl 6 van bovcDj staat abasivelijk November



419

r

D. Veranderingcn
, wclke de berg heefl onderyaan

De veranderin-cn, weike de Merapi tussclien mijn bezoek in

1836 en dat, hetwelk in 1838 plaats grcep, hecft ondergaan ten
gevolge der uitbarsting van den lO^^- Augustus, 1857, Marcn
zoo gering , dat zulks mijne vcrwondering ten hoogste gaande
maakte. Hocwcl hij gedurende eenen geheelen dag eene ont-

zagchelijke hooge aschzull uitbraakte en de kloof Belong-
keng volkomen door de uitgc^vorpcn massa's opvulde, zoo
scheen het als of ^een enkcle slak van den kegel verscho-
ven was geworden,^ja, zelfs de kleine asclivlakte, waarop ik

den nacht van den^ September doorbragt , was nog gehcel
onveranderd

!

Des te grooter zijn de veranderingen , welke de vulkaan,
sedert Boekhold in 1786 en ik denzelven voor de cerste maal

heeft ondergaan, in welken tusschentijd de1836

uitbarstingen, van den 27 tot den 31 December 1822 en
die van den 25 December 1832, van welke de laatste de
geiingste was, plaats grepen. Boekliold toch beschrijft den « bran-
denden berg,)) den slakkenkegel, dien hij zeer gepast met cen
hoop brandende steenkolen vergehjkt, als een dor, woest eiland,

van alle zijden omringd door vruchtbarc bergen, d. i. door bergcn

raetgeboomtegetooidjwaar door die woeste kegel. voor het oog
van beschouwers, die op den voet des bergs staan, Mcrd
bedekt. — Thans is dezelve in al zijne naaktheid van den voet
des bergs zigtbaar. Is het berigt van Boekhold jm'st, dan was
de slakkenkegel destijds aan alle zijden, — derhalve ook aan
de noordzijde, — door een ringmuur, met woudgeboomte
bedekt, omgeven, die bij gelegenheid der uitbarsting van 1822
tot op het geringe overblijfsel , thans aan de zuidzijde gelegen,
is verbiijzeld geworden.

De nitworking door de cruptic van den 2'^° September, 1846,
te weeg gebragt, is nog niet waargenomcn geworden.

•
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31 LAWOE.
A. Topographisch overztgt,

Br. 7^,58V2'.— L. 111^14'.— H. 10,065'

r

Gfjheel afgesclieiclen Tan alle anclere bergen^ yerheft zich de

Lawoe als een werkclijke kegelberg 10,000 Yoet boven de

vlakte, Avclke, hoezeer in hot midden des lands gelegen, echCer

niel hoogcr is dan 285' te Solo, 180' te Ngawie en 225' te

Madioen. Slechts aan de zuidzijde vormt hij ecn uitgestrekt
+

voorgebergte,i) dat Tan liet oosten naarlietwestenloopt en met

hetwolk hij zich door middel yan een 5,000' hoogen zadel

(waarop het bergmeer (tclaga) Pasir, bcnevens de dorpen Serangan

en Gondo socli gelegen zijn) yereenigt. Dit zuidelijke yoorgebcrgte

maakt ecn gedieelte yan den Lawoe zelven uit en wordt gelijk

de voet des vulkaans ten noorden, ten oosten en ten westen

yan eyen laag gelegen ylakten yan ter zijde begrensd^ ook ten

zuiden wordt hij door een uitgestrekt en slechts wcinig hooger

gelegen ylakland yan de bergrijcn van het zoogcnaamde Zuider-

gebergte, welke tot aan de knst yoortloopen, gescheiden.

Op die wijze doet zich de Lawoe voor als een hergeiland^

hetwelk aan alle zijden door diepe ylaklanden wordt omringd.

Aan de west- en aan de noordwcstzijde, naar den kant yan

den Mcrapi, naar Solo hcen, bestaat deze ylakte nit een holder

grijzcn, fijnen, kleiachtigen bodera van vulkanische asch, die

bij aaiihoudende droogte hard en hobbelig wordt, en waaraan

slechts het geregeld bewateren eenige vruchtbaarheid tot het

bouwen van rijst bijzet; hecft het daarentegen geregend, dan

Tcranderl de bodem in een leelijken, kneedbaren modder. Men
behocft den aSpijker der werekb) 2) niet te benijden, dien niet

veel meer dan een dergelrjke bodem is overgelaten.

Aan de noord- en aan de oostzijde echter, namulijk , aan de

^) Eene van de westelijke spitsea van dit yoorgebcrgte heet goenoeng Djopola
rangan.

) Dit is een der titels van zyne Hoogheid den Keizer (Soesochoennan) van Solo.
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zijde van Madioen, is do bodem donker grijs, bijna zwart van
kleur, die, wel is waar ook zcer kleiachtig en zwaar, maar
reeds vruchtbaai-der is dan de vorige; aan de berghelling zelve

zijn het voornamelijk vruchtbare, met vecl humus vermengde
aardsoorten, welkc allerwegc worden aangetrofTen.

In een wijden halven cirkel i) vloeit de kali Solo door deze
vlaktc rondom den westelijken, noordwcstelijken en noor-

delijken voet van den Lawoe; aan haren oever, die eenehoogfe
van 5 tot 15 voet heeft, bespeurt men de afwisselende lagen

van vulkanisch zand, gruis en asch, waaruit het bovenste 100
voet dikke (misschien nog dikkere) bckleedsel dezer vlakte

bestaat. De rivier scheidt de vulkaanvlakte , — gelijk men
dezelve kan heeten iptuiiische

rijen , welke zich tusschen de noordkust en het bed der rivier

door geheel Midden-Java tot bij Sedajoe uitstrekken en welke

,

behalve ui t een molassoortigen zandsteen, voornamelijk uit kalk

bcstaan.

Aan de oostzijde wordt de vlakte van den voet des Lawoe
insgelijks door eene groote beek, kali Gentoeiig begrcnsd; dcze
bcek stroomt bijna midden door de tusschenvlakte van den
Lawoe en den Wilis, in de rigting van het zuiden naar het

len en stort zich onder den naam van kali van Madioen.nooi

dezelve gewoonlijk wordt gcnocmd, bij Ngawie, in de
kali Solo. Op dit punt, hetwelk uit een hydrographisch en
strategisch oogpunt zeer gewigtig is, vormen de beddingen dezer

bekcn 30 a 40 voet diepe kanalen; a) deze kanalen hecft het

water zich gegraven in vulkanische uitw erpselcn, voornamelijk

bestaande uit een fijn, grijskleurig zand en, beneden ditzand,

in lagen van tertiairen zandsteen
,
(padas) waaruit insgelijks de

') Maar in minder wijden kring dan op de kaart van Eaffles staat gcteekend.

*) Op het punt waar bcide rivicren te zamenvloeijen, bedraagt dediepte, naar
opgave van den kapitcin-ingenieur Schierbrandt, 32 voet; op een afstand van 1 paal
naar het zuiden heen, alwaar ter verbiudiiig van den postweg een veer is aangelegd,
heeft de bedding 25' dieptc; ten tweeden male loopt de postweg bij het eerste post-

station Gentoeng over deze beek, welker bed aldaar slechts nog 15 voet diep is en

met zand en steengniis is gevuld; ten derden en ten vierdcn male loopt de postweg
orer dcze beek in de n.ihijheid van Madioen. Zie Lmroe, Figiwr 4.

#
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btxlem tier becklitigen bcstaat. In dc bedding der kali van Ma
dioen . die Tcrschcidcne vonten hooffcr lio^t dan bet bed
Solo, ontspringt, op

6''^ "6

boven bet punt
waar zij zich in de kali Solo ^verpt, eene koude zoutbro

wclke men slechts bij een zeer la^ren waterstand kan bemerkcn
Dc hierdoor ontslaande snelle str'oom was aan menig vaartuig

(pi-aoe) noodlottig, dat, met Madioensclie koffij (en andere pro-

ducten) bevracht, de Solo invoer, ten einde dezelve naar Sedajoe
af te schcpen.

Oiigclooflijk sncl zwellen deze beken na bet vallen van regen
op; terwijl dezelven bij ccn lagen waterstand doorwaadbaar zijn,

woixlen zij alsdan in bniinachtig grijs gekleurde strooraen

hcrschapen, die nict slechts bet 52 voet diepe kanaal gehecl

laarenboven nog dik^vijls de aangrenzende vlakteT

oveTstioomeii.

benevens aan den noordwestelijk

AJ-^ I' iik^ ^L^\^ %,kJ »*W w

bcdekt; aan den noord-noordwestelijken voet echter begint op
den zwarten bodcm eene hooge, hcele en drooge graswildernis
van Alang-alang en Glaga , waarin slechts laag en kromgegroeid
Moudgeboomte

, voornamelijk nit Ploso- (Butea frondosa) en
Djali-boomen (Tectonia grandis) bestaande, in groepen ver-
sprcid voorkorat. Naarmate men nader aan de grenzeri
Ngawic komt, neemt deze wildernis, \^aarin behalve wildezwij-
ncn vooral tijgcrs liuizcn, gedurig in digthcid af en treft men
eindelijk ten noordoostcn en ten oosten van den Lawoe wedcr
bebouwde velden aan, wclke voornameliik door de bemoeiiin-
gen van den Resident Launy (in de jaren 1835—1839) d

der gras- en Ploso-wildernissen hebben ^.^
;ertiaire, lage, doch zich ver uitstrekkende b

met ^vildernissen en vooral met Diati-bosschen
nde

bedekt, — tusschen welken Solo haren loop voortzet
en die waarschijnlijk de bovenste lagen uitmaakten^
de vulkanen Lawoe en Wilis doorbraken , leveren een bl

grijzen steen op men
in de nabijheid van Toeban, Garesik en Sedajoe uilgraaft, is

ft
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zeer week en kan gemakkelijk gcsneclen worden ^ wannecr

dczche uit den grond korat, maar wordt hard en neemt

tevens eene nicer donkere kleur aan^ indien zij aan dc lucht

is blootgesteld-, uit dien hoofde plagt men dezche tot graf-

steenen, voornamelijk der Javasclie vorsten te bezlgen; liaar

inlandsche naam is Batoe kembang (tjendono) en bestaat uit

een molassoortigen , zcer kleiachtigen, fijnon zandstecn.

De menigvuldige holen der kalksteenbankcn van dit gcbcrgtc

zijn zeer opmerkenswaardig, uithoofde der bereiding van salpeter;

reeds v66r de aankomst der Europeers op Java bezaleu de bewo-

ners van dit eiland de kennis cm desalpeter uit deaarde, welkc

den bodem dezer holen bedckt, tc bereiden. Al deze holcn

worden door vledcrmuizcn bewoond, ^) \vier uitwerpselen zicli

vermengen met de op den bodem dezer holen gevondene aarde.

welke gedeeltehjk uit alluviaal-grondj gedeeltclijk uit vergane

rotsen bestaat. Zoo nestelen tah'ijkc zwermen vledermuizen in

de meeste tempebumen van Jogjakerta en van Kadoe, en

de mest van dit gediertc ligt in zulk ecne hoeveelheid op den

bodem van vele dezer tempels, dat dezelve daardoor papachti

is geworden en in een niodderpoel, ter diepte van verscheidene

voeten is herschapen.

Van Solo loopt^ in eene oostelijke rigting, doch met eene

bogt om den noordelijken voet van den Lawoe^ de reeds boven

vermelde postweg naar Madioen; deze weg wordt eehter zoo

slecht onderhouden, dat dezelve in sommige gedeelten, ten

noorden van den Lawoe^, bijna geheel en al met Alanggras is

begroeid. ^)

Wordt deze weg gevolgd, dan bereikt men, eenige palcn

oostwaarts van Solo, de beek van gelijken naam, alwaar men

*) Nycticejus Temiuinckii Miiller, bencveus vele Rhinolophus- en VespertHio-

soorten; somtijds komen verscheidene soorten derzelven in Iietzelfde hoi voor.

*) Van hicr af volgt het reisverhaal en de topographische beschnjving van den

Lawoe tot een geheel te zamcugesmolten, gelijk ik hetzelve, in 183S, bij en op het

gebergte zelf ter neder schreef. Dit om te werken, of er een nittrekscl uit te leveren

zou ongctnijfcld al het wetenswaardige in een meer bckuoptenvormkunnen leveren,

maar dit zou aan de andere zljde zoowel nadeel doen nan de frischheid van het beekl

His aan de naanwkeurigheid der topographic.
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ordt oversrezet. Dezelve is reeds van Solo af voor kleinc

1 rpraoes bevaarbaar en heeft alhier eene brecdte van oi

100 voet. Hare oevers strekken zich voor een gedeelte vlak uit,

ea zijn zandig, tervvijl dezelven elders meer of minder steile

wanden ter hoogte van 10 a 15 voeten vormen, welke meercn-

deels nit con^lomeraten bestaan. Eeni^re derzelven vormen donker

brek

zoo fijn zijn, dat zij den zandsteen evenaren^ ^deren daaren-

tegen zijn uit zaamgebakken rolsteenen van trachiet zamcnge-

sleld, die eene gemiddelde grootte hebben van ecnen appel eu

welker verbindingsraiddel (trachietzand) eene gelijke hardheid

verkregen heeft als dc rolsteenen zelven. — De conglonieraten,

^vclke op zulk eene verschillende wijze zijn te zamen gesteld,

liggen in horizontale lagen ter dikte van 2 a 5 of meer voeten

op elkander.

Op den linkeroever der rivier van Solo liggen onbebouwdc
streken, die mijlen ver naar Iiet noordoosten loopen. Zij bestaan

uit lage, vlak gewordcn hcuvelruggen , welke des te nicer in

het oog vallen, dewijl de ter vvederzijde van dezelven gelegenc
streken volkomen effene en met rijstvelden bcdekte vlakten

vormen, die zich van den Lawoe tot. aan den regterocver der
beek nitstrckken. Ter plaatsc waar dezc hcuvelruggen slechts

met kortc grassoorten en met alleen staande, stekelige Acacia-
struiken en Kamlaka (Emblica officinalis Giirtn.) zijn begroeid

,

hebben zij al het voorkomen van Europesche weidevelden. In
de nnbijheid van Solo treft het verblindende wit der chinesche
grafplaatsen

, die hier en daar aan derzelver hellingen gelegen
zijn, het oog. De voornaamste reden, waarom deze streken on-
bebouwd zijn, schijnt iu derzelver gebrek aan water gezocht te

mocten worden; doch het beschouwen dezer streken leert, dat
met geringe kostcn waterleidingen zouden aangelegd kunnen

bckcn, die

benei

m
iwaarts stroomen en dat op die wijze deze dor
vruchtbare rijstvelden zou herschapcn kunnen

De bodem der vlakten, welke den rogteroever der ]

grenzen, onderscheidt zich door eene helder ffrijzc hie;



I
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zells wilachlige klcur, vcrnieiigt zich innig met water en vornit

indien dezelve uitdroogt, harde korsten, die den weo-zeerhob-
belig maken. Hij schijnt (gelijk wij reeds boven aanmcrktcn,)
hoofdzakelijk uit kleiaarde te bestaan en door asch-eruptien van
denMerapite zijn gcvormd. Tot aan het dorp Kembang (west-
noord^vest voet van den Lawoe) worden in deze streken slechls
weinige rijstvelden aangetroffen, wclke gcregeld overstroomd
zijn, hoewel ergecn gebrek aan beken is, van welker hoog ge-
legen gedeelten (op den Lawoe) waterleidingen zouden afgeleid
kunnen worden. Eene dezer beken is de kali Kemban^ die in
cene noordwestelijke of west-noordwestelijke rigting van den
Lawoe afstroomt en zicli twee palen bcneden het zoo even ge-
noemde dorp in de kali Solo stort. Daar deze beek slechts een
gcring verval .heeft, zoo zoa men haar op eene gemakkelijke
Avijzc, door het bed uit te diepen, tot aan het dorp Kembang
voor kleine praoes bevaarbaar kunnen maken. (^logten liicr

misschien later suikerfabrickcn worden opgerigt, dan zou zulks
zeer voordeelig op het vervoer der prodiicten naar Soerabaja

de niet geschikt om tot

lets anders dan tot het bonwen van rijst of tot het telcn van
gebezi

palen vcrdcr oostwaarts treft

beek aan, welke voorbij het dorp Seragen vliet. Hier verandert
de helderc asclibodem in eene bruinachtige aarde, wclkc veel

gunstiger is voor de teelt van koffijboomen dan de zoo even ge-

nocmde asch; niettegcnstaande het heetc klimaat, vindt men
hier ook reeds jonge koffijtuinen, welke (in 1858) een Zweed
toebehoorden , die zich hier had nedergezet. Tijdens hij zich

hier nederzettede, zoo verbaaide deze man, was het

danig
volk 2

I boiiw

waarin hij zich des nachts met al zijnc have en goed moest
opsluilen, ten eindc tegen de dieven bcveiligd te zijn. Dit vier-

kante torcnfje, waaronder de toegang naar de binnenplaats gevon-
den wordt, bestaat nog; van daar geniet men een aangenaam
uilzigl over de omligsende streek. In het zuidoost ten ziiiden

onlwanif men van daar den hoogsten oe

2S
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Ooslvvaarts van Seragcii^ Icr iiaauweriiood I1/2 paal van deze

plaats veruijcleixl, vang-en die vreesselijkc graswildernisscn aan,

die zich Yooral ten noordwestenj ten uoorden en ten noordoosten

van den Lawoe uitstrekken en van tijgers en wilde zwijncn weme-

len. De laatsten waren zooverre van schuw te zijn, dat zij ons (wij

warente paard) tot op drie a vijf schreden lieten naderen, alvo-

rcns zij oprezen en wegliepen* De grassoorten^vvelke deze wildernis

ormen, bestaan nit Alang-alang, gedeeltelijk iiit Glaga, waar tus-

schen, hetzij gehecl op zich zelven, hetzij in enkele grocpen, kreu-

pelacliLige Djati- en Ploso-boomen verstrooid voorkomen. Deze gras-

soorten zijn zoo welig opgeschotcn^ dat zij boven paard en ruiterj

die zich op de vroeger tusschen dezelven gemaakte padenbevinden,

uitsteken, Heinde en vcrre strekken zij zich uit^ doch bereiken

den oever niet der kali Solo, maar worden daarvan gescheiden-

door ccne strook van yruchtbaar lijstland, hetwelk men van het

gebergle Lawoe af reeds aan hare groene kleur van het meer

rossige groen der wildernissen duidehjk onderschcidt* Te gelijk

met deze graswouden neemt eene andere soort van bodem een

aanvangj welke van het donkergrijze in het roestkleurige, ja,

in het zwarte overgaat; is deze doorweckt, dan ontstaat uitden-

zelven een fijn shjk; is dezelve daarcnlegen droog, dan vormt

hij een wel harden, maar echter minder harden korst dan de

hehler grijs gekleurde bodem vanKembang; deze bodem heeft

meer ovcreenkomst met dien, >^-elke westwaarts van den goenoeng

Gamping, in de nabijheid van Jogjakerta wordt aangetroffen.

hi eenige streken is dezelve werkehjk moerassig, doch over het

algemeen genonien geschikt tot den aanbouw van koffij. Jnkleine

moerassen en poelen vonden wij de schoone X) ris indica L.,

welke wij nog nergens op Java hadden gezien.

Het was omstreeks den middag (7 Mei, 1858,) toen wij deze

streken noord-noordwestwaarts van den Lawoc doorlrokken.

De hitte bereikte een hoogen graad en de thermometer teekende

in de schaduvv der Pioso-boomen OO^Fahr, (So^TS^^ Reaura.)

Deze vlakten zijn waarschijnlijk niet meer dan 200 a 250 voet

boven de oppervlakte der zee verheven^ eene geringe Iioogle voor

deze centrale streken van Java! De stad Solo ligt 280' hoog.



^

3[erapi , Figimr 14 .
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Ewsl zuidwaaiLs licen, iiaar de zijdc van don Lawoe, U-ginncii

zij, hocAvel zocr langzaam, op tc rijzcn en levons woidl dc
Avildemis, hoe nadcr men aan het dorpTaiik komt, dcs tc vccl-

yuldiger met rijstvelden Ch doipjes afgcM isseld, wcike door Imnnc
schoouc ffrocne klenr en limine slankc Kokos-nalmen hot nn.r

^7 ;rk^^ikken. Te gclijkertijd wordt, in plaats van den zwarleii,

z\\aren slijkbodem, cone bruinklcurige boschaaide anngeli-ofTcn,

M'clkc, naar gelang men Iioogcr slijgl, gedurig losser, ligtcr en
humusachtiger wordt, welke eigciischap liaar in cone hooge
mate tot liet bouwen van koffij gescliikt maakt.

ITet dorpje Tarik ligt aan den noord- noord\\(\stclijkcn voet

van den La\^ oc, op ccne hoogtc van 3o0 voet boven de opper-
vlakte der zee. IJetzelve wordl door ecne beek (de kali Tarik)

omspoeld, die van de i)laats waar zij ontspringt , in dc hoogere
bergstrekcn, tot aan harcn uilloop in de kali Solo (ccne riglio'^,

welke algemeen genomen nourdwaarts mag genoemd Avorden),
do scheiding vormt tusschen de residentien Solo en xAIadiocn.

Even als in alle bergstroomen van dit ciland, worden ook op
het bed dezer bcek duizenden van trachiet-rolstecnen gcvoTidcn,
in verschillende grootte .van den kleinstcn zandkorrel tot vei'ba-

zend groote blokken^ de stcenen, ^vaaruit de oevei-s bestaan
(ter plaatse waar die aan de steile hellingcn onlbloot zijn), vormcn
conglomcraten van g(^lijken aard , — poddingstccncn , — als die

,

welke wij reeds bij de kali Solo hebben waaigcnoraen. Aan
den tegenovergestclden oever verhcflen zich Djati- en andere
wouden; aan deze zijde echter wordt Tarik door rijstvelden

en koffijtuincn omringd. In dc laalslgenoemdcn grocijen de
Dadap- (Erythrina indica) boomcn allervveligs t : velcn. hoewel

bereilit.

hadden reeds eenc hoo':> tc van 20 a 2

Het gezigt op den Lawoe van deze zijde heeft , ondcr alio

Javasclie bergen, de meeste overeenkomst met dat, hetwelk
men op den Oengaran geniet uit het dorp van gelijkcn naam
gezicn. De bovcnste zonen zijn met duistcrc wouden bedekt;

het middcngcdeelte der helling is lichtgi-ocn gekleurd (door de

grasvelden) en zijn voet, boven Taiik, is met voorhcnvelen omsin-
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gekl, die met verstrooide groepen van woudgeboomte zijn

begroeid. llierbij bledt deze berg Jets eigeiidominelijks aan,

dat, nnmelijk, zijn voet zich niet ver uitstrekt, — dat de vlak-

ten , welke hem omgcven , zeer laag gelegen zijn en — dat de

geheele massa, benevens de voorlieuvelen zich vervolgens plotsehng

verhdfen.

Wanneer men aan deze zijde der beek, van Tarik naar het

zuiden been opstijgt , doen zich deze heuveleri gedurig duideHjker

aan het oog voor. Ook aan gene zijde (oostwaarts) van de

kah Tarik, verheffcn zich (doch hooger dan het dorp) tal-

rijke toppcn, die zich in den vorm eener keten vereenigen en

in de Icngte benedenwaarts dalen; deze toppen zijn met een

digt woud bcdekt. De heuvelen, welke aan deze zijde der beek

gelegen zijn , loopcn dwars voor den vulkaan been en leveren

een alleraangenaamst schouwspel op, daar allervvege het hchtc

grocn \an het Alang-alang met de donkergroene kleur der groepen

van woudgeboomte wordt afgewisseld.

Weldra heeft men den ongevccr drie palen langen weg, die

van Tarik door rijstvelden en koffijtuinen opwaarls loopt, afge-

legd en bereikt men^ over een klein in rijstterrassen herschapen

plat, het dorpje Gamping , hetvvelk door honderden van Kokos-

palmen beschadiiwd, zeer hefehjk aan den noordehjken voet

dezer heuvclen, die hunne steile spitsen achtcr het dorp verheffen,

is gelegen. Hier , in de nabijhcid van het dorp, treft men tusschen

het geboomte eene laauwe bi-on aan. De rotsen, tusschen welke

zij ontspringt, bestaan uit een \\itachtig grijzenkalksteen, welks

oppervlakte (gelijk die van alle kalkrotsen aan de zuidkust en

op andere plaatsen van Java) uitgeknaagd en met vcelvuldigc

gaten doorboord is. Ook in andere gedeelten dezer heuvelen

wordt kalk aangetrolTen. llet water riekt niet, is bijna geheel

smakeloos en schijnt geene andere bestanddeelcn te bevatten

dandezulken, welke door de rotssoorten, waardoor het water

lieendringt, worden aangeduid (koolzure kalk).

Het dorp Ganiping ligt aan de noord-noordwestelijke helling

van den Lawoe. Van hier stijgt men langs het voorgebergtc op,

welks talrijke, dikvverf zeer spits toeloopende toppen door dalen,
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cii kloveuj welke zich als eon doolhuf sliiigercn, van clkandor

gesclieideii zijn.

Heeft men de kruin dcr dwai-schc heuvclrij, welkc zich boven

Gamping verheft, bereikt, dan ontwaart men .voor zich uit

een plateau van geringen omvang, dat rondom door Iieuvclen,

welke met de vorigen geheel ovci-eenkomen, is omringd. Naar

dit plateau daalt men af door koffijtuincn, welke dc zuidelijke

helling dcr zoo CTen bcldommen hcuvelen bedekken. llclzelve

is geheel en al in teiiasscn^ met rijst beplant, hcrschapen en

beval een aantal dorpcn, van welkc liet grootste Djambejan

wordt geheeten. Een liefelijk schouvvspel levert dit plateau aan

het oog op; cenzaam ligt daar dit bcbouwdc, cffenc stukjc

gronds, in het midden tusSchen heuvelen met wouden bedekt,

Dit plateau 5 heeft slechts eene geiinge glooijuig; hetzelve

rijst allengskens naar het zuiden opvvaarts^ aan welke zijde het

begrensd wordt door hcuYclen, welke zich yervolgens naar de

steilere hellingen ran den La^^ oe verheffen. Ten einde het hoogst

gelegcn doip aan deze zijde van den Lawoe te bcixiken^ gaat

men
J
boven het plateau van Djambejan gekomen , in eene

sclmine rigting langs de hellingen des bergs en trekt men

over twee bergruggen; hoewel zich beider kam ook in enkele

toppen van ongelijke hoogte verheft, zoo verraadt echter hun

vorm eene uitzetting in de lengte van het middenpunt des

bergs benedenwaarts. Diepe dalen, door wier scherp toeloo-

penden bodem beken ruischen, scheiden deze bergruggen van

elkander. Allcrwege is de bodem met Glaga en met ^AOudge-

boomte bedekt; slechts diep benedenwaarts in de dalen, waar

de grond hier en daar in rijstvelden is herschapcn^ ontwaart

men kleine dorpen aan de Areng-^ Pinang- en Kokos-palmen,

welke dezelven in kleine groepen omsingelen.

Zoo komt men eindelijk te Balong aan, dat aan de noord-

westelijke helling des bergs , doch niet hooger dan 2,000 voct

is gelegen. Het ligt op een klein plateau, dat eene helling van

noorden heeft en, even als dat

bejan, als eenketel

kkend schoon ziin deze heuvelen
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giuci, uit gras en woudgeboomte bestaaiide, bcdekt dczilven.

Hondcrdc toppen ongclijk van hoogtc, hier rond, ginds spils

tocloopendu, vorheffen zich nevens elkandcr en worden doordalen

en Uoven, Mclke als een doolhof in eenloopen, va

B
kpad de loppen

en derzelver hellingen, die op yele plaatsen zoo steil zijn,

da I mm diep beueden zijnen voet de met wouden begrocide

afgronden, welke eene diepte Tan 3 a 500 voet hebben, gewaar

Mordt. Eerst in de nabijiieid van Tawang worden de heuvelen

en de henvelruggen vlakkcr^ waarvaii die, Avelke westwaaits

liggen, met Djati-wouden bedekt zijn. De bodem van Gam-

ping , van Balong en van Tawang bestaat allervvcge uit eene

losscj ligte door den hunins der woilden en der Glaga, die overal

welig groeit / bruinaclitig gekleurde aarde.

Van dezc heuvelen bij Balong weidt liet oog over het kleinc

ketelvormige dal met zijne terrassen, met zijne dorpbosclijes

pal

kte toDDen der heuvelen ontwaart, die het

dal begrenzen en daar achter de hellingen van den Lawoe,

alles even schoon door de natuur getooid. De bovenste helft

des bergs is met het sombere e:roen van een onafeebroken^^W^L* ,«XX V.V.XX V......-5

welkegekleurd
J
terwijl de lagerc gcdeelten der hellingen

3

de zijde der heuvelen van Balong afdalen, zich in denlicht-

groenen tooi der grassoorten aan het oog voordoen, Doch daar

waar de wondgrens begint, ontwaart men slanke boschjes van

piramidevormige boomcnj die eene groote overeenkomst met

noordsche dennenboomen bezitten.

Door nieuwsgierigheid gedreven, had ik des morgcns van

den 10^'" Meij 1838 , alles in* gereedheid gebragt en rlglte ik

mijne schreden naar het gebcrgte heen, Tien Javanen van

Balong, die gekookte rijst , benevens mijne pakkaadje drocgen,

vergezeldeu mij op mijnen togt, Nadat Avij de rijstvelden

doorgegaan waieii, volgden wij aanvankelijk den loop der kah

Balong en drongen wij door doze kloof, welke op sornmigo

plaatsen zoo eog is, dat men zich genoodzaakt ziet door de

bedding der beek zelve te waden. Later kk>mmen wij langs den
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kloof

Ike do kloof ten weston bcgrenst en die even als do

ikon, dan

oudboompj

kloof tot ecn diepen

door

\

ecrien bijna ronden vorm hceft en aan allc zijden

afloopcndc ruggen is omiiiigd; in het zuidoostcn ecliLer, dus

in het hoogst gelegcn gedeelte, wordt dezclve door bijna lood-

regte wandcn afgesloten. Te dier plaatse (in het zuidoosten)

bemerkt men verscheidene grijze rotswanderi door hot green

der wouden, die met onbeteugelde wehgheid het overige g(;-

dcclte van den dalketel bedekken. De rug, welke den dalkelel

aan deze zijde (ton westen) begrenst, loopt, wel is ^vaar, aan

beide zijden steil afwaarts, doch hij hecft in de Icngte (in het

algenieen genomen is hij van het zuidoosten naar het noord-

westcn en westnoordwesten gcrigt) eene zeer zacht gUwijcndc

helhng, zoodat men in korten tijd de ^vouden zou kunncn

bereiken, ware hij nict, gehjk met allc bergruggen van den

Lawoe in deze zone hot geval is, met eene geduchle Glaga-

wildernis bedekt. Hoewel dit gras aan den Stengel slechls

zelden dikker is dan een vinger, zoo verkrijgt hetzelve ecli-

Icr eene hoogte van 15 a 20 voet en groeit zoo digt op

elkandcr , dat wii cerst na eencn moeijelijken togt van 4

oud bedi

ilde zwiinen ffemaakt, die d

•k op die ^Yijze nietverligt, dan

z hakmessen ons niet in staat gestcld hebb

geringen afstand in den verm

van dezen bergi-ug is ligt en

brnin v;m Wour en bestaat voo

bod

of

door de vergane Stengels en wortclen der Glaga.

Ilet was derhahc reeds 12 ure, toon ik het bovengedeel te

der ketelvorniige kloof bcreikte, ter plaatse waar de ruggen

zich verbreeden en nitgestrcktc, op plateaux gelijkende voor-

sprongen vormen, die met eene zachte glooijing van het gebergle

nederNvaarls loopen. Hier Iredcn oorspronkelijke wouden in de

nlaals drr Gli
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Lc (lezer [)laals onluioet men voor hct ccrst de Casuarina iiion-

tana (uiihi), welke kleine groepen vormtj die aanvankclijk nog

verslrooid in de sfrasvelden en vervoIs:ens in het woud wordenQl«^.V.*V^V.XX V.X. .... .v..^

aangetroflen. Ik begaf mij in een dergelijk boschje, dat zicli

gehecl Van anderen afgezonderd op het met gras begroeide

plateau vcrhief en ongeveer uit een honderdtal boompjes

bestoiid. Door niiddel van eenige borcn^ die ik in een der

staramcn schroefdc, hing ik mijnen barometer op (lioogte van

dit pant 4,200 par. Toet), terA^ijl de Javanen zich gcreed

maaktcn om lict ontbijt te nuttigen. Ik bcmerkte, dat de met

scheiiren opengesprongen schors van bijna al deze boomen

gebrand en (aan de oppervlakte) verkoold was, een verscliijn-

sel, dat ik later aan verscheidene andere hellingen van den

Lawoe \Yaarnamj zelfs op veel grootcr hoogtc en in liet diepste

der wildernissen, waar paden, noch eenig ander spoor van men-

schelijk verkecr kon gevonden worden. Wat betrcft hct ontstaan

van dit verbranden der schors^ te dezen opzigte waren de Java-

nen van gevoelenj dat het vuur der brandende Gkiga-velden zicli

zoover had kunnen uitstrekken, maar ik bevond meernialen, dat

de Casuarina's rondom door andere digte wooden waren omringd,

wier stammen gaaf en ongeschonden waren gebleven.

Ook vond ik Casuarina 's midden tussclien anderen geplaatst,

die niet verbrand waren; vele dcrzelven hadden eene heldere

vermiljoenklcur, w^elke, gelijk bij LaLcr onderzoek bleek, vcr-

oorzaakt word door een kleine paddesLoel, die de schors en

derzclver splcten uvcrdekte, en door mij allerwege, ook op de

zuidelijke en zuidweslehjke hellingen van den Lawoe, maar bij

uitsluiting aan de stammen der Casuarina's werd waargenomen.

(Tornla lateritia (mihi).)

De boschjes van Casuarina's^j welkein deze zone des bergs

(aan de benedenste boschgrens) worden aangetrolTen , schijnen

uit jengdig geboomte te bestaan-, de meesten toch zijn slechts

50 a 50 voet lioog, piramidevormig, slank, lijnregt opgegroeid

en Iierinneren ons door hun gezclhg voorkomen, zonder met

andere boomsoorten vcrmengd te zijn, aan de wouden van pija

boomen oozer noordehjke slreken, hoewel zij niet <lal hoogc^
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o ocii, maar ociie liclitcj- groenu kleur bczitten, ^Yelke moor
naar het grijzeoverhelt. Zij vormon afzonderlijke groepcn, kleiiie,

scherp omgrcnsde boschjcs, die liier en daar verstrooid op de
met gras bedekte hcllingcn ^vo^deIl am
schadiiwrijke , donker groene woudcn worden afgcMisseld

lang hangeii van de iiiterste eindcn hnnner takkcn dc naaldcn

(naaldvormige bladeren), of juister gezcgd de in geledingen afgo-

dceldc, met scheden voorziene twijgeni) naar beneden , die bos-

gewijs even als baardmos door den \^ ind been en weder worden
geschommeld. Dit alles zet aan deze bcrghellingen eene eigcnaar-

dige, even liefebjke als schoone physiognomic bij; Hoogcr aan de

hellingen zijn deze boomgroepen minder duideiijk van andei-

geboomte afgescheiden , boewel hun gezellig voorkomen, zelfs

midden tusschen ander Avoudgeboonite in het oog valt. Wei is

waar, groeijen ook daar huniie stamiuen nog regt opwaai'ts,

kaal pleten

niaar hunne takken breiden zich meer naar de zijden uit
,
gehjk

loofboomen wordt opgemerkt, zij staan verder van den

hoofdstam af, zijn mhider bladerrijk en slechts aan het eind met
een bos van jeugcUge naalden voorzien; komen zij op die wijze

voor, dan verraden zij een hoogen ouderdom.

De bodem dezer wouden is slechts op enkeleplaatsen onbegrocid

en alleen met de afgevallen naalden bedekt (dit hecft vooral

plaats aan zeer steile hellingen en daar waar de grond steenachtiger,

ch'ooger is); is zulks het geval, dan heeft men een schouwspel

onder het oog, dat op een woud van dennen-j maar vooma-

melijk van lorkenboomen in noordelijke landen gelijkt; —
lijk echter vomit de grond eene wildemis, begroeid met Alang

ter hoogte van 5 a 6 voet, ofmet een voditig kreupelhout, uit

verschillende struikgewassen bestaande, waaronder voornaraelijk

Rubussoorten en hooger op Yiburna en Guaphalia voorkomen.

Oost^A aarts van het zoo evengenoemde boschje, klom ik door

eene kleine kloof en bevond mij op eenen zacht glooijenden

bei-i!:ni;ir, vvelke met dereeliike wouden was bedekt. Tervvijl ik

gewoon-

') IJanii ;\rticiili\ti, vaginati.
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door

k

voiicl. De stecnsoort, waaruit dezelvcn ysarcn vervaardigd, was

ceiie poreuse, met kleine luchtbellen voorzieiie tracliict-lava,

volkoiiien van gelijke soort als die, \yelke bij de rumen van

Piambanan Mordt aangetroflen , terwijl de beelden uit een

hadstuk ^varen gCYormd. Het groolste derzelven

lende liouding- en onderschcidde zich, bij eene hoogtc van slechts

G voel, door een rcusachti? hoofd, wclks diameter van de kin

tot aan den schedel 3 voct bedrocg. De gelaatstrekken en de

oorversierselen hadden het Javaasch karakter; over het geheel

weken zij af van de regclmaligc en'de schoonej anatomisch

JLiiste vormcn der beelden, \^elke men in de rui'nen van Pram-

banan en van Boro boedoer bewondert. Uithoofde echter dcze

beelden door den tand des tijds reeds zoo zeer waren aangetast,

de porien van het gesteente met aai'de gevuld en het geheel

met een vochtig bekleedsel van mos en lichenes was overdekl,

zoo schecn dit alles een hoo^reren ouderdom aan te duiden. De

meesten waren zoodanig met mos bcdekt en met struiken

omgroeid, dat ik dezelven niet onldekte, dan na met veel

nioeite struiken en mos uit den weg te hebben geriiirad.

Doordrongen van nieawsgierigheid, zettede ik mijne schreden

voort en vond ik eenen trap van 15 treden, uit gehouwensteen

vervaardigd, welke mij naar een tweede terras voerde. alwaar

ik nog een beeld vond. Van liier steeg ik weder 25 trappen

opwaarts en kwam op een derde terras aan , dat ruim, volkomen

horizontaal en vierkant was, welks bodem over deszelfs gehecle

uiLgestrektheid uit gehouwen vierhoekige steencn bestond en dat

met eenen ongeveer 6 voet hoogen, insgelijks uit dergelijkc

steenen vervaardigden muur omriugd was. Dit terras lieeft, bij

eene lengte van ongeveer 100 voet eene gelijke brecdte. In het

midden vcrheft zich een altaarvormig gedenkteeken, op een

grondslagj welkeeene hoogte van onilrent 7 voet lieeft en uit twee

lerrassen is gevormd. Dit gedenkteeken is insgelijks uit ieerling-

vormige steenen vervaardigd en begroeid met mos, hchenes en

Lycopodien. Ter naauMcnmod ontwaart men no^ ceni^ beeld-
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lioiiv\\vei'k aaii dit gestecnte, zooclanig is hetzelve vergaaii en

zoo zeer zija dcszclfs voegen uit elkandcr gedrcYcn. Wclig

groeijend, schooii, lioog opgeschoten gras, onder welks bckleedsol

steeneii beelden in hct rond verstrooid liggen ^ heeft lie t gelieelo

terras ingenonien , te^^^ ijl van de wijd uit elkander staandc

takken dcr hooge Casuarina's, welke over hetzelve een gewelf

vonnenj even zoo vele Usnccn als naaldcn benedem\'aarf;s hangen.

Deze plaats was derhalvc ecnmaal getuige van menschelijk

verkeer en alliier werd door volken aan hunne goden geoflcrd.

Tlians is elk spoor van liimnen godsdienst vei'loren gegaan
\

hunne tempels zijn vervallen en vervlogen eeuwen hebben

geene kennis omtrent hen tot op ons overgebragt. Mijlen vcr

door A\ ildernissen van de bcwoonde wereld afgescheiden , liggcn

daar de puinhoopen ter neder^ eenzaam en \oor het oog ver-

borgen^ terwijl zij naauAvelijks eene gissing omtrent hunnen

oorsprong toelaten. En ten einde dit verborgene nog meer met

vergetelheid te omhuUcnj strekt een somber, stil woud zijn

bladerengewelf over de puinhoopen uit; de adem van den wind

beweegt slechts zacht de Casuarina's en zijn naauwehjks hoor-

baar gesuis door de toppen schijnt een geestengehspel uit de

voorwereld, -r- Het is een heilig, tot vrorae aandacht stemmend

ruischen, — hetwelk zelfs invloed uitoefende op dc ruwegemoe-

dercn der Javanen.

SI

bekend. Zijn naam :g een

langen baard en werd door de andcren met eene soort van

scliiiwe onderschciding bejegend. Hij bestempelde deze bou

vallen met den naam van Bocnten Tjeto. (Het gindsclie groc

terras heette hij Aloen-aloen, het altaar noemde hij Saokar ^

dc enkcle standbeelden Retjo.)

Van dit derde terras Aloen klom men met eenlge trapp

naar een vierde terras, op hetwell kle

mdbeelden werden aangetroffen , alien voorstellingen leverende

indo(\s. waaronder men het beeld vangodeuleer de

gvuldigst aantrof. In

a
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booiriy Avclke op de

rinird. llondom den

cons leiJipuls met k is 0111-

cliiet-lava,

stam zijn teerlingvormige sleeneii van lia-

iikomende met die, welke overal in het rond

gCTondeu Morden, op elkander geplaatst en met kunstig versicrde

vandeii en nilgebeitelde kleine beelden voorzien, zoodat de stam

zich in lict midden van de steenen Levindt, "die denzehen zeer

naauw omsluitcn. Ecn gedcelte van dezen piramidalen tempel is

de top Yan den boom is nog groen, hoewel de

plaalsen begint te verraolmcn. De stam hecft (op enlvclo

slcclits eene miJdellijn

bedraagt ongeveer 90

boom

De bcrigtcn, welke men omtrent den ouderdom der bouw-

lien knn inwimicn^ beTatten weinisre zekerhcid. Te oordeelen

gelaatstrel

ten al de uit stcen vervaardigdc beelden

dezen ber rr

. elke te Soekoe,

500 voet lager

hoogteyan 3^700 voct), De ph\

met de 8 laatstrekken

de litrchaamsvormen ziin zonder verhoudin

zonder regelmaat en monsteraelitig. Teerlingvormige geboowen

stccnen, altaren, beelden, basreliefs beide pi

den gevonden, duidt aan, dat hun oorspron bet

U
blijkenj dat Soekoe en Tj 1550 werden

gestielit. Een prins van het voorraalig magtfge. maar reeds sedert

lang ten ondergeganc rijk Modjopait krceg twist met zijnen

regcrenden breeder, trok in het geber hii als klui

zenaar geleefd en giiidsche terapels moet gebouwd hebben. Zo'

veel is zeker, dat zij^ eyen als Pambranan en Boroboedoer^ yoo

bet jaar 1400 gesticht zijn geworden, dewijl kort na 1400 d

Mabomedaansche godsdicnst op Java werd ingeyoerd. De teerling

Yormige steenen, in welker midden boYenvennelde boom staat. slu]

1

, dat men bijna tot de yi

dier Yoege om den stam

IT

gewoi-den
J

tijdens dcze , derb voor 500 iaren reed

-*
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bcstond! — Waarschijniijkcr is liet, — liocwel niet iinnder

kwaardig, — dat d

ies, den top

^J

de

koepels verbrijzolde en zich

tcmpel thans aan het b

D den boorastam tot kokcr dient.

\ een 5^^ terras treft men weder een altaai- aan, over-

eenkomende met dalgene, lietwelk men op liet derde terras

vindt^ dit ecliler heefteen grooteren omvang, hoewel Iict oogeii-

schijnlijk lager is, dewijl het bovenste gedeeltc is ingeslort.

Tien trappen opgaande, komt men aan een (j^^ terras van ge-

ringen omvang, A^aarop verscheidene standbeelden ^vorden aan-

getroffen, welke met ijn bedekt en ci

uikirewas ziin be

Nogmaals 15 trappen opklimmcnde, welkerleuningen tervveder-

zijde met gehouwen beclden versierd zijn en vervolarens eenen

7

rotsblokk

komen, Avier gladgemaakte zijden gehecl en al met ilguren

bedekt zijn, die zeer kunstig in half verheven bccld^^crk zijn

bearbeid, doch alien met mos zijn bedekt^ nu nog eenige trappen

op en afgaande, komt men aan een 8'*^ terras, da L een geringen

omvang heeft, sleelils een 30 tal yoeten breed en even reel

Toet lang is, en vvelks beelden volkomen in het strnikgcwas

ggen. Al deze terrassen ziin met

uit teerlingvormig gehouwen steenen vervaardigd, voorzien^ de

toeijanff van het eene terras tot het andere wordt daari>esleld
t)'^'"^

smalle trappen, die ter naauwernood eene breedte hebbe

ffehouwen steenen bestaat. Dit 8
t)

elke trede insgelijks nit teerlmgvormig

^^ terras is het laatste en ligt

tevens het Iioogste^ van deze plaats eenige trappen op enande

ren vervolgens weder afklimmende, komt men op het hoogs^

gelegen gedeeltc van den zacht glooijenden bergri

hoezeer niet in terrassen hersehapen, echter vlak gemaakt is.

Deze streek is met hoogc en oude Casuarina-boomen begroeid,

die zich verstrooid op ^(^n grasbodem verhefleu. Zij vormt
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eeiie bogt, die zich naar boven hcen iots verlcngt en zoowel

daar (op den aclitergrond) als ter^wederzijde door zeer sombere

en schaduwrijkc eikenAvoudcii omringd is, die eene friscliheid

bczittcn, welke ter naamvcrnood door die der noordelijk gclegeii

landeii wordt gcevcnaard, — eene natuur, welker schoonhcid

OILS met bewondering verviilde.

Dit .overoiide gedenkteeken lieb ik in de hier voorafgaande

regels besehreven, gclijk ik hctzelve in 1858 heb aanschouwd
r

en omlrent deszelfs waarschijnlijken oorsprong slcchts datgene

medegedeeldj hetgeen de Javanen 7nij daaromtrent hehben

vGvhaald. Sedert dien tijd, in 1842, is deze plaats bezocht

geworden door een taalkiuidigc, C. J. van der Vlis, die een

onderzoek der opschriften en der boawkunstige versierselen heeft

in het work gesteld. i) Alsccnige der gewigtigste residtaten, waar

toe het gedanc onderzoek licm lieeft gelcid, geeft hij de volgendcn

op. Het heiligdora was aan de Siwa-, namclijk, de Lingam-

dienst gewijd; nimmer vverd de bouw van hetzelve voUooid,

deze bleef in tegendeel voor hetzelve was afgewerkt steken.

Naar hiid der aamvezige opschriften, in do Kawi-taal vervat,

werd het eenige jaren later dan Soekoe gesticht, namelijk, in

de jaren 1440 tot 1448, na Chr. (van 1570—1578 naar de

Javasche tijdrekening). Mag men de bestaande overlevering geloof

schenken, dan was do stichter zekcre Kjahi Patjiro, die het

Mahomedanismus niet wildc aannemen, en zich als pelgrim naar

Tjeto begaf, waarhccn hem zeer velc aanhangers volgden. In

een gevecht tcgen Pragi wongso, door den vorst van Demak
afgezonden ora hem ter onderwerping le dwingen, kwara hij

om het leven^ Waarschijnlijk werden de gedenkteekenen daarop

Ter\\oest.

Ik drong in het binncnste dczcr wouden, welke voornamelijk

uit Quercus pruinosa Bh besfaan en aan welker kreiipelhoiit

eene klcine Areca, met hare roode druiven, den voornaamsten

tooi bijzet. Braamslruiken met hare roode bezien, boomvarcns

en rotang's komen menigvuldig voor, Hooger op vindt men

^ Verb. V. li. Bat. Genootsch. D. XIX p. 70—128.
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Laurinecn en Tliibaudia's. Onzc weg door liet kreupelhout, dat

wij met hot liakiiics Yoor ons uitkappciide door^ingoii, word

dikwerf bciiioeijelijkt door booinstaiiimcn^ die op den bod<mi van

het woud lagen. Eenige derzelven waren reeds vermolmd en

vergaan; andercn daarentegen, eerst sedcrt korten tijd onlivor-

teldy vond ik in zulk eene mcnigtc met hunnen ganschcn last

Tan takken en bladeren op den grond verslrooid als ik nog in

geen enkel woud had aangetroffen. Men mogl derlialve nnnne-

men^ dat hier van lijd tot tijd licvige stormen woedden, welke

dcoudste boomen, wier toppen door het gedm'ig toenemendaantal

parasielplanten voortdarcnd zwaarder worden, omvcrwerpcn en

met wortel en al uit den grond rnkken; — dergelijke stormen

worden echter op Java zeer zeldzaam waargenomen. IJithoofde do

helHngen, waarop deze boomen zich loodregt verhelTen, zeer sleil

zijn, zoo worden dezelven misschien uit dien hqofdc gemakkelij-

ker onivergerukt ; maar zou zulks niet alleen kunnen geschieden

door de Lianen j die men soralijds bij honderden in eene scheeve

rigting van den eenen boom lot den anderen benedenwaarls

gcspannen ziet, ^Nannecr derzeher strengen, die de diktc van

een arm verkrijgcn, door het omshngeren van ander geboomle

of door tocncmenden wasdom gedarig strakker zijn gcworden?

Het woud bleef nog immer even somber^ even hoog en nog

was hooger op geene enkele opene plaals in hetzelve teonder-

kennen. Alvorens het derhalve volkomen duister \^as gewor-

den 5 hot ik het struikgewas^ tusschen eenige Tjcmoro- (Casuarina-)

stammen, Avegkappen en een vnur aanleggen; hier legerdcn zich

de Javanen. Ik koos mij eene slaapplaats onder denstameener

Thibaudia (Th. rosea (niihi) )\ hare knoestige takken, met eene

dikkc moslaag overdekt, strekten zich al kronkelend als een

schutswcer over dit stille plekjc uit; boven en nevcns hetzelve

verhief zich het loofgewelf, welks donkergroen door derozcnkleur

der weligc bloemtrossen allerliefehjkst werd geschakeerd. De

nacht was schoon; holder veriichlte de maan de toppen der

boomen. Geen geluid van eenig gedierte werd in het woud ver-

nomen, Niels stoordo de rondom ons heerschende stilte dan het

ruischen eener beek (kah Tarik), die oosLvvaaits van deze plaats
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liarcn loop door eene diepc kloof bcncden\\aarLs vervolgt.

De Tjcmoro-boomcn, die liier nicer afzonderlijk ttisschen

ander geboomto wordeii aangctrolTfen , bereikeii te dezcr plaatse

bijna eene lioo^te van 100 voet 5 liunne twijgen zijn echter kaal

en dnigcn meer TJsneen dan bladeren; slechts aan dc uiteinden

der takken hangt cen klein bosjc van naalden naar beneden.

11 31ci. Door de gcvoelige koude reeds vroegtijdig gewekt,

zettedcn wij, zoodra het licht van den aanbrckenden dag door
het blade^engo^veIf begon le schemeren, onzen togt verder op-

kliniiiicnde voort. V66r zonsopgang ^vas de temperatuur 47° Fahr.

(8,53^ R.) Wij klommen langs een steilen bergrug opwaarls,

die liier en daar zoo smal werd, dat wij in de diepe kloven,

welke denzclven ter wederzijde begrenzen, konden nederzicn.

Verder op werd de bergrug Avedei- breeder. Allcngskens ont-

moetten Avij een Hypericum, Thalictrum (javanicum), den Podos-

taurus thalictroides (mihi), welke eene groote gelijkeuis lieeft

met het Thahctrum, eene Swertia, een Galium, welk laatsle

even als verscheidene Europesche Galiumsoorlcn gezellig, vast

in elkander geslingerd groeit en eindelijk nog eene Plantago en
een Alchemilla, welke geheel overeeukomen met die, welke op
den Merbaboe, den Tjerimai en op andcre hooge bergspitsen

van Java worden aangctroffen. — AVij naderden nu een hoogen
top, wclks helling gedurig steiler werd en eindelijk ondcr
zulk een grooten hoek opwaarts rees, dat men denzclven niet

zou hcbben kunnen bekhnimcn, ware hij niet met boomgewas
bedekt geweest.

Ilier groeijcn bij nitsluiting Casuarlna's. Regtstandig verheffcn

zij hunne stammen aan den schuinen wand, welks droogc
bodem slechts met afgevallenc naalden is bedekt. Dc kloof,

welke dezen bergrug ten ^\esten begrenst, is nog geheel en al

met woudboomen bedekt- oostwaarts echter vertoonden zich

Gnaphalia-boompjes, welker groenachtig witte bladenrenkroonen,
in het rond met sneeuwwitte bloemen bedekt, heerlijk schoone
boschjes vormen. Slaat men den blik van deze door wouden
omgeven plaatsen naar beneden, dan zou men wanen de lager

opkliminende Javanen bijna loodregl beneden zich te aansrhon-
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wen, uilhoofde van de stcilte dci helling. Tusschcndcstainnicn

dcr Casuarina-boonipjes door, schemert hct vcne, vlakke land,

tlat door de eerste stralen der morgenzon vvordt beschenen.

Ten' 9 nre bcreikte ik het bovengedeelte \an den top a. (Zie

Lawoe^ Figuur 5.) Hier wics dezelfde soort van gras,Avclkc

insgelijks de toppen van den Merbaboe bckleedt en welks l^/^

a 2 voet hooge bosjes kleine cilanden voimenj welke omslin-

gerd worden door smalle kanalen. (Fcstuca niibigena.) Debleek-

gele of geelachtig grijze kleur dezer plant geefl aan deze hoogten

cen eigenaardig yoorkomen, De top zelvc hccft een rondaclitigen

vorm^ deszelfs diameter bedraagt ongeveer 100 voet. In het

midden is hij vlat^ aan de zijden, vooral naar het oostenheen,

loopt hij met eene zachte glooijing ncderwaarts-, de omtrck van

den top is met verstrooid staande Casuarina-boompjes begroeid,

die hier een gansch andcr voorkomen hebben dan ""die, welke

in de lagere zonen worden aangetrotTen ; zij groeijen niet zoo

hoog, ja, zijn zeldzaam hooger dan 20 ix 50 voet, hebben min-

der slanke stammen, terwiji de takken, zulks valt duidehjk in

het oog, zich vecl mccr in de breedte uitstrekken.

Op hct midden van den top bevindt zich eene vierkante,

ruinie uitholling, welker rand vroegcr door een muur schijnt

gevormd te zijn geweest en die derhalve bhjkbaar door kunst

is daargestcld geworden. Overigens is de vlakke ruimte van den

top zeer beperkt; de helhngcn, die denzelven van de nabij

gelegen hoogten scheiden, zijn zeer steil^ vooral die, welke ten

noorden en ten noord-noordwesten van den top gelegen zijn,

loopen volkomen regtstandig nederwaarts.

ne verwachting, dat ik, namehjk; het hoogsle punt van

.awoe reeds bereikt had, zag ik te leur gesteld, want ik

werd in het zuid-zuidoosten eenen tweeden, nog hoogeren top

dan dezcn gewaar, die zich aan do overzijde van cen dicp

tusschcndal, dat hem van den eer^v/genoemden top scheidt,

steil verhcft? overigens was hij met hetzelfde bleek gekleurde

gras, met gehjksoortige slruiken en verstrooid staande Tjemoro-

boompjes begroeid als de eerste. De vlakke, doch smalle bodem

van het tnsschendal ligt ongcveer 700 voet lager dan dc eerste

2n

\
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top; dezelve is kaal, slechls met bosgras bedckt en veilengl

zich aaii beide zijtlcn in eene kloof; eene dezcr kloven loopt

in ccnc mccr regte rigting wcslwaarls langs de helling van den

berg bcncdcnwaarts, terwijl dc andere zich eerst naar het

noordoosten, vervolgens naar het noorden rigt en den eerst-

genoemden top oinslingert , alvorens zij langs de noordwestelijke

hcllin"- afdaalt, Het bovenste gedeelte dezer kloof scheidt den

eersteu top van de zacht glooijende bergruggen, welke van

den tweeden top afdalen en welke men aan de overzijde, in

het oosten en in het oost ten zuiden , schijnbaar gelijk van hoogte

gewaar wordt. Alvorens deze bergruggen in de lager gelegen

hcllingen overgaan, vormen zij effene pkkken van geringen

omvang, die, met het liefelijke groen der graszoden gekleurd,

tusschen zacht glooijende hoogten gelegen zijn, waarop zich

schilderachlige grocpen van Casuarina's verheffen. De kloof zelve

is met een digt woud bedekl; de bodcm, welke zeersmal toe-

berg afdaalt, vomit eene splect

ten noordoosten van den eerstgenoemden tophetdiepst en tevens

het steilst schijnt te zijn. Verder benedenwaarls ontspringt de

beek, welke voorbij Tarik loopt en welker geruisch wij des nachts

in het wond hadden srehoord: hier boven echter is de grond

kloof nog zonder water en d

. haastte mij den tweeden ti bekl

hooger stijgcnde wolken mij het uitzigt van daar zouden

1. Maar dc wolken bcgonncn zich reeds zamcn tepakken

mdon kleine. zich aan elkander schakelendc eilanden van

ur, welke in de lagc

berfrhellinsr kon men

cr

De ruggen, welke aan de noord- en aan de noordwestzijde van

den berg afdalen, zijn minder regelmatig met elkander ver-

bonden en niet zoo evenwijdig in de lengte uitgcstrekt als bij

merkt. Beneden de woudgrens loopcnbergen wordt opg

zij met elkander te zamen en verheffen zij zich in ecn nnntai

toppen, welke een waar dooUiof vormen.

lift was 11 ure toen ik op den tweeden top 6, Figuiu- 5,

aaiikwant, aan welksstoile hcllingen vele afgebrokene rotswaiidcn
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ill denvorni van terrasseu uitstekeii, voornaraclijk aandcnoord-
oostelijke en aan de zuidelijke liellingen, alvvaar zij onbcklimbare
en bijna loodregtc wanden vormen. Deze top is nog smaller dan
de vorige, maar hij hceft, in de rioting van liet noordcn naar
het zuiden, een langcr gerekten vorm; voornanielijk is dezelve
begroeid met dwcrgboomen dcr Thibaudia vulgaris. In de scliadnw
der slruikgewassen vond ik voor het eerst eene kleine Orcliidea

(Thelymitra angustifolia R. Br.), die in dc aarde groeit en welkcr
rozenroode bloemen den droogen bodem vcrsieren. Later Irofik

dezelve insgelijks op dc andere to])pcn van den Lawoc in grootcn
getale aan. Ook op dczen top waren sporcn van mcnschelijk
verkeer zigtbaar; het ^

Dcrvlakte was in Inntf

elfs gcringc op

herschap

randen iiit op elkander gehoopte ruwe, onbewerkte stcenen

Marcn zamengesteld. Er lagcn wijders op den top een paar rots-

blokken, met ronde uitgehouwenholen, waarin regenwater was
te zamen geloopen.

bemerkte ik, dat het hoogstc pmi t van den Lawoc
door mij nog niet was bcreikt gc^vo^dcn, daar ik aan de over-

zijde van eene wijde, diepe, doch zeer zacht hellende, boogs-

gewijs gevormde tusschenruinite een derden, nog hoogeren top

waarnam, op ^elks spits ik tot mijne verwondering een huwje
zag staan. Deze derde top lag in het zuid-zuidoosten, zoodat,

wanneer men eene lijn van het noord-noordwesten naar het zuid-

zuidoosten trekt, de diie toppen in deze rigting achter el-

kander gelegcn zijn. De derde top verlengt zich in de

van het wcsten in een minder hoogen berg

rr

c kleine spitsen opnjst- hij heeft een kalcr,

meer winterachlig voorkomen. Gecne Ca^narina's komen bier

tn vaa dezen bergrug zijii met steenbrokkea

en slcchts met laag kreupelhout begroeid. De blcckc

kleur \aii het Gnaphaliiim en van het in bossen groeijendc gras

bcdekt dczclven, met iiitzondering van e( iilge steenachtigeplek-

ken, die creheel en al van nianfenirropi versfoken ziin.

Na gedane ba koos ik dc oostelijke

hejhng van den tweedcn top om af te kb'mmen. Naar lirl
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oosleu lioeu li^t de tusschcnriiimte, tussclicii den 2'^^" en den

5'^" top, het hoogst en Tonnt zij een slcchts zacht glooijcnd

plateau , wclks noordelijke rand naar de zijde van de oostelijke

hellinj? van den tweeden top heenloopt. Dit plateau wordt

loor eene kloof doorsnedcn , wclke van de iioordeliike helling

V top al kronkclend bencdenA\

kclijk tmakendc

hceft dczelvc, tot aan den ziiidelijken voet van den tweeden top

genadeid zijnde, reeds zulk ecnc dicpte en eene dergelijko

stt'llle verkrogenj dat de rotswandenj die zij vormt, onbcklim*

Ixiar zijii. Vervolgens loopt zij naar het westzuidwesten langs

de helling van den berg benedenwaarts, in welke rigling het

Kansche tiisschendal (hetwelk tusschen den 2'^^" en den 5'^"" top

overblijft) nederwaai ts belt- Ten einde deze kloof te vermijdenj

nam ik mijnen weg derhalve door de noordelijke en oostelijke

slreken van bet tussclicndal , welke eene zeer zachte glooijing

boblM?n eu op enkele pkiatsen zich in den vorm van plateaux

uitstrekken. Ten noorden zijn zij verbonden met de dieper hg-

gende ijks kleine vlakten rond-

om ingesloten liggen en die ^^ij het eerst van den 1'^^" top

de rigting

(
1 aanschouwelijker le maken

een blik op de situatie-schcts van den Lawoe^ Figimr 5,

welke bij deze beschrijving is gevoegd.)

Bij het bestijgen van de noordelijke helling van dozen top,

welke uit steenbrokken en kleine rapilli bestaat, doch over

(sleclits met uitzondering van eenige weinige ontbloote eudorre

plaatsen) met de gewone, aan deze hooge zone eigene struiken

wclig bcgroeid is, trof ik wederom eenige door kunst gevormde

terrassen aan, welke slechts met ruw op elkandcr gestapcldc

steenbrokken omringd zijn en zich niet volkoraen tot aan de

spits uitstrekken.

Dezen hoogsten top (den derden top des bergs, C op Figiiur 5)

bereikte ik ten 1 ure. Hij vormt eene vierkante, kunstmatig

dnargcstelde vlakte, ter breedte van ongeveer 15 voet, derhalve

ter naanwernood den vlakk* n iuhoud van eenklein verliek bevat-
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IcirIc^ dfzc vlakle is omgcvcn door een muuc, ter hoogto van

3 voet, welke uit ruw op elkandcr geslapeklu steeiien is gcvormd.
Hierop \\ordt een zeer ruw uit jjlanken geboinvd huisje aan-

getroffen, welks binnenslo omtrent zoovcel ruimtc liecft, dat

men daarin uitgestrekt kan liggen. En toch beslaat het huisje

het grootste gcdeelte der oppervlakte van de spits, lussclien

welker muren en het bcdoclde huisje slcchfs een sinalle gang
ovcrblijft. De webiekende bloemen, die ik hier vond, benevens
de uitgebrande kolen, waarmede men had geoffcrd, maakten het

waarschijnhjk, dat deze plaatsdoorde Javanen als het verblijf

eener Godhcid en als hcihg werd beschouwd. Daar de Javanen
,echter gastvrij zijn (en hunne Goden zijn zulks ongetwij feld insge-

hjks), zoo aarzelde ik geen oogenblik op den troon dezer Godhcid
plaats te nemen en hing ik mijnen barometer aan een balk op.

Bij eene temperatuur van 60^ Fahr. (12,44^ Reaum.) daalde de
kwik in den barometer van Fortin op 520

Engleficld op 20'/2 duim. (Ik bevond mij op eene boo

10,0G5 p
O

Ink te der zee-)

Daar eene te zware vermoeijenis alle verdere ondernemini^en

belettede, zoo liet ik bij tijds aanstalten maken om den nacht

op eene dragelijke wijze door te brengen. Jk gaf den Javanen

last een voldoenden voorraad van liout bijeen tebrengen, namelijk,

vooral slamnien en takken van Thibaudia-boompjcs, die het best

brandden; verder deed ik water halen uit een bckken, dat aan

de oostzijde van den top^ ongeveer 700 beneden de kruin^ werd

aangctroffen en liet het laalste gedeelte der rijst koken, welke wij

bezaten, Het water kookte reeds op eene temperatuur van

193^ Fah. (TljBG^ Rt3aum.). TerwijI de Javanen zich op die wijze

bezig hidden, onderzocht ik de nicdegebragte plantcn (die

met etiquettes voorzien en geborgen werden). In do nabijheid

der kruin wiessen nog van de struiken; Acacia montana (Kama-

landingan)j Gnaphalium javanicum (Modoesan), Thibaudia vul-

garis (Manis redjo), Hypericum javanicum en van de kruiden:

Alchcmilla villosa, Planfaga major (Daon otot). Polygonum

coryni])osum Wild. var. (Daon tangtang), benevens het in bosson

groeijend gras (Fcstuca nubigena), hetwelk door de Javanen
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Toekulromo wordt gclieeteii- — In de onmiddellijke nabijhcid

van do kruin bestaat de oostelijke helling uit terrassenj welke

door middcl van snialle trappen tot aan liet lioog-ste terras

,

waarop het huisje staat, met elkander zijn verbonden, Hel

grootste d geveer 50 voet lang en 25 voet

breed; zoowel doze trappen, die de verschillende terrassen met

elkander verbinden, benevens de randen^ \vaarmedc zij op de

wijzc van een niuur omgeven zijn, vvordcn gevornid uit op

elkander gestapelde ruwe, hoekige steenen, waaraan geen enkel

spoor van bearbeiding is Avaar te nemen.. Nog lager aan de

oostelijke helling, ongeveer 1,000 voet benedcn de kruin, treft

men dergelijke terrassen aan met een huisje, dat volkomen met

]iet eerstprenoemde overeenkonit. Men ontwaart aldaar talrijke

eenestompe piraraiden, Avelke uit steenen bestaan, die

lijke grootte hebbcn en ter hoogte van 5 a 8 voet ruwopeen

geslapeld liggen. Er wordt verhaald, dat deze terrassen en deze

teenhoopen door een Javasclicn hoogepriester zijn gevormd

jeworden, die hier als kkiizenaar heeft geleefd, Het dikke be-

deedsel van Liehenes, dat op deze steenen wordt aangetrolTen,

o ken, wier knoestige stannnen daarop wo

1. dit alles duidt eenen hoogen ouderdom

liet uitzigt, dat men van dozen top over de omliggende hoogtei

geniet, is aan de eene zijde even liefelijk en schoon als zulk

nan den anderen kant dor en schrikverwekkend is. Hier zie

men lauirs de noordeliikc helling benedenwaarts. die met de
D O

sierlijkste struikgewasscn begroeid is 5 daar verheffen zich

bloeijende Thibaudia's, fijn gebladerde Acaeia's en bleeke Gna-

phalium's met hunne ronde kroonen De groei dezer boomen

schijnt, wel is waar, ter neder gedrukt, zij zijn ingedrongen en

aan hunne takken met Usneen behangen, maar zij zijn uit dien

hoofdc niet minder schoon; de purperroode bloemen der Thi-

baudia's en de gele trossen der Acacia's komen des te schit-

teiender uit, naannate zij meer verholen liggen lusschen do

Lsneen, wier bleeke kleur door den sneeuwwiltea tooi van de

bloemen der Gnaphahum's wordt overtroffen; geheel beneden ont-

wdixii men de zacht glooijende hoogten, met hot bleeke geel
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geklcurcl, en slcchts met ciilvclc vlekj

doiikere bladercnirrocn dor straik

hetlicfelijkst t oprijzende hoo

lraj>sge\vijs oiidcr elkaiider in do rigling

Maar g

naar lict noordeii en naar hot noord-noordoosten uitstrekken.

Hare grasbodems liggen daar tusschen zaclitglooijcndc hoogtcn,

welke met schildcra'clitige groepen van Tjemoro-boompjes (Casua-

rina's") bekranst zijn.

mds in bet zuiden is alios doF en woest. Hier in dc

nabijheid, benoden den top^ ligt cene ketelvormige vlaktc van

rondcn oravang^ die op con uitgedoofden krater gclijkt. (Tclaga

Kooning.) Het middengodeclte is liorizontaal,. dor, goelaclitig

bruin van kleur en draagt de teekenen van periodiek met

water bedekt te zijn; naar de zijden rijst de bodem, slechts

hier en daar met bosgras begroeid, allengskens en met eene

\

zachte glooijing op^ en vomit hij ecn vlakkcn rand, welkc

kom bijna in den vorm cons cirkcls omgeeft en A^aarop zich

aan dcze hoogc zone eigenaardige geboomte verlieft. Ver r

de

teekt de

1 hij het lager gedeelte der bei

oog^ slechts cen vcr verx^ijderde, met woud bodekte bergtop,

welkc tot den Lawoe behoort, verheft zich in het zviidcn 5^ ten

ooslen boven den geraelden rand. Maar in het zuidweslen ziel

men — van nabij en duidelijk •— beneden zich eene diepe,

woestc kloof; van den hoogsten top (waarop wij ons hier bevinden)

loopt, namclijk, een borgrng eerst westwaarts, vervolgens zuid-

waarls, cm eindelijk ten znklwesten van hier in eencii steilen

lop uit leloopen; nu eens daalt ziju rand laagnoder, dan weder

rijst hij in spitscn opwaarts. Naar de builenzijdc heeft dezelve

cene helling van ongeveer 40^ envormtliij eenen steenachtigen,

met kreu2)e]hont bcgroeiden bergwand, welkc in de kloof, die

den 2^^"" van den 3'^"'' top sclicidt, afdaalt. Aan dc binnenzijdc

stort hij zich loodrcgt benedenwaarts, steile naar de telaga

Koenlng toegekecrde rolswandcn vormcnde, die volkomen de

Ptfn

*) Mcfr ilezcii naam willen wij voortaan tie Festucii nublgcna bestcmpelen
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gesteldheid van een kiatermuur hebbeii. (Zie Figuiir 5,) Zij

bestaan, namdijk, althans wat het bovengedeeltCj in de iiabij-

hcid van den rand betreft, uit op elkander liggende beddingcn,

diCj naar binnen vooruit springende, zich in terrassen, met

scberpo kanten voorzienj boven elkander verheften; naar buiten

daarentegen loopen zij met eene zachte glooijing benedenwaarts,

/oodat het schijnt, als waren eenmaal te dezer plaatse in eenen

nieer of minder vloeibaren toestand verkeerende massa^s over den

rand been gestroonid.

Op die wijze ontslaat tusscbcn dezen halfkringvormigen

miiur en de (noordebjke) helling der telaga Koening eene ont-

zettende kloof, wclker bodemj met kreupelhout begroeid, gedurig

steiler ^vordt en^ tegen den muur aanleunende^ in eene zuidehjke

rigting gedurig verder benedenwaarts afloopt, zoodat men hare

diepte aldaar met het oog niet kan peilen. Hoog verheft zich

daar ter plaatse, in het zuidvvesten, de rotswand l)oven de kloof
^

dczelve loopt uit in een pilaar, welke, aan de zuid- en aan de

oostzijde regtstandig oprijzende, zich stout in de lucht verheft.

ik de ligging van deze verschillende deelen van het

gebergle in oogenschouw nam en op de naast bij gelegen

hoogten rondwandekle, begon allengskens de avond te vallen.

Reeds ten 4 ure begonnen groote m olkeu zich rondom den berg

zaincn te pakken; ik zag hoe zij zich beneden mijnen voet op-

hoopten en groote gewelfde kogels of koepels vorraden, welke

een drcigend en schrikbarend voorkomen verkregen. Eenige

derzelven hadden eene somber grijze kleur; van anderen werd

de oppervlakte door het teruggekaa tste zonnclicht met een schit-

tcrend, oog verbhndend wit gekleurd^ op deze wijze vormden

zij door derzelver zamenvoeging een zoo zonderling geheel, op

eene zoo eigenaardige, steeds afwisselende wijze verficht, dat zij

maanden lang het penseel eens schilders zouden bezig kunnen
houden. Slechts door hare spletcn,— als door vensters, -— zag ik

klcine plekken der bewoonde wereld. Hierbij kwam nog, dat

sedert 4 ure een steike westewind was opgestoken, die, met
het toenemen der konde (49' Fahr.r=7,56''R.), gedurig heviger

werd en de wolkcn naar boven dreef. Pijlsnel, rnet gedurige
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lussclienpoozingen door den storm naar ons hecii gezweept, of

nit het oog veijaagdj suisden zij langs de kruin gelijk soinbere

spoken in een ne\ elengewaad gelmkU Y66v nog de zon ondergin"^

Odaalden de thermometers, gedurende dozen wind, tot op 43V2

Fahr. (GjoO^ R.) Geen enkel viervoctig gedierte, noch ander

levend schepsel schijnt in deze wocstijn te leven; somber en

eenzaam ligt daar de kleine ketel der telaga Koening, eene

scliouwplaals ran de wisselende kansen der wolken. Sleclits

van tij^ tot tijd vcrnam ik het getjilp rankleine, gele vogcltjcs

(eene Fringilla soort), welke eenzaam door de strniken ijldcn,

ten einde eene schuilplaats te zoeken.

Nadat de duisternis was gevallen, had ik mij aanvankeHjk in

het kleine huisje ter rust gelegd ; de wind ])lies echter zoo scherp

door de menigte scheurcn en spleten, dat ik de verkwikkende

nabijhcid van hot vuur moest zoeken en op die wijze den nacht

half wakend doorbragt.— Echter stonden de thermometers den

volgenden dag niet l3eneden 44" Fahr. (6,11^ R.)

Den d2'^''' Met. Toen de zon zich boven de oostehjke w olken

verhicf, wierp zij eene zonderiinge, onvcrklaarbare bergschaduw

op het tegen verges telde gedeelte van den dampkring, hoewel

deze geheel bevrijd was van wolken en derhalve sleclits be-

zwangerd zijn kon met dampen, welke voor het bloote oog

onzigtbaar zijn. Yergeleken echter met die gedeelten van den

dampkring, welke overal in het rond door de zon weixlen ver-

licht, was deze schaduw zeer donker en vooral naar de spits

been, in de rigtmg van het westzuidwesten, kwani dezelvezeer

scherp tegen het licht nit.

Ten ooslen zag ik een aantal achter elkander oprijzende

gebergten, van welke de laatsten zich in het blaauwe verschiet

verloren. Hetnaastbij, in het zuiden 25" ten oosten^wcrd men

de breede kruin van den zacht glooijenden Wilis gewaar; ver

achter dezen zag men, ter linkerzijde, den Semeroe, den Keloet en

mecr noordwaarts, m het zuiden 40^ ten oostcn,dcn Ardjoeno,

vvelks uitgetande topdenkrater doet herkennen. ^— Wijd strekt

zich tusschcn den Lawoc en den Wilis de vruchtbare vlakte uit,

die met duipen en rijstveldcnbrdfkt is, van welke sommigen m
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huuncn grociicii tooi zich aan het oog voorcloen, tenvijl anderen

spicgelcnde watcrvlaktea vorincn. Dicp Yerscliuilcn zich de be-

bomvdc plekjcs tusschcn de lieuvels der zuidelijke bcrgketencii.
+

Sleclits in de nabijheid van den Lawoe yerheft zich^ bijna als

eene rondc groep, een kleine heuvelrug eenzaam in de vlakte.

Ten westen 5 den Merapi

het westen 15^ ten nooiden zict men den Meibaboe, achter

^vclken vulkaan de Socmbing aan de linker- en de Sindoro aan

de regterzijde, schijnba^r even hoog, hunne toppen verheffen.

Zelfs valt de Tegal als eene kleine kegelspits in het blaamve

verscliiet in hot oog.

Ten cinde de zuidelijke strcken van dezen berg te Iccren

kennen, ah^aar zich vermoedelijk nog een krater mocst bevinden,

daalde ik naar den oostelijken rand van de telaga Koening afj

waarin de lieniug van den top, doch minder steil dan in bet

zuiden en in het A^esten overgaat, Slechts eenen enkelen Javaan

(Djojodono) konik overhalen om mij te volgcn; met het hakmes

in dc hand, baandc ik mij ccnen weg door de struikgewassen

van den zuidelijken rand. De vlakte der telaga Koening heeft

ongeveer een diameter van 500 voet, en schijnt 5 a 700 voet

dieper te hggen dan de hoogstc top. Zoodra ik den buitensten

rand bcrcikt en eene opening in dc struikcn had gehouwen,

bood zich een ^^ocst schouwspel aan. Ik zag neder op een voor-

Avaarts springend gedeeltc van den berg, dat al het voorkonien

van een krater had, en waarvan ik slechts door een rotswand,

00' nederdaalt, gescheiden ^vas. De westelijke

strekcn van dit vooruit springend gedeelte zijn met steenblokken

van eene zwartgrijze kleur, die er als slakken uilzien, bezaaid,

welkc zoodanig door talrijke scheuren in allerlei rigtingcn

zijn gesplelcn, als moesten zij in enkele stukken verdceld van

elkander vallen. De oostelijke streken daarentegen zijn met
diepe scheuren en spletcn gegroefd, waar tusschen zich steile,

getande rotsspitsen verheffen. Eenige derzelven zijn geelachtig

of Avitachtig van kleur, en doen zich aan het oo^ voor als

1 bestaan uit harde

Ikcr zwartc kleur sterk afsteekt tegcn de witte
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steenbrolvk

en andere Tulkanische uitwcrpseleii zaincngestckl zijn. Aaii

gene zijde van den westclijlven rand van dezen kraler loopt die

i^rootebcri^spleetbenedenwaarls, die ^vij vroeger, bij haren oor-

bei

eeds Hier beneden sclieidt

dcze snleet den kraterrand van crindschen steilen top, waarln

de halfkringvormige muur van den LaAvoc cindig-t; zeer nabij

den voet van dezen top loopt de spleet, naar het zuiden been,

steil langs den berg naar beneden en vorint aldaar cen schrik-

vcrwekkenden afgrond, waaruit zich een aantal onregelnialig

gevormde toppen en rotsmassa's vei'heffen; zoo liet scliijntj zijn

het slaande gebleven gedeclten van den berg^vand, die bij gelegen-

heid eener uitbarsting^ welke bier ecnmaal plaats grecpj ver-

brijzeld werd. Ja, uit een diep gelegen gedeelte der spleet,

voet lager dan de bergkruin schijnt

le liggen, rijst eeiie rotsmassa tot eene Yerbazende hoogte op-

waarls. Zij vorait een reusaclitigen pilaar, \^elks top 1105 met

wouci;^eboonite bedekt is, tervvijl aau de naakte >vanden rots-

brokkcn hanj,^en, die elk oogeiiblik zich van de Iioofdmassa

drcigen af tc scliciden en iii den afgrond ueder te ploffen. Aan

deu zoideliiken Toet van dezen pilaar of rolstoren, uit eene

lictwelk ten minste 3,000

diepte, welke door het oog niet gemeten kan worden, slijgen

al draaijend damp^\olken op, Avaardoor de wandcn beneden en

tot op omtrcnt het midden der zuil als met een novel worden

omtogen, terwijl de top, die daarboven te voorschijn komt, zich

als een in. de lucht gebouwd slot vcrhcft.

Gcenc beschrijving is in staat al hot schrikbarende ,
dat deze

stroek kenmerkt, te schetsen; zij schijnt des tc vreesselijker

toe, naar gelang hot kontrast scherper is, dat deze barre riiinite

maakt met het vriendelijke groen des lauds en met door de zon

bescheiien Avouden der bcnedenliellingcn , van welke men een

gedeelte aan gene zijde van den kraterrand ontwaart.

In de kralers van den g. Goentoer en van den g. Merapi

(welke beide tot de wildste kraters van het eiland behooreii),

kan men nog eeiiige regelmaa( bespeuren, in genen een hoch-
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ziet het oog slechts ceii chaos van verwoesting ! — Niets ont-

waart de besclioiuver dan rolspuinlioopen , zwarte slakken , sple-

ten en sfeile kloven en zich als zuilen verheffende berirmassa's

.

elkandcr hccn

beneden aan den voet des berg

Aan dc westelijkc zijde vond ik ecne plaats, waar het mogelijk

was naar beneden le kh'ininen. De rotsen vornien hier trappen,

die met stiuiken zijn begroeid. Weldra bevond ik mij aan den

westelijken rand des kraters, van Avelk gedeelte, tusschen de

steile tandvormige rotsen, verschcidcne met puinbrokken en rol-

stecncn opgcvuldc kloven bcnedenwaarts loopen. In eene derge-

lijkc kloof klom ik zonder gevaar in den krater af. Nog bij geen

enkelen vulkaan had ik dergelijke rolsteenen opgemerkt als hier;

sommigen waren geelwit, anderen gchcel en al geel van kleur;

geen vergane, maar vaste steenen, wclkc eene groote mate van

hardheid bczalen. Verder benedenwaarts vond ik geheele rots-

-wanden, die eene hoo^tc van 100 voet en hooker bereikten enQ.^ ,c«x ^wvy y^v.., ^.xx xiwwjj

bene\

!oss6 rolsleetien, welke de kleur van zwavel en de vastheid van
rots bezitten, Avaarschijnlijk uit Deldspaath-lava, door de
\\CTliing\anzoutzure dampen veranderd, bestaande, worden in

geenen enkelen vulkaan op Java , behalve in den Lawoe gevon-

den. Het is waar, thans wordt in den krater van den Lawoe noch
eenig spoor van zoutzniir, noch van zoutzuur natron aange-

troffen, en is het voorgebergte ((NgebeL) van den Wihs, in de
kloof der kali Paudoesan, de eenige vulkaan op het gansche

eiland Java, alwaar, behalve de gewone z^\ aveligzure dampen,
ook dampen en heete bronnen te voorschijn komcn, welke
kmtkenzout afzettcn.

Ten 9 nre kwam ik aan den zuidelijken rand des kraters aan»).

Ilct is gccn ketel, maar een bergterras, hetwelk ongeveer 500'

vcr voorwaarls springt. De achterste rand, welke biina loodresrt

'; ilct dczcn Tiaam zuilen wij die streek bestemiJelen, hoewel zich thans te dier

plaatse geen spoor van vnlkaiiisdic werking mcer vertoont.
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iiaar de telaga Koening oprijst ^ is het sleilst; de ziiidelijke randcu

zijii van scheuren doortrokkeii, en daleii zonder sclicrpe grenslijn

Trij en tamelijk steil naar de zuidelijke helling des bergs bene-

denAvaarts. Hij scliijnt 700' beneden de telaga Koening, dcr-

halyc ongeveer 1,200 a 1,500 voet beneden den hoogsten top

\anden Lawoe gelegen te zijn. De zuidelijke liellingen Tan den

vulkaan, weike men van dezen rand duidelijk overziet, zijn

bedekt met de vroeger reeds dik^^erf vermclde struikgewassen,

die aan dergelijke zonen eigen zijn, niettegenstaande zij met

talloozc scheuren in alle rigtingen doorgroefd en met zwart-

achlige^ zonderling gespleten rotsklonipen bezaaid zijn; verder

naar beneden been onttrekken zich deze puinhoopen nan Let

cog, dewijl zich aldaar schadmvrijke bosschen boven dezelven

verheffen. De groote bergsplcet, \velke wij ki-'cttersplcct zullen

noenicn, loopt in eenc regte rigting langs de helling des bergs

bencdenwaarts; aan den voet van den vroeger reeds vermelden

hoogen rotspilaar, 3^000 voet beneden den hoogsten top, ligt

in deze spleet de eenige plants van den Lawoe, vvaar zich nog

vulkanische werking vertoont en dampwolken opstijgen.

Van dezen rand ontwaart men hoedanig- het Lawoe gebcrgte

zuidwaarts met eene bergketen te zamen hangt, wclke dwars

loopt, namelijk, in de rigting van het oosten naar het v\esten

en in tah^ijke, met wouden bcdckte toppen oprijst; den hoogsten

dezer toppen, weIke van hier zuid-zuidwestwaarts ligt, schatte

ik op eene hoogte van 7,000 voet. Dit gebei-gte verbindt zicli

door middel van een smallen tusschenrug, in den vorm van een

zadel, met den Lawoe, bijna op gehjke wijze als de Telemojo

met den Merbaboe te zamenhangt,— door middel van een rug,

of juister gezegd, van een oneffen hoogland, tot op welks

middengedeeltc zich de wouden van het ter wederzijde gelegen

gebergte uitslrekken. De overige gedcelten vertoonen zich in

den helder groenen tooi van Alang-alang en slechts op de (oos-

telijke en westelijke) hellingen van den zadel ontwaart het oog

bebouwde strekcn. Aan de eenc zijde, ten zuidwesten van hier,

niet veel lager dan de Jioogste centrale slreek van den berg-

zadel , strekken zich de bniinkleurige huMcnrijen van het dorp



454

/

Gonclc^oeli iiit; aaii de andere zijdCj ten zuid-zuidooslen, ont-

waart men, op bijna gelijke hoogte, cen bergmcer van taiiielijk

grootcn omvang, dc tclaga Pasir, welks spiegel zecr li(?felijk

tussclieil zacht glooijcndc met gras bedekte hoogten gelegen is.

Van den oevcr Tan dit racer, waaraan het dorpje Serangan

ligtj voert eon weg over den tusschenrog naar Gondosoeli; hier en

daar kon men duidelijk den zigzag loop van het pad bemerken,

Uitlioofde wij den laatsten voorraad onzer levensmiddelen

reeds den vorigen avond hadden opgegeten, moest onze eerste

zorg zijn langs den koi tst mogclijken weg naar bcwoonde streken

af le dalen. Dit doel scheen aan geene enkele zijde des bergs

even snel bereikt te kunnen worden, als hier aan de zuidelijke

helling, waar langs ik bcsloot naar den tusschcnrug op te

klimmen, wclks dorpcn Serangan en Gondosocli benevens den

weg, die dezelven verbindt, ik van hier zoo duidelijk gewaar werd.

Ik zond derhalve Djojodono naar de andere Javanen terug,

ten einde hen aan te moedigen om mijn plan te volgen en naar

beneden in den krater te komen. In den lusschentijd bezocht

ik dc oostelijke streken des kraters, die, hoewel overal met

steenblokkcn bcdekt, echter meer met struiken zijn begroeid

dan de westelijk gelegen rnimte, welke meer met spleten en

scheuren doorploegd is. De hoofdspleet, welke beide deelenvan

clkaiider scheidt, verwijdt zich in het voorste gedeelte des kraters

in eenc cnge, maar dicpc, rondom door rotsen omringde bogt,

waarin zich twee hoogc rotspoorten openen. Ik bezocht het

khinste dezer porlalen, dat ten minste SO' hooger ligt dan het

andere, en kwam in een hoi, dat in een halven krivg Aoov iXoi

trachiet-rotsen loopt. Dc bodcm van dit hoi is met steenblokken

bedekt en heeft eene sterke helling naar het dicpst gelegen

gedceUe der bogt, ahvaar men het tweede onitrent 40 hooge

porfaal aantrcft.

Eenc diepe, woeste eenzaamheid heerscht in deze gi'ot. Geen

geluid wordt vernomen, dan het zacht geruisch van water-

droppels, die met afgemetcn tusschenpoozingen van het gewelf

der grot naar beneden vallen. Grhgmzinnig kliukt dit door

de holle rnimte.

y-
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Snei \ crw ijdorde ik iiiij uit dit soniberc oord cii begaf iiiij

AYcder op het bovenste gedeelte van don zuidelijken kiatcrrand,

<ihvaar ik niijne begclciders imvachtte. — Een vol uur had ik

te vergeefs verbcid. Niemand verschccn. Gchecl alleon bevond

ik mij in dewoeste ruimte des kratcrs. Ik ricp, ik schreeiiwde

,

maar kreeg gecn antvvoord dan de echo mijner stem , die door

de naakte wanden werd teraggekaatst.

Eindchjk kwamcn zij aan; ik wees hen de dorpen aan, die

beneden in hot tusschendal gclegen zijn, benevens den wcg, die

beiden verbindt en waarvan wij schijnbaar slechts door^ eene

korte berghelling gescheiden A\aren^ bevreesd sloegen zij de

bhkkcn om zich heen^ ontstaken na lang dralen klcine varen,

offerden wieiook^ ^vierpen zich ter aarde^ begonncn luid te

schreeuwen en in alleilei uitroepingen uit to barsten. Ditwaren

bezweringen van den geest, die, naar hunne meening, in de

kratersplect moest wonen. Nu stonden zij op en volgden mij.

Wij haddcn echter nog gccn 1,000 voet afgelegd of wij bc-

gonnen reeds berouw te gevoelen over ons voorgcnomen plan,

want de geheele zuidelijke helling, van den kraterrand tot diep

beneden op den lussclienrug , beslaat uit niels anders dan iiif

rotsbrokken, die zoodanig op elkander gehoopt liggen, dat

spleten ter breedte van 5 tot 10 voet tusschen dezelven geopcnd

zijn. De grootte dezer blokken (zij bestaan uit trachiet en

trachiet-lava) wisselt af van 5 tot 10, ja, tot 23 voet. Hunne

zijden zijn vlak, of vlak schclpaclitig, hunne hoeken enkanten

daarentegen scherp; zij hebbcn echter ge^ne de minste regel-

matigheid van vorm, zoo dat het schijnt, dat zij ecnmaal

behoorden tot de vastc grondmassa van den berg, welkc door

eene uilbarsting uit de streek, welke ik met den naam van

kratcr heb bestempeld, in millioenen brokstukken verbrijzeld

werd. Dezc bedekken thans de gansche zuidehjke helling van

den Lawoe en zijn verbazend steil op elkander ge^vorpcn,

somtijds in dicr voegc, dat zij als torens 50 a 60 voet hoog

opwaarls rijzen en dat een hooger gelegen blok de lager lig-

genden ter naauwernood op een paar plaatsen raakl, als of zij

bij do geringste aardbeving naar beneden mocston stnrfen.
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Dat de omkeering, welke deze puinhoopen deed onlstaan,

niet tot den lateren tijd behoort, vindt cen bcwijs in den

vecljarigen plantengroei, in de lioogstanimige oorspronkelijke

woudcn, welke zich op de puinlioopen verheffen en \^elke dit

gevaarlijke terrein, op een afsiand beschouwd, voor hot oog

Tcrbergen !
— In de hoogere zonen zijn bet de bekende Alpen-

boompjes, Gnaphaliura- Thibaudia- en vooruanielijk Viburnum-

soorten, welkcr knoeslige stammen, die ter dikte van 1 voet

'trofien, nil de kloven oprijzen, en de steenblok-

ne t^^ijgen, waaraan baardmos hangt, omhullcn^

de middelste zonen des bercrs wordt vooral Acacia montana

kCTi

o

k

men, uilhoofdc van dcszelfs stekelachligheid, niet dan met
kan doordring

D

de helling

boschjes van Dodonaea Iriquetra Andr.— Nog lager aan

komcn schaduwrijke eikenwouden voor, met groepen

g rnischende Casuarina's. Yeelvuldisr treft men. zelfs

nog laag nan de hellingen, in hct kreupelhout tusschen do

noemdc boonien, eene Acanthacea (Strobilanthes hirta) i

wier houlige, aan de geledingen knoestig gezwoUcn steng

I 10 a 15 voet opgroeijen, zonder takken te schieten

elke daarb

weg te banen.

Eon bewoncr van noordelijke landen, die nimmer een der

keerkringsgewesten bezoclit, zal bezwaarlijk gclooven, dat zulk

eene sleile helling, welke uit nicts bestaat dan nit op elkander

gCAVorpen rotsblokkcn van verbazcnde groottc , met wouden be-

dukt kan zijn, en toch staan zij daar in al hunne tropische

pracht. Alles is wild begroeid ^ boomstammen van groote dikte

verlu (T(m zich uit de splcten der rotscn. Onmogelijk zou het

zijn deze hellingen te bcklimmen, ware het niet, dat men zich

daartoe van den aanwezigen plantengroei kon bedienen, dewijl

vele kloven, die eene breed te van 25 a 50 voet hebben, alien

verderen voortgang zouden verhindcrcn, indien niet toevallig

boomstammen natuurlijke bruggen over deze afgronden vorm-
den, waarovcr men met een been aan <lkp ziidp hppnffliifh (u\\-
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lioofde van hot glibborige, ligtclijk loslateudcinosbcklcedscl dezoi

stammen zou het gcvaarlijk zijn in eenc regtstandige lioiulin nr

over dezolven been te gaan). Andere smallere klovcn zijn zoo

digt met slruiken en sappige planten begroeid, dat men zonder

gevaar over dit veerkrachtige tapijt gaan kan. Er word derhalvc

groote inspanning van onzc zijde gcvorderd, oni door deze \vil-

dernis te dringen. Nu eens zagen \\ ij ons genoodzaakt over de

ligt beweegbare blokken been te klauteren, dan weder moesten

wij onder dezelvcn door de splcten kruipen, van welkc velcn

met vermolmde boomstammen opgevuld waren. Somwijlen nieen-

den wij eenen bergriig te hebben gevonden ^ die met eene

zachtere glooijing benedenwaarts liep, wanneer wij denzelven

plotseling in eenen afgrond zagen uitloopcn^ die ons d^^ong

terug te keeren. Daarenboven werden wij door ecn hevigcn dorst

gekweldj dewijl aan deze (zuidzijde) van den Law oe geen droppel

water te vinden is. Het schijnt, dat alio drnipende vloeistofien,

hetzij doo • nederslag der wolken, hetzij door nachtelijke uit-

wasemingen der planten ontstaan (welkc watermassa^ uitlioofde

van de groote hoogte van het gebergte en van de uitgestrektheid

der wonden, niet gering zijn kan), tusschen de steenkloven

been sijpelen en langs onzigtbare en onderaardsche kanalon weg-

loopcn. Zoo draagt dit water, dewijl het zieh ter plaatse waar

de bodcm vaster wordt en deze door geene kloven mcer door-

sneden is, meet ophoopen, misschien bij tot het doen ontstaan

van het gindsche schoone bergmeer, de telagaPasir, lielwelk \\\\

van den kraterrand hebben gezien.

Eens meenden \vij het ruischen van cen strooin te hooren; begee-

rig om onzen dorst te lesschen, ijlden wij naar de plaats been van

waar het gebiid vernomen werd; — daar kAvaincn wij l)ij den

rand der kratersplect aan en ont\vaarden, dat hetgeen wij voor

een ruischenden stroom hadden gehouden, dikke dampwolken

waren, die met een hevig g(^bruisch uit de dieptc der splcct

te vooi-schijn kwamen en, zich als ecn nevel uitbreidende, do

hooger gelcgcn gedccltcn voor het oog verborgen. Benedcn deze

fuinarolen echter vormt de bodem der spleet, Avelker loodregte

te te dezer plaatse 5 a 700 voet kan zijn, ecn smni toe-

so
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loopend, eng, met rolsteenen van eene geelachtige ofwitachlige

klcur gcvuld strooinbed, waarin wij echter geeu spoor van

water ontdcktcn. Hoc^^ el de wanden der kloof ter vvcderzijde

met geboomte begroeid zijn, zoo v^aagden wij het evenwel

iiiet in de kloof af tc klimmen, dewijl dczelve zeer steil, ja,

op vele plaatsen volkomen loodregt benedenwaarts liepen. Ik

scliattc, dat de fiimarolen 3,000 a 5,500 voet beneden de kruln

des bergs gelegen waren.

Vermoeid van inspanning en van honger, gekweld door den

dorst, overviel ons de nacht en nog immer bevonden wij ons

tusschcn rolsbrokken, door Avoiiden bescliaduwd. Uitlioofde wij

het niet durfden wagon onzen togt, op een dergelijk terrein,

in den nacht voort te zetten, op een terrcin waar icderen

oogenblik een afgrond aan onze voeten gaapte (zeer dikwerf on-

zigtbaar,— dowijl dezelren met struiken begroeid waren) , zoo

legerden wij ons derhalve rondom den stani van eenen ouden

Casuarina-boom. Dc Javanen ^^aren zoo vermoeid en daarbij

zoo moedeloos, dat zij noch vuur maakten, noch de struiken

wcg kapten op de plaats, waar zij zouden overnachten. Scdert

gisteren avond zonder levensmiddelen, zonder drinkwater! Daar-

enboven waren wij steeds omgeven door nevelen^ een bewijs

dat wij ons nog immer op eene groote hoogte bevonden.

Maar—
«Geen vertwijfling sla oni 't hart, al taant in den bangsten

nacht de laatste ster der hoop!)>

Ook dozen nacht bragten wij slapeloos door; reeds met het

cerstc krieken van den morgen, den IS"^^"" Mei, zetteden wij

onzen togt voort. Uithoofde van de wijze waarop de rotsblok-

ken, welke hier in het rond lagen
,
gespleten en door onderling

verbondene en veelal kruiswijs loopende scheuren in enkele

(losse , maar toch met elkander zamenhangende) stukken

waren gedeeld, zou men vcronderstellenj dat die spleten eerst

door het geweld van den val waren ontstaan^ op den oogen-

bhk dat de blok met den bodem in aanraking kwam, dewijl

de stukken anders in de lucht, staande den val, uit elkander

zoiiden geraakt zijn; — of waren die blokken gloeijcnd
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en oiUstoiidcn dezc splcteii ecrst tciAAijl zij bckoelden? (\Ya;ir-

schijiilijk: ja.)

Stcch ts Dj ojodono was

iDzaam te ziin. Oai mii

kai

den daauw van de bladeren. Ik kaauwde den zuuracliti^en

stcnsrcl van lietPolyGi^ouum eorvmbosuni Wild, lietuclk mm
n

L

in deze streek voorkwam. — De Javanen atcn den Stengel

Begonia robusla BL, welker zuur ik, avcI is waar, miudi'r

bitter , maar zoo scherp vond , dat mijn gehemelle er van

nd

den geheelen dag door. Reeds begonnen de Javanen te ver-

twijfelen en wierpen zij zich op den bodem neder. Daarontdekte

Djojodono aan een boom hct spoor eener bijl^ ~ vvijspron^en

op, vonden eojifdii kleinen boschweg en kwanien in eene kloof

aan, alwaar. — men stelle zich onze vreucrde vooi den

helderste water murmelde! Begeerig vielen de Javanen daarop

aan en ook ik had reeds toen ik

bemerkte dat het eon wrangen sniaak had. Wij bevonden ons

in het benedenste gedeelte der kraterspleet^ welker bodeni hicr

zeer smal en met rolsteencn van allerlei grootte bedekt is.

Velen bcstaan uit harden trachiet, anderen zijn meer ofminder

vej'gaan; eenigen zijn wit^ anderen roodachtig, W'eder anderen

geel als zwavel, doch tcvens vrij hard. Het water, hctwelk wij

hier vonden, vormt eene kleine beek, welke plotscling tusschen

rolsteenen te voorschijn komt, ongeveer 20 voet ver loopt,

waarna zij tusschen zand en rolsteencn weder verdwijnt. Zoowel

boven als beneden deze streek is de kloof dro<

glad gespoelde rolsteencn en het geniis van plantengroei op

pibodem (andcrc kloven zijn daarentegen met

schijnen aan te duiden, dat watervloeden periodiek door deze

kloof stroomen. — Tervvijl wij over de rolsteenen naar beneden

klommen en den loop der beek volgden, stonden wij, bij het

omslaan van een hock, plotsehng voor eene hrug^ —- voor

eene brug uit baraboesriet gemaakt en over de kloof gestagen

!

Welk een schouwspel! De Javanen barstten in zuIk een vreug-

degejuicli uit, dat hel geboomle des wouds er van dreunde!
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Welk eon /eklzaam schouwspel voor mij op Java, voor mij , die dit

700 gelaten volk nog nimmer door hartstogt vervoerd had gezicn!

Zij sproiigcn, zij dansten en omarinden elkandcr, — Maar ook

ik nam decl in hunne blijdschap,\vant hadden Avij nog e^'we/idag

op die wijze doorgebragt, daa waren Avij van vermoeijcnis in

de wildernis onigekomcn.

Nu gingen Avij snel voorwaarts, want wij hadden den weg

bereiktj dien ik van den kratcrrand had waargcnomen en welke

mij in dtze schrikkelijke wildernis had gelokt. Wij volgden

denzdvcn in eene westelijke rigting^ van tijd tot tijd door

strekcn met Alang begrocid en door stukjes bosch komcnde,

die zichzoo ver benedenwaarts uitstrekten— en v6(3r het onder-

gaan der zon bereikten wij het dorp Gondosoeh.

Toen de Javaucn in het woud de hakmessen wegwierpen en

uit \ Lied

maaltijd bcloofd, zoodra \^ij in eene bcwoonde strcck zouden

aangekomcn zijn. Ik liet dcrhalve eenige dansmeisjes (P^onggeng)

konien en, nadat ik mij naar de woning van het dorpshoofd

had begeven, stelde ik de gansche markt (Avaroeng) terhunner

beschikking. Deze bestond uit eenige groote korven vol gekookte

rijst, spaansche peper (sarabel), eenige gezouten eendeneijeren,

gedroogd bufTelvIeesch (dendeng), eenig suikergebak (koewe-

koewe) en eenige honderden van rijstkoeken. Al dezc

aten miine 10 hon":eri,:]re Javanen tot den laatst<

lekl

0^**D op

ij gaven mij nu vol vreugde dc Yerzekcring, dat zij mij van

tonden aan tot naar het einde der aarde wilden volgen!

De ^^oning, A\aaiin ik thans mijn verblijf had genomen, be-

tond gedeelteHjk uit bamboes en gedeeltehjk uit hout, kreeg,

g hcht door dezoo als gcwoonhjk het geval is,

en Tormde eene eenvoudige, door een tussclienvloer in tweeen

afgedeelde ruimte. De recfterhelft \^as een weinisr hoo^uLxiiviji, Mucj <_i;ii yyciiiiK llUUt;

bodem, door eene soort van stellaadje uit bamboesrict vervaar-

digd (bale-bale), waarop groote malten (uit Pandannsbladeren

gevlochten) uitgespreid lagen. Dit was de slaapplaals van het

gezin; dc linkerhelft diende lot stalling, alwaar, sleehls door

P'*^ V I)alken van den vloer gesdieid
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lijke nabijl

/

Hoenders hacldcn ovcral viijcn tocgang. In hct midden van den
vloer flikkerde cen vuur, waaronihcen de bewoners \an het huis

uren lang ncdergehurkt zaten. Het dorp Gondosoeli bestaat slechts

uit eenige weinige, maar grootc en rcgelniatig in lange rijen

.^pkatste bamboeshultcn, is door bebouwde vclden onningd

,

waarop, gelijk overal aan de westelijke hcllingen van den lus-

schcnrug, uijen geteeld worden (Bawan*? en Braniban

hei

'kring

geen rnais, gccncpalmenj gecn

Pisang, gecn cnkelc vruchtboom van eenige andere soort, De

Eu

dorpen, slechts door krnidaclitige Gnaphalium'Sj Alang, I

jndica en een paar Rieinus- (Djarak) boompjes onigroeid.

een dor aanzien
J
en komen eenigzins overeen met kleinc

sche dorpen^ \^elke in het gebergte gelegen zijn. Behalve hoen-

ders bezitten de bcAYoners van dit doi^ geene andere huisdieren

dan paarden en geiten; van de laatslen bezigen zij slechts den

niest ter vrnchtbaarniaking hunner nijenvelden. Alleen op hooge

feestdagen wordt cen enkele raaal een bcest gcslagt, Ilet ge-

bruik van melk is hun onbekend. Hun beslaan hangt ten eeiien-

male af van de teelt van uijen , welke zij in de lager gelegen

dorpen verkoopen, van waar zij, ten gebruike der Europeers,

naar de raarkt te Solo ^^orden gezonden. Voor dit produkt

benoodi

bedden geplant, welke d\v

vorm eener halve maan^ om de helling des bergs loopen; zij

hebben eene breedtc van 1 a 2 voet, zijn van boven rond

(bol) aangelegd, metdicpe voren tusschen dezclven,* welkc naar

willekeur onder water kanncn gezet worden. Hierdoor is het,

dat deze bedden, in de verle gezien, op terrassen gelijlsen, die

met rijst zijn beplant.

Het doip ligt 4,926' boven de oppcrvlakte der zee. Het dorps-

hoofd verhaalde mij, dat de Keizer van Solo, tijdens hij nog

in krijg A^as met de Nedcrlanders , zwavel uit den kraler had

doeu halen, ten einde ter bereiding van buskrnid gebezigd le

worden. Het pad, hotuclk tot dat eiiide in der tijd ^vas ge-
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..baaiid gcvvoixlcu, had men echtcr nicl lueer kumieii loriigviiulen

k

iiiden?)

Ik verliet

ecrst in cci

|4arn bceraf

bencd

gens (den weg verder volgende) noordwaarts, dwars over een

aanlal aanccngeschakclde heuvels, welke eencn lang>Yerpigen

rug vormen, waardoor de hellingen beneden Gondosoeli van

Karang pandan gescheideri worden. Aan deze (zuidelijke) zijde

vlict dc watcrrijke kali Sanicng ruischend tusschen rolsteeneii

nedcrwaarts. Eene tweede beek loopt, aan gene zijde van den

bergrug, voorbij Karang pandan, welke plaats aan den AVeste-

lijken voet van den Lawoe ligt. Aan dezelfde zijde des bergs.

docli Soekoe

o

Van Karang pandan ging ik nog denzelfden dag naar Balong

Ik nam mijnen weg scliuin over de hellingen van het

gebergte, ging door de bcddingcn van zes beken, die in even

zoo vele kloven tusschen beide dorpen, derhalve tusschen het

westen en noordwesten van den Lawoe, afwaarts slroomen.

ulijk aantal lengtc ruggen (elk derzelven door eene beekEen g

ler wederzijde begrensd) liggen tusschen dezelven uitgestrekt^

de vierde dezer lengte ruggen onderschcidt zicli door groote,

schildeiachtige rotsmassa's, welke zich aan zijne wanden ver

hetleu,

Eenigc dagen later bezocht ik den berg ten tAveeden male,

in gczelschap der heeren Fritze en Johnston (president der

Engelsclie faktorij te Canton, in China,). DePrinsPrangw^edono,

aan wien het landgoed Karang pandan en de westzijde des bergs

behooren, had een weg doen banen, welke het beklimmen

gemakkelijker maakte. — Op den 18^^" Mei begaven wij ons

van Solo naar Karang pandan. Het huisje ligt (2,100 voet boven

de oppervlakte der zee) op een heuvel, welke naar alle zijden

vrij afdaalt en slechts aan de oostzijde met de helling van den

Law oe verbonden is. Op die w ijzc domineert het de geheele om-

liggende streek. Het hecft slechts eene verdicping, is uit plan-

ken ff*?bou\Ad en met EuKinesche nieulxlen voorzien. Do kaniers
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bcvindcn zich ter wederzijde van eene middenzaal, welkc aaii

de Yoor- en acliterzijde geopend is en in verband staat met de

gaanderijen, welke rondom het gebouw looj^en. Een heerlijk

schoon uitzigt geniet men a an daar over de rijstvelden, welke

den voet dcs hcuTels omgeven en over de talrijke dorpen met

hunne palmboomen. De Prins ontving ons op de Europesche

wijze. Hij was gekleed in de uniform eens kolonels en reikle

ons de hand bii de cerste begroeting. Vervolgens werden

verfrisschende drauken rondgediend. Onophoudelijk werden de

slagen van den gamelan gehoord. Toen de avond viel en men

zich aan tafel zette, werden wij verrast door eene Europesche

muziek, met pauken en trompelten ! die wel geraas genoeg inaakte,

;ns vcel te wenschen overhet. Nu word de koflij

eboden en wel, gehjk altijd bij de Javanen, voor het

eten, het\\elk, op de Europesche wijze bercid, in zilveren

vaatwerk werd toegediend. Toen ging men aan 't drinken en

dat de Prins afscheid nam en de erasten omstreeks

^5

o

opraten, tot

10 ure zich naar hunne kamei-s begaven.

Vroeg in den morgen van den volgendcn dag stegen wij te

paai'd en redcn Qostwaai'ts langs den berg op. Duidelijk zagen

wij, niet ver beneden de vvoudgrens, de rumen van Soekoc,

benevens de wegen, welke in hunnen bogtigen loop derwaarts

leiden. Het koloriet der benedenhellingen is lichtgroen, ten

gevolge van het Alaug-gras, waarmede zij begroeid zijn; eerst

boven Soekoe vangt de duistere kleur der wouden aan. Aan

de westzuidwestelijke helling (doch veel lager dan Soekoe)

verheft zich, midden tusschen lengte ruggen , welke nicl hooger

zijn dan gewoonlijk het geval is, een geisoleerde , halfkogelvor-

mige berg, die, met bedek t

Weldra hadden wij het dorp Toempak bereikt

ge honderd voet laser dan Soekoe

slechts door een lengte dal daarvan gescheiden is. Wij

namen ons voor Soekoe, na onzen terugkeer van den berg, te

bczoeken.

De omliggende slreek van Toempak vormt een uitgestrekteu

voorsprong, welke naar de achtcrzijdc hcen ketelvormig wordt,
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r

lerwijl hij ronclom met

dckken clcsz clfs

V

heuvelcn omringcl is. Uijciiveklcii be-

oppcnlakte; hot grooLstc gcdcclto van dezen

oorsprong zou in een meer kunrcn hcrschapen worden^ indicii*

men sleclits ccn bcek derwaaits afleidde.

edheid

gebragt- Een smakelijk ontbijt stond op de tafel te dampen,

koLidc en Marmc dranken waren bereid en een aantal bedienden

hicld zich gereed om ons te bedienen. Tocn ik voor S dagen

liier doorkwani, kraaide er geen haan; naauwelijks llepen een paar

be^\

S bij mij zelven : al slaat men de paul

men de trompctten voor mij nict, toch

f

up mij valt!

tr

gelooven ^ dat de zon

eschapen is, wanneer

/

De weg liep aan de westelijke zijde des bergs opwaarts.

Dnidelijk viel hicr hct gemis aan Casuarina's in het cog. Eerst

verder berg opAvaarts troffen m ij cenige groepen dezer boomsoort

aan. Wij klommcn in de schuinte langs de buitenste (d. i. wes-

telijke, vervolgcns nooixhvestelijke) helling van den halfkring-

vormigcn muur, ten einde den hoogsten top te kunnen be-

reikcn, van welken den muur uitgaat. Dez-

de westolijke helling) zijn met zeer sclioone G
bedekt. Do naclit van den 19^"^"

hell

op den 20^'"^", dien vvij op

gewelfden bergtop doorbragtcn, was buitengewoon helder. He!

dcs hcmels scheen een z^va^t lluweelcn tapijt, dat met mi'

van diamantcn was bczaaid. Onze thermometers waren des naclils

en voor zonsopgang tot op 40^ Fahr. (5,56 R) gedaald , derlialve

51/2° lager dan in den nacht van den 11'^^° op den 12'^^", tocn

het wedcr minder helder was.

Op
dc helliinsr

670 voet boven de onnervlakte der

bergs gelegcn, op ecne hooj^te vano '-"-" ^^^o" t)

Zij zijn op
it springcndcn, kalen rug gebouwd, weike naar het westen

ijk sfoil afloopt, zoodat men van daar eeti uifgeslrekt gezigt

over het diejwr g<4eg('n land. (Men zie over dezeoudheden
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Raffles' Hisloiy of Java en tie bovcn aangehaalde vcrhandelin^

van den lieer van der Vlis, waarin zij iiitvoerig bcschrevcn zijn.)

Warme hronnen aa?i den westelijken voet van den Lawoe.

Van Karang pandan moet men zuidwestwaarts schuin langs

den berg afldimmen, ten cinde het dorp Djoerang djcrok, dat

IV2 paal daarvan verwijderd ligt, te bereiken. Alliier worden in

eene kleihe kloof, over welker bodem eene beek vliet, twee

plaatsen gevonden, waar koolzuur opstijgt. De wanden der kloof

bestaan uit verganen en week gewordeu trachiet, wclke eene

witachti":e klcur verkres:en en vcel vereenkoms t heeft metJ5^
^^^ ,V...^.V.Q

mcrgel. De eene bron welt met tusschenpoozingen (misschien

door het opstijgcnde gas op die Mijze in beweging gebragt),

in eene schiiine rigting van onder eene rots op. Beidc zijn

in. het rond met plankcn belegd en in een vierkant bekken

herschapen, dat met een deksel kan gesloten worden. Onmid-

dellijk boven den spicgel van het water heeft men eene met

gaten doorboorde plank aangebragt, waarboven de laag van

de vcrstikkcnde gas-soort zich ophoopt. Nii werden hocnders en

eenden in het bekken geworpen, die weldra onder stuiptrek-

kingen stierven. Een bokje werd aan een touw naar het bekken

getrokken, ten einde het tot deze proefneming te bezigen pvaar-

schijnlijk had het uit ondervinding de prikkeling reeds leeren

kennen, verzcttcde zich zoo veel mogelijk en nioest met gcweld

in de kast geduwd worden. Het dier hield den kop in de hoogte,

sperde de neiisgaten wijd open en begon gedurig sneller en

kugchendcr adem te halen, tcrwijl de borstkast in eene hevige

beweging geraakte. Het gchcele hgchaam beefde. Eindelijk werd

de ademhaling langzamer en krampachtiger, de achterbccnen

kniktcn, hals en voorbeenen werden slap en na verloop van

minder dan eene minuut viel het dier om. Nu werd het diertje

snel uit de kast geuomen; men blics het versche liicht in,

goot koud water in zijn l)ek en weldra stond het beestje wcder

(»i)
de pooten en Jmppelde het vrolijk weg. Ook de eenden en

de hocnders warcn wcder in het leven teruggebragt.

/
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Op ecu afsland van 1^/2 paal van liierj iets lagoFj op tlen

westziiidwestelijken voet van den Lawoe gelegen^ "worden ver-

scheidcne bronncn, bij hct dorp Pablingan, aangetroffen. Zij

wcllen op aan den voet eenssteilen henvcls; de trachiet, waaruit

dezclvc ten deele bestaatj is, voor zoo verre bij aan dc opper-

vlalvte llgtj vollvonieu vergaan en in eene nu eens zandige^dan

wcder kleiachtige massa vcranderd^ die eene vvitte kleur heeft

en met de spade gemakkelijk doorgestokcn kan worden. Men

Ireft cchter albicr, in deze nabijheid des vnlkaans^-insgelijks

lagen en overblijfselen van eenen wei^celijkcn, ligtenj weeken

zandsteen aan (een lid van de algemeen verbreide terliaire

formatic op Java), — Eenigc dezer bronnen, die de eencbeneden

dc andcre liggcn en ruime, door mnren en trappen omgevcn

bekkens bebben, bezitten een eenigzins zouten sniaak en rioken

eenigermate naar zwavelwaterslof gas. Zij zellen een geelachtig

bezinkselj maar in geringe hoeveelheid af. llare temperatuur

was, bij eene \\armtc des dampkrings van 76^ Fabr. (IOjDG"^ R.),

ten 10 urc: 93^ Fahr. (27,11° R.)

Digt bij deze badbron treft men nog een groot aantalkleine

bekkens aan 5 lioewel al deze bronnen binnen eene geringe rnimte,

van 50 voet in bet vierkant, opwellen, zoo zijn zij ecbter zoo-

wel wat betreft hare temperatuur^ hare gehalte aan koolzuur,

benevens de intensiteit en dc soort van smaak, welke zij bezit-

ten, zeer verscbillend van elkander. Allen ecbter hebben een

nicer of minder zoiiten sniaak en zetten een gering, geelachtig

bezinksel af^ bij een gedeelte derzelven zict men geel gekleurde

sbjkaclitigc vliesjes, die op bet water z^^emmcn. De hoofdbronnen,

wier aantal ongevcer 10 bediaagt, heeft men in kleine, met

planken bcslagen vierkante bekkens herschapen. Eene derboVenste

bionnen (welke met een deksel voorzien is geworden, ten einde

hct uitstroomen van hct koolzuur te beletten) komt, wat harcn

smaak betreft, zeer nabij met het seltzerwater overeen, brnist

op met rijnw ijn en heeft eene temperatuur van 86^ Fahr. {%¥" R.)

Eene andere nabij gelegen bron schijnt volkomen met deze overeen

le komt n, hoewel dezclve minder w arm is (&5'' Fahr, of 22,G7^ R.).

Eene derde bron, zeer nabij, doch iets lager dan de vorige

':
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liggendc, lieefl wodcr ecu vvarmtesraad van 85^ Fahr. (25,5G R.)

en is zouler van smaak; eenc vicrde bion eindelijk, welke ins-

gelijks zout van smaak en van do vorige naauwelijks 4 voet

verwijderd is, bezit eene temperatuur van 88 Fahr. (24,89' R.)

De streek, in de onmiddellijke nabijheid van den voet des hcuvi

gelegen, binnen welke al deze bronncn opwellen, is tamcli

vlak en moerassig.

Bij de beschrijviiig van den Lawoe voeg ik de volgeiide pi

fielcn en situatic-sclietseii.

Figuurd. Deziiid-zuidwestzijdevandenLawoe, vanGondoso

jzieii; a de zuidelijke pilaarv ormige hock van den kratermiiiir;

tot c de zuidelijke rand van den tweeden voorsprong bene(

m hoogsten top. (Op dekaart Fiyiiur 5^ tegen over den Iioek

Figuur 2. De westelijke zijde van den Lawoe, gezien ^

m kant van Solo; — a is zijn zuidelijk gelegen voorgeber

jopolarangan.

Figuur 3. De oostzijde van den Lawoe, gezien van het eei

8

t

10" ten zuiden.— Het

Madioen. Hethoogste punt ^

Figuur 4. Situatie-schets van den Lawoe en deszclfs om-

streken. — De kiuin, de zuidzijde tot aan Gondosoeli, de

westelijke, de noordwestelijke en de noordelijke zijden zijn

volgens gedane opnemingen afgeteekend; de andere zijden des

bergs, welke slechts in de verte waargenomen en gepeild wer-

den, zijn slechts figuratief voorgesteld; 1858.

Figuur 5. Slfuatie-schets van de kruin van den Lawoe op-

m 1858

Mogen deze kaartjes, benevens deze beschrijving, voldoendt

n om een overzigt der plaatselijke gesteldhcid te verschaffen

1], Geschiedenis der uitbarsiinsen van den Lawoe
e?

In d752j op den ^'^^" Mei^ had de eenigc bekende uitbar-

t»ting van dezen vulkaan plaats. — Bij de Javanen, welke de

omstrcken van den berg bewonen, is echter geeae overlevcring

dnarvan bcwnard crebleven.b
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Lcltcrlijk ovcrgenoitien volgt alhier een bcrigt, gedagteckend:

Batavia, 15 November, 1772^ door J, M. Mohr aaii de Haarlemsche

Maalscliappij toegczonden. *)

'.(Een ander droevig Voorbeeld van later tijden zag men op den

1. Meij 1752, vvanneer dc berg Lawoe^ ten Zuiden van hot

Landschap Kadoc^ of cigcnlijk Kadoewang^ nabij het Strand

gelegcn, en die voor cen der grootstc van dat Eiland geliou-

den wierd, met een ongelioord geweld mede gesprongen en

ingestort is, waardoor veele Menschcn en Beesten gesneiiveld

zijn. Omtrent een imr tc voren begon hij zo sterk te wooden,

dat men zich te Samarang ^ op een afstand van omtrent 30

mijlen, vcrbeelde, dat men uit grof en licht Geschut, als ook

uit Handgcweer, geweldig hoorde schieten, even als of twee

magtige partijen in actie waren, en sterk op elkander vuurden.

Na het ophouden van dat gcluid zag men, dat zich in het

Zuid-Oosten, bovcn den gemelden berg Lawoe^ een vuurige wolk

vertoondc, die zich met haaren zwarten Dampkring van rook

en assche meer en meer iiitbreidde na het Weston, waar door

de Zon bedekt en de lucht verduisterd wierd, 's namiddags ten

vier imren wierd het zoo donker, dat men niets meer zicn konde,

en genoodzaakt was kaarssen te branden en pek kranssen op

de Stads wallen. Intusschen was het Aardrijk door eene stin-

kendo sloffe, en meest na zwavel ruikende assche alora over-

dokt, die op sommige zeer afgelecgcn plaatsen noch een voet

hoog was; en waar van wij zclfs tc Batavia^ op een zoo verren

afstand van ten minsten 85 a 90 niijlen, het uitwerksel zagen,

wanncer die stoffcn, van daar overgcwaaid, bij ons zijn neer-

gevallen.

Men gelicve te weclcn , dat deze opgcgeeven gevallen zaakhjk

gctrokken zijn uit eene Blissive^ door den Gouverneur en Raad
van Samarang aan de Hooge Regering te Balavia^ op den 10.

Meij 1752. waarop ik mij in deezen bcrocpe.))

*) Verhanflelingen, uitgcgcevcn door dc Hollandsche ^laat^diappije dor Wcetcn-

schappen tc Iloarlcm. XIV deel. Te Haarlem, 1773. Bcrichtcn aan de Maatschappije

gcgocven, p. 92—93-

Menvergclyke insgclijks de Verhand. v. h. Batav. Genootschap, dcci II, biz. 374>
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BIJVOEGSEL TOT DEN PAPANDxUJAN.

(^Zie Hoofdstuk /, bl, dd3 en verv.)

Uithoofde de cenige bekcncle uitbarsting van den Papan-

daijan zoo berocrad is en tot zulke onjuiste gcvolgtrekkingen,

van de zijde van eenige gcologen^ aanleiding hceft gegcvcnj

zoo komt hot mij niet ondoelniatig voor, bij deze gelcgenlu id^ hot
u

eerste eu omstaiicligste berigt in te lassclicn, hetA^elk nopcns

deze gebeurtenis bekcnd is, namelijk, door den berigtgevor over

den Lawoe (J. M. Mohr) op den boven aangchaalden datum

aan de Haarlcmsche Maatschappij gezonden werd i). Al liet zaak-

lijkc licb ik uit dit berigt, dat liier woordelijk volgt, overge-

nomcn. Hetgeen ter aaugehaalde plaats verder verhaald wordt,

bevat geene verdcre daadzaken. Het blijkt daaruit eycnmin

met zekcrheid of de Papandaijan, voor de genocmde nitbar-

sling bij de inboorlingen als een werkzame vulkaan (waaruit

dampen opstegen) bekend was of niet. I\Iohr deelt het volgende

daaromtrcnt mede:

{.(Het Berichf van cheribon behelst genoegzaam woor-

delijk het volgende: Omtrcnt middernacht tusschen den 11.

en 12. Augustus jongstleden (1772), vertoonde zich rondom dien

Berg eene buitengewoon heldere wolk, die denzclven als geheel

bedekte. De bewoners, zo aan den voet als in het hangcn van

den Berg, daardoor verschrikt, begaven zich van daar op de

vlucht; doch eer zij zich alien konden redden, begon de Berg

reeds in te storten, en zakte wcrkelijk op een afstand van drie

uuren in het ronde geheel in den grond, hetwelk met zulk een

ijsselijk geweld vergezeld ging, dat men zich verbecldde zeer

zwaare Kanon-schoten van verre te hooren. De schrikkelijkc

menigte van vuurstoffen, die men van zeer verre in de lucht

zag opvliegen, en die zich wijd en zijd verspreidde, deed de

w oede van den brand v\ el zeven uurcn in de rondte gevoelen.

'} Zic op dc boveiivcrmelde plants, Lladzrjik SS tot 90
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Ilct Bericht nil de Jaccathasche Hovenlanden konil zaak-

lijk hierop ini: Dat nieii in den naclit liisschcn den 11. en 1^.

Augustus jongstledcn 5 en avcI tusschcn twee en drie uuren, cen

geluid vcrnam van hcvige slagcn, eveneens als van z's^aar ge-

schut, met ecne gcweldigc vuurbraaking uit den mond van dezen

Zwavel Beigj die eehter niet langer dan oratrent vijf minuten

geduurd heeft, waai-op deszelfs gelieele instorting gevolgd is,

beslaande na gissing met het ingezakte vlakke Land eene uitge-

btrckllicid van 6 uuren in de lengte en van 2^2 in de brcedte.—
De twee Europeesche Hoofden en Inlandsche Hoojden^ wer-

den de7^)aarts yezonden orn de zaak te onderzoeken en

verklaren: dat zij aldaar op den 24. September gekomen zijndCj

alle moeite aangeAvend hcbben, om den ingestorten Berg, zo

verre mogelijk te naderen^ doch dat zij, in weerwil van alle

gcdaane pogingen, niet verder dan tot deszelfs voet hebben

kiumen komen, wegens de ongenaakbaare heete stoffen, die zich

aldaar wel drie voeten hoog boven den grond hadden opge-

worpen, niettegenstaande het geval zelve al zes weaken geleden

was; — en dat daaromtrent in het gelieel geen Zwavel meer

te vinden was. — Voorts, dat er wel 40 Negorijen of Inland-

sche Dorpen, die men anders ook Cafnpongs noeuit, te gronde

gegaan en verzonken of onder de Vuurstoffen en Puinhoopen

van den gesprongen Berg begraaven zijn, met 2957 Menschen,

die daarbij het leven vcrloren hebben.

Onder dceze verwoeste plaatsen was 'er eene van 180 Bewoon-

ders, waarvan zich 40 in een klemPtsang-Tumtle gered hebben,

het welk is staande gebleven zonder in te storten, en waar van

de overgebleevene Menschen als Tan hunne zinnen beroofd waren,

zonder te ^^ceten wat er omgegaan, of hoe de zaak voorgevallen

was. Tweeandere Javaanen^ die reeds onder de aarde bedolven

waren, hebben zich op eene zeldzarae wijze \^eeten te redden,

en zijn het gevaar ontkomen. Ook waren daarbij gesncuveld 1300
stuks Hoombeesten, en eene groote menigte van ander Vec. De
KapaS' en /n^/i^o-Kweekerijen, benevens eene groote menigte

van KoffiJ-Plantagien zijn mede vernield.»

C. De fogfeny door mij op den Lawoe gemaakt, zijn reeds
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oncler A. vermeld gewordcn. Voor ;

geenc aiidere rcizigcrs dozen berg

1

den

welk

o ft ondergaan, zoovvcl uit den onregelmaligen

vorm dcr kruin, uit het ontbreken van den

nit het verbriizelen van de cransche zuidziide ^

52. PANDAN Q of ©•
Br. 7°22./2'. — L. 111"55'. — H.? 5,000.

Deze berg mag onder het aantal vulkanen van Java ^^ordeii

opgenomen, uithoofde, naar luid van bepaaldo berigtcn, zich

eene sol/atara (zoogenaamde zwavelbron) aan den noordehjkcn

of aan den noordoostelijken voet van denzelven bevindt i), on

de\^'ijl zijne uiterlijke gedaante met die eens vulkaans overeen-

komt. — Men vergolijke zijn proliel (der zuidzijde) in P«wf/«w

Figuur d. Op die Avijze wordt men denzelven van ]iet grenspost-

station Wilangan, tusschen Madioen en Kediri, in het noorden

gcAvaar. — Van den voet tot aan de kruin is dezelve met wou-

den bedekt; op zijn meest genomen 4,000' (misschien slechts

3,000?) hoog, schijnt het land aan alle zijden gehjkmatig naar

zijne halfbolvormige kruin op te rijzen. Zijne helling verlengt zich

het meest naar het westen been. Hij is door bijna niemand

bezocht geworden; hij hgt geisoleerd, — in de diepstc cen-

zaamheid der woudcn, die zich tusschen de kali Solo en don

voet van den Wilis heinde en verre uitbreiden. Uit het resi-
r

dentshuis te Kediri neemt men den berg waar in het noorden

15^ ten westen. Ziine hffffinsT is even als die der stad Kediri op
*

de kaart van Raffles geheel onjuist opgegeven; juister is de zoo

even gemelde posilie in het noord ten obsten van den hoog-

top van den Wilis en in hot noorden 15° ten westen van

Kcdm.

•) Nnar opgavc van Jen hcer Aricns, Controlcur (1844) in -Ic residcntie Kt-dirL
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t

55. WILIS. #
A. Topog7\tphisc1i overzigt

L. 111''46
J
Hot hoogste juk Dorowali

IL 7,957

Oinstreken van den berg. — Vlakte van 3Iadioen.

Nadat \\\\ ^) dc noordwcstelijke helling van den Lawoe (bij

Tarik, Djambejan en Balong) nog eensbezocht hadden, zetteden

wij onzen togt op den 13 Janij (1858) oostwaarts Toort op

den postwegj welke door de vlakte tusschen den voet des bergs

en dc kali Solo (eerst noordAvestwaarts, vervolgens noordwaarts

en eindelijk noordoostwaarts van het gebergte) naar Ngawi

voert. Deze vlakte , sleclits door dc beddingen van drie beken

doorsncden, welkc op den Lawoe ontspringen en naar de Solo

heenvlieten, is met uitgeStrektc grasv^ildernissen bcdekt, waarin

Ploso-boomcn(Butea frondosa Roxb.) zeer menigvnldig, dochslechts

afzonderlijk voorkomcnj benevens eenc regtop grocijende klaver-

achtige plant, Avclkc eene lioogte van 3 a 5 voet bereikt, en zeer

kensclictsend voor deze wildernis is. Overal vindt men dczelve

in eene groote menigte met liet Alang-alang vermcngd ^). Groepen

van Djali-boomen vindt men liier en daar in de graswildernis ver-

strooid, die overigens dorenwoest is. Slechts in de nabijheid der

posts tations, op een afstand van 5 a 7 palen van clkandcr vcrwijderd,

waar men van paarden verwisselt, treft men eens eene enkelehut

aan, die met hoogc barrikaden van Djati-hout i^ omringd, ten

einde zich te beveiligen tegen de tijgers en de wilde zwijnen,

de eenige bewoners dczer strekcn. De postweg is nergcns verder

^) Gelijk rccds vroeger by dcii Lawoe geschiedde, deel ik ook datgene, hcbvclk

ik iiopeiis de topographisclic en de geologisclic bijzonderheden van den Wilis heb

ervarcn^ in verhaleuden vorm inede, gelijk zulks door mij in lS38,'op de rcis

zclve, is gesjchrcven,

=•) Vroeger door mij onder den naam Van Lepidocoma trifolfntum beschrevcn.
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dan 2 a 3 palcii van do kali Solo vcivvijdcrdj wdkc al kroii-

kclciid langs den naar doze zijde gekeerden voct van ccn zccr

lagon, vlakkcn^ doch zicli ver van Iict oosten naar hot wcsten

uitstrekkcnden heuvelrug" loopt; in dcze hcuvelen, welke voor-

namclijk iiit kalk bestaan^ worden zeer velc holen aangetroffen.

Ngawi ligt noordoostwaarts van den top des Lawoe, ter

plaatse waar de kali Madioen zich met de kali Solo verccnigt.

Van hier af worden de gras- en Ploso-wildernissen allengs zeld-

zamcr en worden zij door meer bebouwde streken, rijslvelden

en daarin verstrooid liggende dorpen met hunne palmboomen

vervangen. De beddingen der beide beken hebben bij Ngawi

eene diepte van 30 a 40 voet en zijn ongeveer even zoo breed. De

kali Solo 5 lioewel zaclit en stil daarheen vlietende^ heeft een

grootcrcn rijkdom aan water dan de kali Madioen, welke , over

klippen heenbruischende, zich in de eerstgenoemde uitstort. Deze

klippcn gelijk allc rotsbanken, welke in de beddingen der beken

ontbloot liggen, bestaan uit lagen der tertiaire formatie, welker

lioi'izontale ligging bijna geenerlei veranderiiig lieeft ondergaati

en welke hier bijzonder uit weeke, grijskleurige zandsteenen, —
Padas door do Javanen i) gehecten, — benevens uit conglomeraten

van fijnkorrelige slofien gevormd zijn. Die, welke in de moncling

der kali Madioen uit het bed uitsteken, zijn hoi nitgespoeld en

vormen allerlei bogten en nissen, Hier sijpelen kleine water-

stralen (door opstijgende gasbellen in eene borrelende beweging

ebragt) uit de bedding der beek te voorschijn; zij hebben ccnrr

O

eenigzins zoutachlicren smaak. Niettegenstaancle dcze klippen en

den sterkcn stroom tussclien dezehen, zagen wij verscheidene

mannen bezig om groote praocs tegen den stroom van den

Madioen op te slepen; gedurende dcze maanden (Juriij, Julij,

Augustus) is de \yaterstaiid zeer laag in . vergelijking van dien

gedurende den rcgen-mocsson; alsdan is niet sleclils het gelieele

bed der livier, dat eene diepte heeft van 40', tot aan den

rand met water gevuld, maar dikwcrf worden nog daarcnboven

de omliggende vlakten overstnxHiKl; dan heersclit allcrwege

V Wailas (Icr SuuJaiiozeu.

31
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bcdiijviglicid op dc riviercn cii de productcn dczcr rcsidcnlic,

als: siiikcr, koffij, rijst, indigo, Djati-balkcn wordcn per scliip

naar Socrabaja gc\ocrd.

r

Wij lictcn oils aan ccn veer over dc kali Madioen zelt

1.M1 ior '/.ii<l<! Tan de kali door ecne vlakte, welke met

velden bcdekt was, en, tc oordeelen naar het jeugdige voorkomen

der Kokos-pahnen en dc knoestige stammen der Ploso-booracn

,

die liier en daar verstrooid \Naren blijvcn staari, nog voor korte

jaron eene wildernis moot geweest zijn.

De bodem is even als die, welke noordwaarts van den Lawoc

wordt aangetrolTen, zwart, zwaar van gcwigt enna aanlioudende

droogtc vol barsten en scheuren. Nog eens moot men de kali

Madioen, Avelker bed aldaar met zand is gevuld, overtrekken;

nu (op een afstand van 17 palen ten zuiden van Ngawi) wendl

zich dc poslweg meer ooslwaarts Keen en leidt liij naar het

dorp Madioen, in welks nabijheid zich, behalvc een klcin blok-

Imis, nog de gebou\\en van den Resident verhefTen. (Uooglc

boven de oppervlakte der zee = 270.)

Madioen ligt bijna in het midden der wijd uitgestrektc vlakte,

die tusschen de gcbergten Lawoe en Wilis overblijft en op

omtrent gelijken afstand van beiden. Op de kaart van Raffles

is hare lii^sing zeer onjuist aangeteekend. De Lawoe ligt juisl

De \Yilis is niet zoo hoog als dc vorige, maar
oo'"o

t dc breedte cevornide ber

scheidene bergrnggen van zeer ongelijke hoogte en ongelijken

vorm bestaat. De achterste (ooslelijkst gelegen) isfgeknotte top van

(lit gebcrgte, Gadjah mocngkocr geheeten, ligt in hot oostcn

oo^ ten zuiden; dc middclsLc (de Wilis) is een zich dwars uit-

strekkendc, gekerfde kam, waarvan het midden in het oostcn

40^ ten zuiden wordt waargcnomen; — de derdc en de naast

bij gelegene top (de goei^ocng Ngebcl) is het laagste gedeclte

van het gansche gebergte. Alio afzonderhjkc toppcn en nokkcn

zijn door middel van tiisschenrnggen aan clLaiider verbondcn;

tot aan limine kruinen met somberc woudcn bedekt, is liun

voet met Djati-bosschen omsingeld, welke zulk eenc bleekc, vuil-

bruine klcur liebbcn. dat men in de Tertc zon verondcistellen
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dorre, van alien })lanlengroci beroofdc strekcn tc aanschou^^

Hot bleeke grijs der Djati-Avoudcn ^vo^dt voortgebragt door

blocmpluimenj welke bet bladerengewelf dcr Tectonia bedekl

Den nog lageren, geheel op zich zelven staanden bci

goenoeng Pandan^ wordt men van Madioen in hct oosten SS""

ten noorden gewaar. Yan zijnen slomj^en, kegclvormigon top

loopt een lange bergrug bcnedenwaarts. Zcer ecnzaam ligt het

woonliiiis van den Resident in deze wijd uilgeslrekte vlaktc,

bijna aan alle zijden door rijstvelden omringd. bi het oosten en

in het zuidoosten ontwaart men de bleeke Djati-wouden, welkc

aan die zijde de rijstvelden begrenzen en heinde en verre de

hellingen van den Wilis omringcn. Men zou zich verplaal^t

kunnen wanen op eene pachthoeve, in eene Europesche heide

c Slechts nog drie of vier Enropeers bewonen deze pi

(rAlles schijnt dood en verlaten toe. Naauwelijks hoort men een

ander geruisch dan dat van den zuidewind, die zich des voor-

middags ten 10 ure verheft en den ganschen niiddag en namiddag

tot laat in den avond met gelijke kracht door de boomen en

de gel>onwen rnischt.

GOENOENG WILIS.

Op den 17^^° Junij begaven wij ons IS engl. mijien ver zuid-

waarts been naar Ponorogo. De weg, dien \vij volgden, voerde

ons nu eens door bebouvvde vlakten, waarop rijst^ indigo en sui-

ker werden geteeld, of door streken met Alang-alang bedekt,

waarin men de stompen van afgekapte Plosoboomen gewaar

wordt^ dan Aveder kwanien wij door een gedeelte dier Djati-

wouden, die als een breede gordel den voet van den Ngebel

omgeven^ en waarin somwijlen een Ficus-boomj eene Acacia,

bamboes-soorten en een met vnurkleurige bloemen bcdekte PIoso-

boom w orden aangetroffen.

In het midden van een dergelijk woud, 11 mijlcn znidwaarts

van Madioen (aan den westelijken voet van den Ngebel), onge-

veer 1,000 schreden van den post\NCg verwijderd, welt in de

nabijheid van bet dorp Pradjan eene warmo Iron op. Het
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Icireiii is liier vlak en eflbn. Aaii don \oct van ccncn vijge-

booni, welkc haar bcschadiiwd, welt dc bron op uit eenen

zwnrten. moddcriffcn, moerassii-en bodem en loopt zij in een vicr-

b

11 ure, bij

te zamcn. Het

in 78^\

Fahr. (20,44= R.) eenen warmtegraad van 91° Fahr. (26,22° R.)

Iiad, bezit eenen zoutaclitigcn smaalv, Avelke veel overcenkomst

hceft met dicn van het Seltzerwator. Het water zet ceu gccl,

okeraclill;:: bezinkscl af, is rijk van koolzuur voorzien en

wordt niet slechts door opborrelende groote gasbellen scliijn-

baar in ccne voortdurend kokende bcweging gehoudcn, maar

daarenboven wordt aan deszelfs oppervlakte een gestadig bruisen

waar'^enomen, vcroorzaakt door kleinere luchlbellen, welke zich

onLwikkelen. bcek

zecr aanmerkelijk; liet schijnt ook, dat dcze bron aan deinwo-

ncrs reeds lang bekend is , dewijl men aldaar in stecn gchouwcn

bcclden, voorstcllingen uit dc mythologie der Hindoes , aantreft.

Hot boofddorp (desa) Ponorogo ligt in de vlakle aan den

zuidwestelijkcn voet van den Ngebel ; men ontwaart den hoo^^sten

top van dozen berg in het oosten 50^ hoo

top van den Wilis echter

ziet men '

in het oosten 7^ ten noorden. Beide zijn een lang

55° ten noorden.

uitgestrektc bergrug, welke zich onregelmatig in een aantai

toppcn verheft. De Lawoe 1

Van Madiocn tot aan Ponorogo ontdckt men overal, hetzij

ill dc bcekbeddingen, hetzij langs de wcgen, alwaar waudcn

van ecnigc hoogtc ontbloot zijn, dezelfde soorlen van conglo-

merata, «Padas,» welke men in de bedclingen der riviercn Solo

en Madioen aantreft. Nu eens fijner, dan weder grovcr van

korrel, liggen dergelijkc brekzien in evenwijdige lagen, ter

dikte van 1 tot 5 en meer voet, horizontaal op elkander; hel

gevormd geworden, dewijl de

illcnde tijdp

derzelver hardhcid en vastheid, werkelijke rotsen gelijken; de

bovcnste lagen daarentegen bestaan somtijds nog uit losse op-

hoopingen van gruis en zand. Reschouwt men de lagen van
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Zand en rotsbiokkcn bij den Mernpi, die soinwijlen hv diklc

van 100 on mccr voct op elkauder gelioopt liggen en door liel

verbiijzeleu van grooterc blokken zijn ontslaan , of door zand-

uitbrakingen van den vulkaan nog dagelijks worden gevormd,

dan vindt men grond cm te veronderstQlleu , dat deze Padas-

steenen op ecnc gelijke wijzc ontstonden, namelijk, dat zij in

cen lossen toestand door de bergen Lawoc en Wilis werden

uitgeworpen en later, door stroomend water, tot vcr iudc vlakle

1" vuu yivn *JL,iQ

bezo

vail Soerabaja zijn afgevoerd geworden.

Uit Ponorogo klommcn wij langs de

Ngebel opwaarts,

vcrhaald werd, in liet gebergte was gelegen. Onzc leidsnian

was een Javaasch hoofd, een Raden-Pati, aan wiens willekeur,

allhans in zoo verre zulks het kiezcn der plaatsen betrof waar

wij ons iiachtverblijf zouden houden, wij ons moesten onder-

wcrpcn. llij had cen gevolg van 20 man bij zich en was geen

vricnd van gcforccerde marschen.

De labijke bergiuggcn van den Ngebel zijn menigwcrf zeer

onregelmatig in elkander ^cschovcn; over het algemeen eehter

loopen zij in dc Icngte benedenwaarts , in overeenkorast met de

dahng, welkc in de geheclc bergmassa wordt opgemcrkt. Diepc

en wijdo dalen slingeren zich in cen bogtigen loop, als een waar

doolhof, tusschen dezelven been , terwijl hunne wanden menig-

wcrf zeer steil zijn. Alles eehter, zoowel kloven als wanden en

nokkcn, is met wouden bedekt, wier prachtig groen alle

schakeringen doorloopt. Dc dorre, bleeke Djati-Nvouden ,
die het

grootste gcdeelte van den yoet des bergs bedekken, worden hier

verdrongen door veel schooner, lommerrijker bosschen bestaande

hoofdzakehjk uit Ficus-soortcn en Acacia's ,
die slechts nu en

dan door een grasveld afgcbroken worden. Hicr komen voor-

namehjk twee Acacia-soorten voor , welke de eigenaardige phy-

siognomic aan dezc wouden bijzctten: dc ecrste soort is dc cn-

kclvoHdig gevindelnga gracilis' (mihi) «Weroe)>. Slank verheiTcn

korte stannnen: zij vcrdeelen zich inlange,opw—
/

kronkelciidc lakkcn. die, even als de slanimcn, reeds op een

n
of wilacht'^'^ kUMir kenbaor

o
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zijn, en, ler plaalsc waar zij in grootcn gotalc hi] elkandcr

voorkomcn, bijna volkomcn liet bccld van een bcrkcnboschjc

tcruggevcn* Het losse, wijcl uit elkancler groeijcnde loof dozor

boonien' wordt gescliakcerd met de roodachlige kleur der jongc

peulvruclitcnj welke ia ocne groote menigtc van de twijgen naar

bcncden hangen.

Dc twcede is dc biga umbraculiformis (mihi) «pohocn Seng-

>n )) , welke soort veel liooger groeit en grootcr wordt. Eerst op eene

grooterehoogte dan dc vorige soort gaan hunnc stammen in takken

over, welke beiden eene donkcrgrijzc kleur hebben en zich bijna

in eene horizontalc rigting ter zijde uitstrekken. Zoo vormen zij

als hot ware schermen met een fijn gevind, zacht gebladerte^dat aan

deze boomen een praclitig uiterlijk schenkt. Als door een floors

ziet men het blaaiiw deshemels doordc krooncn dczcr boomen.

Hier en daar treft men eene Cassia fistula aan, door wier

digter gegroeid, lommcrig gebladerte dc goudgele bloemtrossen?

wclkc onmiddcllijk uit dc dikkere twijgen voortspruiten, heen-

scliciiicren. Eene schaar van zwarte, langstaartige apcn (Scm-

nopidiccus maurus, Loctocng der Javancn) schommcit aan dc

tukkcn dczer boomen, Wanneer zij van een hooger liggendon

tak naar een lager gclegencn springcn, beschrijven zij een grootcn

halvcn cirkel, zoodat een aanlal dunne twijgen, waarop zij met
hunne zwaarte nederkomen, afbreekt en met hen naar bcncden

valt. Zelfs moeders, met hare jongcn aan de borst, wagcn
dergelijke sprongen. Zccr dikwerf treft men in deze woudcn
koffij tuinen aan , welke den zamenhang derzelven vcrbrekcn ; deze

koffijtuinen worden besehaduwd door tot dat einde geplante

Dadap-boomcn, of door de woudboomen, wclkc men bij het

onlginncn heeft latcn staan [hosch koffj). Een dergelijk hosch

^^Ifij Icvert een schoon gezigt op^ vooreerst biedt hetzelve al

dc schoone vormen der woudboomen aan, die zich op con

bodcm, van Alaug en struiken gezuiverd, verheffcn. In hot

loniincr der boomen ticren de piramidcvormige koffijstruiken,

welke 5,7 a 10 voct hoog opschieten en met vruchten over-

laden zijn, die door hare roode kleur zccr schoon op het don-

kcro, glimnicudc blad uilkomcn. De bodem, gclijk bijna overa1
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op tk'ii Ngcbel en op don Wilis bcslaal uil cone donkor bi uino,

lossccnligte bladaaide, wolkc, mot cone dikke laag, bijtia alio

rotscn vcrbcrgt. Wij zagen eon aantal Javancn bczig mot hct

inzaniolon van koffijboonen ; do allorbcstcn, -— zoo vcrhaaldcn

zij mij ,— zijn dio boonen, welkc in do uitwerpsclen van oen

kloin diciljo worden aangolrolTon. Tah-ijke hoopen van dozen

drck, die gelicol en al uit zamongcbakkon boonen bestond en

ecnigcrmate op hondcndrck gelcck, vonden wij overal in hot

rond vcrspreid. Dezc hoopen -svorden voortgcbragt door ccnc

Actomys-soort (door do Javanen Loe(\v)ak gelieeten), welke

bijzonder op do rijpc vrucht van de koffij aast en de plllen

onvertccrd wederom uitvvcrpt. Good dat hot sleclits aan vveinigo

kofiijslurpers in Europa bokend is , hocdanig de kostclijkc boonen

reeds door het darmkanaal van cen dier, dat vccl op cen bun-

sing geUjkt, zijn gegaan!

Hier en daar ligt nog ecn dorpje, boven vvclks buUcn zich

slankc Pinang- en Kokos-palmeii verheffen. De eerstgenoeuide

pabnsoort wordt aan de steile wandcn van vele dalen bij zoovele

duizendon
,
ja , in zulk eon aantal govouden, dat mai zou wancn

dat dezelvcn aldaar oorsprpnkelijk in het wild warcn opgc-

grocid. Loodregt verheffen zich hmme hchtgrijze stammen 100

a 120, ja, 150 voet hoog en slcchts de bovenste top is met

een kleine bladerenpluim gekroond ; hierbij komt nog , dat dezc

stanimen, van den grond af tot aan den top, overal cene gelijke

dikte en zeldzaam meer dan een halve voet in diameter hebben.

Doze slanko vorm der stammen in vergelijking van hnnne

verbazendo hoogte, benevens hunne regclregtc groei, schen-

ken aan dit geboomte een verheven, majcstueus aanzien.

Ilunne gedaante is zoo regclmatig, dat zij reusachtigo, op de

draaibank gevormde staven gclijken, die door kunst aldaar zijn

nedergeplant.

Op den morgcn van den 18^"° hadden w ij het hoo

lag

onigev

dalrand bcreikt en bevonden ons op eene hoogte. Daar

dicpen ketel, rondom door bcrgen

lioon meer, wclks spicgel hct bceld

Acacia's, die do steile wanden van zijncn ocver bedekkcn
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tci-ugknalslc. Het was do lelaga Ngebol. Wij volgdcii de bogtigo

padcn, wclke langs de wanden naar beneden leidden en bercikten

op die ^vijzc den smallen oever, alwaar wij in een vaartuig

stapten, uit eenigc uitgeliolde Nangka- (Artocarpus integrifolia)

slammen en daar opgulcgde planken gevormd , ten einde ons op

zijnen gladden spiegel te begeven. Het meer is rondachtig ovaal

van omtrek, zoodanig dat de grootste diameter, die ongeveer

2,000' kan bcdragen, van Iiet noord-noordwesten naar het

zuid-zuidoosten is gerigt. Oostwaarts (van het middenpunt) strekt

zich een rotsachtige bergrug in het water uit, welke eene kleine

steile kaap vormt, waardoor het meer aan die zijde in twee helften

wordt gedeeld en eene niervormige gedaantc verkrijgt. Aan
de noordwestehjke zijde loopen de

n halven krin^ om het meer
dat zij een muur gelijken, welks voet onmiddelhjk door

het water wordt bespoeld; maar toch, niettegenstaande de steilte

van dezen wand, is dezelve (even als al hetgeen denzelven

oniringd) met gras en verstrooid staaude Acacia's begroeid en
wel voornamchjk met Inga gracilis, wicr witachtige stammen
reeds in de verte op de groene kleur van het gras uitkomen.

Aan do overige zijden verhefFen de wanden zich met veel

zachter glooijing; die, welke aan de oostehjke zijde van het

meer gelegen zijn, stijgen allengskens immer hooger naar de
nokken van den Ngebel op, en een smal, zandig, met hoe-

kige trachietblokken bezaaid strand hgt tusschen deze wanden
en den watcrkant. In het oostnoordoosten en in het noord-

noordwesten cchter wijken de bergruggen het verst van het

meer en vormen zij twee met gras begrocide inliammen, welke
met eene zachte glooijing opwaarts rijzen en wier vruchtbare

groene bodem den bezoeker tot een voortdurend verblijf uit-

noodigt. Door den oostelijk gelegen inham, die naauw tus-

schen de bergruggen wordt ingesloten en eenzaam daar neder
hgt, vheten drie beken naar het meer benedenwaarts, welks
oever aldaar met Glaga, gelijk de Europesche nieren met riet

(Typha-) soorten, is omzoorad.

Slechts op eene enkHo plaats, in het zuid-zuidoosten van
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hcl middeiipunt, hceft hot nicer cone uitwatcriu^. De bcr£?ru"^i?en
o^'-^oo

zijn hier door cenc kloof doorboord, over wclkcr smallcn, mot
Irachiet-rolstecncn bedekten bodcm do watennassa, welkc na

do vcrdamping ovcrblijftj zachtkens heenvlicL De Javanen, de

massa van hot wegvlietendo water willende vergrooten , diepten

den bodem van liet iiitloozingskanaal 4 voet uit; men begrijpt

ligtelijkj dat men daardoor (op den duur) niets anders uit-

werktc, dan dat de waterstand van het meer 4 voet daalde.

Terwijl onze roeijers langzaain den stillen spit^gel van het

meer doorsneden, hiisterden w^ij naar de verhalen der Javanen.

Zij zeiden, dat het meer niet minder rijk was aan visschen

dan aan schildpadden van vcrschillende soort, welke laalsten

door hen somtijds in een groot aantal werden gevangen. Wij

naderden nu de oostelijk gelegene kaap en bevondenj dat de

rotsen^ waaruit zij bestaat, insgelijks eene trachict-brekzie zijn,

welke zulk ecne geringe vastheid bezit , dat men zeer gemakkehjk

stukken daarvan kan afslaan. Aan de ocvers echter trof men*,

behalve brekzien ook vaste, hoekige en veel augiet bovattende

steenbrokken aan. Men vond geen spoor van slakken en dergehike

steenen, waaraan men de werking van ziire danipen zouhebben

kunnen bespeuren, hoewel de westwaarts gelegen bergrug, die

een halvcn kringbeschrijft, volkomen op een kratermunr gehjktj

en de gansche ketel van het meer het aanzien van een Ircchter-

vorinigen krater heeft. In het midden bedraagt de dieptc van

het meer 260 voet, terwijl deszelfs spiegel 2^260'voet boven

de oppervlakte der zee verheven is. De hoogste top van den

Ngebel verheft zich ten oostnoordoosten van het meer.

Ongeveer i/^ engelsche mijl meer zuidwaarts (zuidoostwaarts),

in de nabijlM?id van het dorp Loempang^ loopt eene dalkloof

benedenwaarts, "v^aarin de kah Paiidoesan stroomt. Aan den

wand dezcr kloof, bijna op gehjkc hoogte met den spiegel van

het meer en rondom door w^ouden omgeven, ziet men een

crfen plekje gronds, waarop geen spoor van planlengroci wordt

gevonden en dat iiit zwartt^, modderachtige aarde is gevormd.

Dit plekje heeft omlrent een diameter van 50 voet en bevat

een aantal trechtervorraige gaten, welke met zwaveldeeltj<s
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zijii boslagcii en cone diepte lithbcn van 1 a 2 vocL In den

omlrck dezer gatcn is dc bodcni verliit; eenige dcrzelven zijn

cchter

2;arlit gedruischj zwavelachtigc dampen op, tcrwijl nog andercn

tot op zekerc lioogto mot een modderachtig, grijskleurig Avater

zijn gcvuld, hctwelk door opstijgcnde gas-vorraigo stofFen in

ecnc soort van kokendc beweging wordt geliouden. Do llicr-

inomcter stccg in dit water tot op 142^ Fahr. (48, 89^ R.)

Waarschijnbjk is het slechts regcnwater, dat den modder voor

ccn gedeelte oplost en door de opstijgende dampen verliinderd

wordt in de diepte to dringen. Ongevecr 1,000 scbreden verder

bcncdenwaarts, in dczelfdc kloof , in dc bedding der beck , sijpclt

op tabijke plaatscn zout water uit den grond. Vaste zamcn-

hangende tracliiet-rotscn vormen de wanden der beck; haar bed

<3chter is met rolsteenen bed^At. Uit dc voegen en retcn dozer

rotscn, en zelfs tussclicn de rolsteenen uit, welt op tallooze

plaatscn, over 6cne uitgestrektlieid van 200 schreden langs de

beck, heet water op (temperatuur 146^ Fahr. (SO, 07"^ R.), het-

welk den sniaak van keukenzout heeft en aan dc zijden der

steenen en op tocvallig daarin geworpen bladen eene grootc

menigte van werkelijkc, witgekleurde kristallen van Mnrias

sodae afzet. Zacht stijgen dampen uit dit water op^ rotsen, rol-

steenen, ja, zelfs het waiter der beck is in de onmiddellijkc

nabijheid dezer plaats verhit. Om de steeneA vormt het water

gcelachtigc 'korsten , die eenc groote vastheid verkrijgen, en op

den duur vcrbleeken, doch ter naauwernood de diktc ecner lijn

hebben. In den regentijd, bij een lioogen w aterstand , zijn dczc

bronnen door het water der beck bcdekt.

Verder zuidoostwaarts, slechts door eenen bergrug van de

kloof der kali Pandocsan gcsclieiden, treft men weder ccn dicp

,

met wouden bedekt dal aan, door welks bodem dc beek Bc-

dali stroomt. Ilier, in het midden van hoog gegroeide grassoorlen

ligt, verscholen tusschen struiken en boomen, een klein, zacht

glooijcnd plekjc, dat vcrscheidenc kale vcrdicpingen bcvat.

Eenige dcrzelven gchjken splctcn, die 3 voetdiep zijn en droo

staan; andcron daareiitegen zijn onrcgehualig gevonnde gatcn,

tr
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waariii con Irocbcl, koiul water borrclt; do groalslc vomil ccne

roiidc uilholling van 5 voct diameter, met con ilakkeii budem,

\

wclke 3 voet bcncdcn den naastbij gelegen , met gras bcgroeideu

oinlrck ligt. Uit al deze plaatsen wordt koolzuur ontM ikkclt. (Men
ruikt er iiiets van, en er Iieeft gecnc ontw ikkeling van warmtcplaats.)

In dc spleten vonden wij, bchalvc ccne mcnigte van kapellen-

dcugclen , ccn paar doode slangcn 5 in de laagstgelegen uithoUing

IroiTen wij zes doode vogelen aan, welke tot het geslacht der

vinken behoorden. Ten cinde eene procf to ncmen, bondcn wij

ccn hocn aan den grond vast; terslondbcgon het diermocijclijk

adem tc halen , sperdc den snavel w ijd op , kreeg trekkingen in

de leden en stierf in den tijd van twee minuten.

Onze loiclsraan bragt ons door dewoudeUj wclke het goherglc

Ixjdekkoii, weder naar beneden in het dorp Sinajoc aan.dekah

Djemoer, zuidwaarts van de telaga Ngcbel gclegen; van daar

gclcidde hi) ons op den morgen van den 19^^*^" weder opwaarts

naar hot dorp Poedak^ hetwelk op een zirfi in de lengtc uit-

strekkenden bergrug is gelegeu. Vele der hooger gelegen dalen^

wclkc men 5 alvorens deze plaats te bereiken^ moet doorgaan,

zijn met Bamboeswouden bedekt. Deze verbazend hoog groei-

jendc grassoortj wclkc bosgewijs in grocpcn voorkomt en wclker

smal toeloopende toppen naar beneden omgebogen zijn, gceft,

bij het gemis van anderc boomsoorten, aan deze dalen een

hoogst eigenaardi^ voorkomen. Op de bergruggen, in de omstrekcn

van Pocdak, wordt weinig geboonite aangetrofFcn. Zij zijn sicchts

met gras bedekt, waarop buffels, koeijen en geilen grazcn,

en slechts hier en daar kleine struiken voorkomen.

Pocdak ligt op eene hoogte van 3j12d par. vocten boven de

oppcrvlakte der zee. Hier ziet men gccne Acacia's nicer; het

schijnt, dat deze schoone boomsoorten (uitgenomen de Acacia

montana) niet op eene grooterc hoogte dan 2,000 a 2,500 voct

voorkomen. Eeret boven het dorp vindt men de wondgrens;

waarschijnlijk werden dc wouden, door eene voormalige bcbouwing

der omlii^gende strckcn van Pocdak, uitgeroeid, dewijl zij in

andere gedcelten van het gebergtc vccl lager wordcn aange-

Uofien, Den hoogslen bergtop, Dorowali, ziet men van daar
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in het noordcn 35^ ten oosten. Zuidvvaarls vcrbiiidcn zicli dc

hellinscn van den Wilis met een tak van bet zuidclijk gcbergte,

narncbjk , met den goenong Sewoc. Op een dcr vcrbindingsjukken,

\vclke nanr den Sewoe loopcn en alhier dc voortzetting der vlakte

storcn, die den Wibs aan alle andere zijden omgceft, vcrheft

zicb ccnc stcile, schilderachtige rotsmassa, welker wand loodregt

naar beneden loopt. Het gestecntc, waamit zij bcstaat, is in

cvenwijdige lagen gedeeld, die slechts een gering verval hebben.

Naar opgaaf der Javanen moeten het conglomerata of zandstccnen

(padas) zijn. Men ont^vaa^t dezc rots (Padjang kaki) van bier in bet

tenzuiden. De goenocng Sew oe moet een kalkberg zijn.

Den ganscben nacbt door woei cr een sterke zuidoostewind,

die des morgens van den 20 Junij (temperatuur van den damp-

esten <^5°

kring: G2!^ Fahr. =13, 53° R.) sombere, reg

naar ons ^.^— ^x„-brairt, acbter welken donkeren sbiiier de zon

zicb verborg. Wij stegen cchtcr tc paard en ontvloden dezc

sombere wolken, want naar gelang wij hooger stegen, nainen

de luchtlagen in helderheid toe, zoodat wij wcbb-a bet gcnoe-,

gen haddcn op de regcnwolkcn, welke de helbng des bergs bij

Pocdak voor het oog verborgen, neder te zien. Aanvankehjk

voerde onzc weg ons door grasvelden, welke zicb tamelijk vlak

.
uitstrekken , en waarop kleine struiken en beesters door Alang-

alang worden afgewisseld; voornamelijk kwamen bier Ptcronia

raarginata, met schoonc goudkleurige bloemen, benevens de

kleinere, minder schoone Ethulia conyzoides L. voor- eene 4 a

6 voct boogc Labiata (Ocymi species), wijdcrs Mclastoma mala-

batricum en eene heesterachtige Leguminosa (Desmodium), wclks

overscboonc paarskleurigc bloemtrossen deze berghelHng ver-

sierden. Nu traden wij die lommerige wouden in, die bier voor-

namelijk nit Quercus-soorten , uit Engclliardtia spicata en uit

andere Amcntaceen bestooden; tusschen dezelven verbief zicb

op '6 de Polyadenia pauciflora, met

slanke palniboom-stammen, welke regllijnig 30 A 40 voet

boog groeijen, alvorens zij zlch in takken verdcclcn. Reeds

ten 10 ure hadden wij den hoogslen top van den goenocng

Pucdak bercikl^ hier treft men gccne cikcn of ander g(^l){)omte,
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ilat met do cerstgenocnidcn gowoonlijk to zameii grocit. nicer

aan; in clc plaats daarvan konien Casuarina's^ wclke van nii

af lioofdzakelijk ^vorden aangetrufloa en tot aau Iiet bovenste

gedeclte allc nokken van het gebergtc bcdekken. Tegcnover

den goenocng Pocdak, oostwaarts van dcnzelven en slcchls

door eene diepc kloof daarvan geschciden, ziet men cenen

nog hoogeren top (goenocng Tjondro geni geliceteii), die

hier ccne zccr steile, onbeklimbare helling vonnt; van dezc

O

1

zijcle gczien (in clc verlengdc rig ting van zijnc as) schijnt Iiij

een spitse kcgcl tc zijn, ofsclioon dezelve cchtcr, gclijk wij

weldra zullen zien, het uiteinde van ecn lang uitgcslrekten

bcrgrug is. Op den sniallen bodeni dor kloof ontwaart men

ccnigc watervallcn.

Wij lieten onze paarden op den cersten top Poedak tern

en vervolgden onzen weg op do smalle bergnok, waarin zicl

deze top verlengt en die afwisselend eene brcedle heefl van

5 tot 10 Toct en zicli ter wederzijde in ontzettend diepc

kloven bcncdcnwaarts stort. Nu ecns dalende, dan zich weder

in topi)cn verlieiTcnde loopt dc bergnok, tusschen deze kloven,

aanvaiikelijk in eene noordelijke rigting voort, wendt zicli, na

verscheidcne nevennokkcn naar andere toppcn te hebben afge-

*zet, verve o
gen den binnen\^

van den hooirsten ber^on.11 xjv...Q^^Q h

•pt; ook liieromgaven ons vreesselijk diepe, met

van

bedekte afgronden. De Javanen hadden van hier af een pad

gckapt, dat in zikzak naar den Dorowati-top opwaarts Iciddc

;

wij zagcn tegen dezen steilen wand in de hoogte op, die,

niettegcnstaandc zijnc steilte, met gras, struiken en groepen

Casuarina's bedekt was. Alio rotsmassa's liggen hier

onder eene laag van bruinachti^e bladaarde verborgen'; slechts

hier en daar verlieft zicli een rotsblok uit dczelve, welke nu

eens uit onvcrandcrden trachiet, w aarin meer of minder angiet-

deelen wordcn aangetroflfen , dan uit een ten deele verganen

trachiet bestaat. \Yij troffen aldaar eenige steeuen aan, die

bliikbaar door de werking van zure dampen vergann en met

doo
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Nu voeren wij onze lezcrs naar het hoogste punt van hct

bergjuk Dorowali, dat tevens hct Iioogstc punt van hct gansche

gebcrgtc is. Naar onzc waarneniing was dc hoogtc van het-

zclvc 7j957 par. voct. Casuarina's, die zich als piramiden

vcrheffen, kroonen dozen top, gehjk dc pijnboomen do spitseu

van het Harlsgebergte. Tusschen deze treft men nog andere

kicinc boompjes vcrstrooid aan, namehjk, Acacia montana,

Myrica javanica en Thibaudia vulgaris, van welke laatste soort

men ecnige zeer oude exemplaren aantrcft, wier knoestige stara-

meii zcs voet in oratrck meten. Hier en daar vindt men een

cnkclc op zich zclf staandc boomvaren, met zijn fijn verdeeld

loof aan. Onder dc stmiken, die het \YOud versieren, konicn

voor; Rubus-soorten , Hypericum javanlcum en ecne Desmodium-

soort; dc kruidachtigc planten, welke hier in het gras verstrooid

in het rond groeijen, zijn: eene Campanula, een Siuin, ccn

Thalictrum, eene Valeriana, Polygonum divaricatum, Plantago-

soorten, Swertia javanica en verscheidcn Compositae.

Ten einde ons een vrij uitzigt te verschalTen, lieten wij

eenige Casuarina's kappen, Wij bcvindcn ons hier op hct hoogste

punt eens bergrugs of eencr nok, die, bij afwisscling van 5 tot

15 voet breed, een halven kring vormt. Zij vangt ten zuiden

aan bij den top Tjondro gcni, welke door eene klciue kloof van

dezelve gescheiden is en loopt in het noorden uit in den zoo-

genaamden goenoeng Liman, zoodat zij hare grootste bolrond-

hcid in hct oostcn heeft, alwaar zij den naam van Dorowati

Dcrt. AYestwaarts en westzuidwestwaarls zien' wij de dieper

gelegcne toppen en nokken , waarover de weg loopt, dien w ij

q)A\aarts kliniraendc gcvolgd haddcn; noordwestwaarts slaan wij

het oog in eenen diepcn afgrond, in ccn wijdcn, aan alle zijden

omsloten ketel, die naar het noord-noordwestcn smaller w^ordt

en in ecne kloof uitloopt, welke in deze rigting bcrgafwaarts

gaat. Onafgebroken wouden vervuUen dezen ketel, zoodat men,
door het bladerengewelf dcr boomen, tcr naauwcrnood het

met rolsteenen opgevulde bed cencr bcek, welke in dc kloof

vKet, kan bemcrken. Deze ketel wordt door den binnenstcn wand
van den goenoeng I.imnn als door een kratermour begrensd;

\
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bijna locnlregt slort zich dezc wand uaar bciudeu en vornil

sleclils ccn paar snialle rotsterrassen (voorsprongen), wclkc OYCr-

dwars in ccuc evenwijdige rigting langs den wand loopcn. Ann

dc tegcnovergesteldc zijde (ten noordwcstcn van Iiicr) wonU
3 kloof door ccnc mecr geisolccrdc bergniassa, den goenocng

Kalangan^ begrensd^ dezc berg is minder lioog dan de vorigc

en vereenigt zich door middcl van een nog lager liggendnevcnjuk

met den bergrug, wclke van den Dorowati naar den Poedak

loopt. De Kalangan vormt ccne smallc, van het oostcn naai*

het westcn ecniuzins in de Icn^le zich uilsLrckkcndc bcr^-nok.

(waai'schijnlijk icne(Ten-

blijfsel des be

welk bij gelegenheid van het instorten van deszelfs top aan

de algcmecne verbrijzcling ontkwam.

Wenden wij den blik naar het oosten, dan ont^arcn wij ook

aan die zijde, in plaats van eenc gelijkvormige helling , wederoui

nieuwe bergtoppen, die zich uit de diepte der met woud bc-

klo middel

minder hooge nokkcn^ weike van den ecnen naar den anderen

oopen dalkloven zijn zoo wijd

bovendat zich ganschc wolkenraeren in dezehen uitstrekken,

welker witte oppervlaktehet sombcrebladerengewelf der toppen

zich vcrheft. Het zijn^ namelijk, de toppen Loeroep in het

zuidoosten, Kronong in het oosten ib^ ten zniden en Gadjali

nioencrkoer in het oosten 5*^ ten noorden, welke alien tot den

Wilis behooren laatsle (schijnbaar

even lioog als de Dorowati) eene smalle,. doch zich ver van

hot zuiden naar het noorden iiitstrekkende nok, die ruwer en

steiler dan cenigo anderc top van het gcbergLo benedenwaarls

loopt.

Over al dcze toppen en nokkcn, met hunne tusschendalcn,

weidt ons ooff been , ver benedcn ons tot aan den Ngebel. Het
o

doet zich aan hot oog voor a

van berffraassa's , die overdw To

opzi

Wilis verk ver van elkand
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vcrwijdcrdo bcrgloppcn en door de op nog grooteren afstand

liggcnde bergjukken van den Ngebelj eenen veibazendon oni-

vang; vooral slrckt hij zich van bet westen naar bet oosten nil

en wel in grootorc mate dan bij eenigen anderen ge'isolcerd

staanden berg op Java Avordt opgcmerkt.

Ver in bet verscbiet herkent men van bier aan de eenc zijde,

in bet westen 20^ ten noorden^ denLawoe^ die zicb boog bovcn

de wolken verbeft; aan de anderc zijde, in bet oosten 10^ ten

noorden, ontwaart men de zieb in de lengte uitstrekkende, gctande

kruin van den Ardjocno en in bet oosten 10^ ten zuidcn den

niet minder breeden Keloet, acbter welken tcr regterzijde de

kegelspils van den Semeroe oprijst.

Toen wij dezen laatsten berg, welks top gebeel vrij van

wolken was, met onze kijkers in oogctiscbouw namen, stccg

eensklaps eenc donkerc, zaamgedrongcnc wolk van do beUing

opwaarts, die in een oogenbbk door eene menigtc anderen

werd gevolgd, zoodat in minder dan 15 sekonden eene rook-

zuil gevormd werd, welke eene grootero. boogte bereikte dan

bet zigtbare gedeelte van den berg. Van bovcn breidde zij zicb

in een borizontale rigting naar alle zijden uit, docb werd wx^dra

door bet immer booger stijgende wolkenmecr voor onze bUkken

verborgen.

Bij de voorafgaande bescbrijving voeg ik de volgcnde profielen:

Wilis, Figuiir d. De noordebjke zijde, gezien van bet eerste

poststation ten oosten van Macboen. Het punt a ziet men in

bet zuiden oO"* ten oosten; b is de goenoeng Liman,

Wilis, Figuur 2.^ De noordebjke zijde, gezien van Wilangang,

de grtmspost tusscben Madioen en Kediri. a g. Liman in het zuiden

o^ ten oosten, — bet punt b m bet zuiden 20^ ten westen.

Van dit laatstc punt vertoont zicb de zoom van den Ngcbel

nog 2d k 50 graden verder.

Wilis ^ Figuur 3. De zuidwcstebjke zijde van den g. Liman,

gezien van bet poststation Palje (in Kediri); bet pimt ^ wordt men
in bet zuiden 40^ ten westen gewaar.

Wilis^ Figuiu- 4. De oostebjke zijde, gezien uit bet residentie-

huis in Kediri.
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[el punt 12, de zuidclijkste top ziet men in liet zuiclcii

76^ 42' ten wcslen.

» )) 13 in het zniden 87° 50' ten ^vcsten
j

Gocnoeng

» )) 14 in het noorden86^ 21' ten westcn Liman.

B. Uitharslingen,

Geene uitbarstiiigen van den Wilis zijn bekend.

C. Reizigers ^ die dezen herg hebben bezocht^ zijn niet

tor mijner kennis gekomen.

D. Gedaanteveranderingen.

De veeljarige wouden^ welke het gansche gebergte bcdekken,

de dikke laag van vruchtbare aarde, welke alle rotsen ver-

bergtj duidcn aan, dat deze berg sedert vele mcnschenlevens

^(i(ini:i uitbarstingen heeft geleden. Neemt men echter het

voorkomen in aanmerking dier dikke lagen \an zand en

gruis (van trachitischc hoedanigheid), welke den voet dcs bergs

omgcven en in de bedding zoo dcr kah Madioen als in die van

Tcic andere beken te voorschijn komen en waarvan velen in

brekzien zijn veranderd^ welke de vastheid van het rotsgesteente

hebben verkregen; geeft men verder acht op denog beslaande

sporen van vulkanische werking (de warme bronnen, zoo rijk

aan koolzuur, welke aan den voet des bergs, in de nabijheid

van Pradjan^ worden aangetrofFen , wijders de ontwikkeling van

koolzuiir in de kali Bedali ^ de heete zontbronnen en de nog

werkzame kleine solfatara's nabij de kali Pandoesan^ benevens

het aanwezig zijn van vergane trachietmassa'Sj die met zwavel-

dcclen doortrokken zijn en op het hoogste juk van het gebergte

S onden worden), zoo moet men echter noodzakelijk aan-

neinen, dat ook de WiUs vroeger ecn vulkaan

uitbarstingen heeft onder^aan. Waar echter de krate o

de tcircnwoordisre £3reilaante van den berg te ooi

deelen^ moeijelijk te beslissen. Wei is waar, schij

32
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besloten tusschcn den steilen muur vanhet hoogstejukDorowati

en Liman en het juk Kalangan, eene kraterkloof te zijn, maar het

bekken van het meer (telaga) Ngebel^ hetwelk 5^697' beneden

dit JLik en op een grooten afstand van hetzelve ligt, geeft den vorm

van een diepen, vulkanischen ketel met nog veel meer juist-

heid terug,

Misschien vvasde Wilis eenmaal een hooge kegelberg, die, nadat

zijn rotsgcraamte honderden van jaren door zure dampen was

doordrongen geworden^ instortte en de thans aanwezige, breede

bergniassa vorrade^ welker onregelmatig door elkander geworpen

toppen enjukken men slechts als de rii'men van den voorraa-

ligen vulkaan moet beschouAven.

Uithoofde deze berg, naar zijne gestalte te oordeelen, zulke

groote veranderingen heeft ondergaan, zoo heeft hij, met de

nabij gelegen vulkanen Keloet en Ardjoeno^ door het uitwerpen

van Zand, steenbrokken en asch, gedurende het verloop van

eeuwen, ongetwijfeld een grooten invloed uitgeoefend op de

gedaante der omringende vlakten, die langzamerhand zijn op-

gehoogd geworden.

Gehjk de zwarte, zware kleigrond der vlakten van Madioen

en Ngawi in de rigting naar het westen overgaat in de helder-

grijze bodem van Soera- en Jogjakerta, die, zulks kanduidehjk

- vvorden bewezen (zie vroeger), gevormd is geworden door de

vulkanische asch, *welke de Merapi uitwerpt, — zoo zien wij

den zv^arten bodem insgehjks ooslwaarts van lieverlede in den

bruingelen zandgrond der residentie Kediri overgaan , welke zijn

ontstaan verschuldigd is aan de uilbarstingen van den Keloet.

Zoo vormt of verandert elke vulkaan den bodem der om-

ringende streken en schept hij zich, — nu eens uit lava-stroomen,

uit puiobrokken of uit zand , dan vveder uit asch of uit modder,

menigwerf dagreizen ver zijn eigenaardig gebied, dat verschillend

is van de omstreken der naburige vulkanen; menigmaal vormt

hij ter hoogte van eenige honderd voet de oppervlakte des bodems

door zijne eigene uitwerpselen , die , ontsproten uit het binnenste

der" aarde, meer of minder veldspaath, augiet of ijzerdeelen

bevatten; — door verloop van jaren, door het verweren en het
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vermeiigd geraken met vermolmde plantaardige zelfslandigheden

ondcrgaan deze uitvverpselen nieuwe Teranderingen en verteeren

zij eindelijlv in klei- of leemaarde , welke op Tcrschillende AYijze

geklcurd zijn en eencn meerdercn of minderen rijkdom aan

humus bezitten.

Rccds uitde medegedeelde profielen laat zich opmaken^ welkc

ontzagchelijke - verbrijzelingcn en geweldige gedaanlcverande-

ringen, deze berg moet ondergaan hebben, in geval dezelvti

eenmaal, hetgeen zeer waarschijnlijk is, een hooge kegelberg

was. — Die zonderling gevormde dwars loopende strepen, die

in eene verticale rigling gciibde vvandcn der rotstrappcn aan

de zuidwestelijke zijde van denLiman {yVilis ^ Figuur 3) zijn

blijkl)aar de uiteinden van even zoo vele lava-stroomeUj welker

verticale doorsnede, ove^d^^ars genomen, veelal boh-ond loopt

als klcine segmcnten van een cirkel.

Bij geenen enkelen vulkaan op Java A wordt de stelling : dat

alle bergen (of kratermuren) , wier lengte kloven van bovcn

breeder zijn dan van onder en als kerven

in de kruin des bergs, slechts als overblij fselen moeten beschouwd

worden van den vroeger veel hoogeren vulkaan, zoo duidelijk

msn

bew Wilis: de kruin wordt bii dezen

berg, namelijk, niet slechts door kloven iwgesneden, maar zij

dezelven D

D

afzonderlijke deelen gesplitst, -^ terwijl zij zich aan het cog

slechts voordoet als een woeste, met kloven onregelmatig door-

sneden chaos van door elkander geworpen toppcn en smalle

jukken. — De bevvijzen dat de tegenwoordige zamenstelling des

•oot aantaljukken, met zoo diepe op spleten

nde tusschenkloven, niet de oorspronkelijke gedaante des

bergs was,—maar dat deze ontstaan is ten gevolge van eene instor-

tingvan het geheel en van eene algeheele verbrijzeling van enkele

deelen , na hevige en misschien lang aangehouden hebbende uit-

barstingcn ,—kunnen onder anderen worden afgeleid ; uit gindsche

lava-stroomen (Wilis, Figuur 5), welke slechts uit eencn krater

') De goenoeng Djapara en de g. Ringsi* naauwelijks uirgenomen
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op die wijze koiiclcii vlietcn, — uit gene poreuse

luchtbellen gesublimcerde zwavel wordt

juk

worclt aamgetroiien en aie us

ijCne ontwikkeling van koolzuur

welkc aan vole Toormaligc vulkanen eigenis,— uit gindsclie hcete

bronnen en zoutzure dampen, in de nabijheid der overblijfseleii

tiener nog solfat

de liffffing der

elkander geworpen, dicp ingesneden jukken

o^w erf onbeklimbaar steil ziin

,

m vanhet

bekken der telaga Ngcbel;— wijders uit de verbazend dikke lava-

stroomen aan den oostelijken voet des bergs , in de nabijheid

der grot Selo mangling, die tot in de vlakte reiken, enz. Bij

de reeds genoemde bewijzen mag de regelmatig kegelvormige

omtrek van den berg, als een gelieel beschouwd , worden gevoegd,

diezich, gelijk de Lawoe, volkomen geisoleerd uit lage centraal-

vlakten verheft, van welke vlakten de westelijke, nabij Madioen,

225, en de oostelijke vlakte, bij Kediri, 197 voet hoog is.

Aan^^aande den noordelijken en den noordoostclijken omtrek

van den Wilis zij hier nog het volgende aangemerkt.

Oostwaarts van het twcede poststalion Tjaroeban, ten oosten

van Madioen, derhalve ongeveer 12 palen oostvvaarts van de
+

ocmde plaats , nemenDj

behalve Acacia boomsoorten

^vordcn gevonden. Deze A^ouclen bedekken een als baren

<^olvend terrein, hetwelk uit eene wijduitgestrekte bank (eene

dikke bedding van trachiet en tiachiet-lava-blokken) bestaat, die

alien afgerond zijn en de duidelijkste sporen van wrijving ver-

toonen. Door het water der zee vroeger bedekt, hebben zij

waarschiinliik den vorm van rolsleenen verk

mede eqn bewijs der geweldige omkeeringen, welke de Wihs

heeft ondergaan. Het derde poststation Sarafan ligt, eenzaam

tusschen wouden ingesloten, op eenen dcrgelijken bodem^ aan

gene zijde van het vierde poststation of van de grcnspost Wilan-

gang (ten noorden van het centrum des Wilis), verheffen zich

de baren van rolstecnen tot gansche heuvelen. Aldaar dalen zij

duidelijk, gelijk een stroom, regelregt van het middenste juk van
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den Wilis af en daarracde eindigt de groote rolsteenbank en
de golfvormigc oncffenhcid der oppcrvlakte aan den noordelijkcn

en aan den noordoostelijken voet van den Wilis, waarop ver-

der oostwaarts been een -vlak en vruchtbaar land vol"-!- de

naastbij zijndc post beet Pagor. Het lichte, bruinachti? roodc;

grijs der Djati-wouden, welke gene steenachtige distrlkten tot

aan de bcnedenbelling van den Wilis beinde en verre bcdek-

kcn, — teruijl de hoogcre gedeelten derhellingcn van den bcr"^

aan de noordoostzijde slechts me(, enkelc afzonderlijk staandc

stukjcs bosch bedekt, doch overigens van geboomle verstoken

en meer liclitgeelaclillg grijs dan groen zijn, — wordt nu ver-

vangen door groene sawa's, welke de vlakle van Pagor en verder

op die van Ngangok, aan de noord-noordoostelijke zijde van

den W'ilis versiercn.

Het midtlcnstc julv g. Limanj clat uit de noordoostelijke vlaktcn

zigtbaar isj oiiderschcidt zich door do loodregte steilte zijnor noord-

oostzijde, in het bovonslej omtrent het een derde gedcelte der

hoogteen wijders door eeno groote menigte hooge ^vatervallen^ die

somtijds in 2S sprongen boven clkander liggen en van welke

eeno groote straal reeds op een zcer verren afstand, b. v. van

Ngangok
J
in het zuid-zuidwestenj zigtbaar is.

Eerst beneden de overdwars afgedeelde rotstrappen van dezen

wand, waarvan elk hunner het uiteinde van een lava-stroom

nitmaakt (F/g'wwr 3\ spruiten de gewone divergerende en naar

beneden zich verbrcedcndc lengte ribbcn uit.

De gocnoeng Liman loopt als een langwerpig juk van het

noorden naar het zuidon; mihiil nooYA^in/m Wilis, Figuur 2
^

gezitn, schijnl hij dcrhalve smal aan het oog toe, als een

spitse hoek; uit het noordooslen, in Wilis ^ Figiiur 3y gczien,

en mccr nog uit het oosten, in Figinir 4, doet hij zich voor

als ccnc langc, ver uitgcstrekte nok; hij vcrloopt in eene bijna

tegenovergestclde rigling als het in Figuiir 2 afgeteekende lange

juk, dat het noordelijkste juk van den Wilis is en met hetwelk hij

een storapen lioek maakt (waarschijnlijk beschrijft hijeenhal-

vcn kring), eene ligging, zeer goed oyereenkomende met het

denkbeeld, hetwelk men zich van de ruine van eenen verbrij-
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zelden en in een gestorten vulkaaii mag maken. Hij vormt,

met het voorgestelde gedeelte in Figuur 2, wel is waar, een

diep gekerfdcn, onregelmatig gctafiden, maar echfcer in der daad
r

enkele krin

Tormig omgebogen rand. Liggcn nu ook aan de zuidzijde van

den Wilis dergelijke jukken, kleine bcrgkctencn, golijk in der

daad het geval is, dan hcbben wij Yoor ons oog den wijden

omvang eens kegelbcrgs, de ruinc eens vulkaans, als het

^yare de buitenwerken eener gcsloopte vesting. Ware het mo-

gehjk den Lawoe op eene hoogte van 3 d 4,000 voct dwars

door te snijden, zoo zou men ccnc bcrgketen van niet gerin-

geren, meer of minder kringvormigen omvang verkrijgen. De

Dorowali is de hoogste der menigte jukken en topp

n het binnenste van den zoo even beschouwden 1:

tensten

De dwars loopende strcpen aan den buitenwand van den goe-

Liman

aduwd) aan het oog voor, dcwijl zij dan als loodrcgte

afdalingen van den wand niet door de zon worden beschenen,

hetffeen wel het geval is met de overige glooijende gedeelten

der helling.

Op Ngangok volgt het poststalion Patje, aan de noordooste-

lijke zijde van den Liman; van daar af treedt een hoog opgegroeid

oorspronkelijk woud, nit vijgeboomen, reusachtige Acacia's,

benevens vele Rotan-soorten bestaande, in de plaats der be-

bouwde veldcn ; ditwoud, waarin het poststationNgringengligt,

strekt zich uit over eenen vlakken, zacht glooijenden bodcm tot

indebrcede dalvlakte der kaU Brantes, ja, tot in de nabijhcid

der hoofdplaals van het verzengde Rediri.
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LUST
VAK V

MALEISGHE, JAVASCHE, SOENDASCHE E. A. NAMEN,

aantooncnde de juiste spelling der naiiieiij welke voorkoraea in

het eerste hoofdstuk der 1^** afdeeling en in het eerste hoofd-

stukdcr 2^^^ afdceling tot en met bladzijde 327. Van af biz. 328

der tweede afdeeling, even als in het tweede hoofdstuk der

1^*^ afdeeling en in het vervolg van het werk wordt de juiste

schrijfwijze der namen oveial reeds in den lekst van het werk

gevolgd. — Al die naraen, op de aangewczcne plaatsen onjuist

a-espeld, zijn in de tegeriwoordige lijst opgenomen, met uitzonde-

ring slech ts van die , waarin geene andere veranderingen noodig

zijn dan i in plaats van ie, — j voor ij — en enkele mcde-

klinkers (d, t, s, enz.) in plaats van dubbcle (dd, tt, ss, enz.)

VerduJjbeling van medekliiikers is in de Javaschc taal niet gebrui-

kelijk, even min als ie en y; hier op komen slechts in som-

mige zamengestelde woorden, voomamclijk ten opzigte van

de letter g, uitzonderingen voor, die wij in de lijst opgegeven

hebben. De klinker i wordt uitgesprokcn als eu in 't Hol-

landsch, of o in 't Duitsch, doch kort, — en ^ en e zoo

als in de fransclie taal. — De collective namen, goenoeng:

berg, — kali: rivier (Mai.), — tji: rivier (Sund.), — telaga:

meer, — tjoerock: waterval, — djoerang: kloof, — gowah:

hoi,— kawah: krater, — kampong: dorp (xMal.), — dcsa: dorp

(Jav.),— tjandi: tempel, — pasanggrahanrrustlmis, e. a.schrij-

ven wij in H midden van een volzin met kleine en eigenna-

men, daar achter volgende, met groote bcginletter b. v. desa

Tjan'djocr, tji Manoek, kali Brantes, telaga Dringoe.

Wij zijn do correctie der namen verschuldigd aan de wel-

\x illendlieid van lecraren in de Oostersclie talen bij de Academic

te Delft, voornamelijk aan den Heere J. A. Wilkens; ook kun-

nen wij niet dan met de innigste dankbaarheid gewag maken

van de belangstelling ondervonden van de zijde van den heer



496

L. Weddik, SecreUris-Generaal bij hct ministerie van Kolonien,

die ons ook hierin (vooral ten opzigte der localiteiten op Suma-

tra) de meest behulpzame hand geboden heeft. Wijders hebben

vvij van de Heeren Dr. J. Pynappel en Taco Roorda (hoogleeraar aan

de Acadeniie te Delft) de vriendelijke toezegging ontvangen,

dat zijj na het vertrek van den Heer Wilkens, de verificatie
^

der namen op zich zalien nemen.

Voor de juiste spelling der namen uit de berigten van ande-

ren, b. v. uit deJavasche Courant overgenomen, en veelal voor-

komende in de geschiedenis der vulkanische uitbarstingen , enz.,

kunnen wij natuurlijk niet instaan.

Betere schrijf-

WIJze:
In plaats van :

Adiredjo

Agoeijg

Aik(IndcBattataal

water, beek.)

Ajang Ei-ang

Ajer (In het ma- Aijer

leisch water, ri-

vier.)

Alimoen

Adiridjo
m

Agong

Eik

Andjer

Andjesmoro

Anggrek

Angbola

Ardjowinangoen

Argopoero

Babakan

Babi asam

Bagelen

BaDgkalan

Batana toewab

Batoe bela

Besoeki

Halimon

Anjer

Anjesmoro

Angrek

Ankola

Ardjowinangon

Arkopoero

Bobakan

Pabbi assam

Begalen

Bankallang

Batana toea

Batoe bla

Bezoekie

Betere scbrijf-

wijze :

Binangoen

Boedjoeng

Boeloet

Boemi agoe

Boeroeng ajam

Bondjol

Brantes

Dieng

Dipo Negoro

Djaboeng

Djaraboe

Djampang tenga

Djarak

Djapara

Djati

Djawana

Djfiraber

Djepoen

Djetis

Dorowati

Dringoe

Dsawoet

In plaats van

Binangon

Boedjong

Bulot

Boemi ajoe

Boerong ajam

Bonjol

Brantas

Di-eng

Tipo Negara

Jaboeng

Jamboe

Djampang tengga

Jarak

Japara

Jati

Jawana

Jember

Djepon

Jetties

Dorowadie

Dringo

Dsaoet
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Betere schrijf-

Gadjah moengkocr

Gamelan

Cede

Geger Binlang

Gelagah (glaga.)

Gernenggeng

Gempol

Gelas

Glonggong

Goenoeng

G. Eendeng

(Kendengrketen;

Kendang: trom;

Kentang: aar-

dappelen;

Kandang: hok

voordieren.)

G. Kidoel

G. Pajoeng

G. Sela

Gowah (hoi)

Gowah Drajoe

Gresik (garesik)

In piaats van

:

Betere schrijf-

wijze

:

Ider-ider

Idjen

Jogjakerta

Kadjepit

Kadoe gede

Kalangbret

Kalapa berfim

Kali Anggrek

Kali Astana

Kali Ggndeng

Gadja moenkoer

Gamlang

Gedeh

Gegger Binlang

Klaga

Gemengeng

Gompol

Kelas

Glongong

Goenong

G. Kentang

G. Kidol

G. Paijong

G. Sella
r

Goa

Goa draijoe

Grisseh (Dit is de

gewone' uit-

spraak)

Ihder-ihder

Ihdjeng

Djocjokarla

Kadjipit

Kadoe gedeh

Kalangbrit

Kalappa boerrom

Kali Angrek

Kalias Tanna

Kali Gindeng

Kandang Badak

Kantjana

Karadjan

Karang anjar

Karang pandan

Karang sangjang

In piaats van

:

sira
•

Kawah (kraler.)

EeboD tjao

Kclelet

Kelir

Keloet

Kenilen

Kembang (bloem.)

Kentang awar

Kidoel (zuid.)

Klepoe

Korintji

Kraksan

Krikil

Lamongan

Lodo sewoe

Loesongo

Madja tenga

Madjenan

Madoer

Magelaa

Malawar

Male

MalembODg

Maadalawangi

Mandi radja

Manoek (vogeL)

Mantjalaja

Megamendoeng

Kentang Badak

Kandjanna

Kratjang

Karang anjer

Karang pandang

karang sanjiang

sira

Kawa

Kebon Ijau

Koleliet

Klir

Eloet

Knieten

Koembang

Kentang hauer

Kidol

Kleppo

Korinchi

Kraksang

Krekil

Lemongang

Lodo seboe

Loesonggo

Madjang tengga

Mandjanang

Madhoer

Magelang

Malabar

Haleh

Melambong

Manellawangie

Manti radja

Manok

Mandjalaia

Megamendong

i*
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Betere schrijf-

wijze:
In plaats van

:

Betere schrijf-

wijze

;

In plaats van

:

.Mesigit Missigiet Ranle Ranteh

Minjak lanloeng Minjak latang Rawon Rauon

Oedjoeng Oedjong Roejoeng Roejong

0. sangjang 0. sanjiang Rogo djambe Rogo djampeh

iroeng iroeng Rogo djembangan Roko djampangan

'tengaran Oengarang Ronggeng (dans- Ronging

Onggabajan Hongo baijan meisje.)

Papandaijan Papandaijang Saidnihoeta Saidnahoeta

Parikesit Parrikissit Sala Ijao

r

Sala tjau

Paroemboeng
i

Proeraboeng Sangjang heloet Sanjiang holoet

Paroeng Parong Sangkanoerip Sankanoerip

PasaDggrahan Passangrahan Sekelang Sketang

Padjek (pachl.) Padjet Selo wesi Sello wcssie

Pager Paggar (selo : steen

;

Pajoeng Paijong selo:lusschenin.)

Panghariboean Bangariboean Sendang kasi Sindang kassic

Patengteng Pateungteung S^ndang laoel Sindang laut

Patinggi Palingi
\

S^ndoro
1

Sindoro

Patoewa Patoeha Sewoe (duizend.) Seboe

Pelana Plana Sibogha (of Siboga

Pelandingan Plandingan Sibolga.) ^

Pelanloengan Planloengan Sida keling Sidakling

Peloemboe Ploemboe Simpoengan Simpoengang

Penanggoeng Penanggong Singkalang Sinkallang

Penjaboengan
i
Pajaboenga Singkara Sinkara

Penjaogei Pionhaij Singomerlo Singhomerto
Pentil Pondil Soedomanik Sudoraaniek

Pelarangan Ptarangan Soemedang Soemadang
Pitja keling Pilja koling Soemenep Sunianap
Poehoea (boom.)

i

Pohon Sonja toening Socnia koening
Poeloeng Poelong Soesoehoennan Soesoe hocnan
Poenljak Pontjak Srengat Sri ngat

Pradikan

Prambanan

Perdikan

Brambanaa

Tambangan(reer.)

Tanah berCm

Tambangang

Tana beuroem
Praoe{schip.)

j Prauw, Prahoe Tandjoeng Tandjong
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Betere schrijf-
In plaats van :

Tangkoeban Praoe

Tapanoeli of

Tapeanoli

Tapoes

Tasem

Tasik raalajoe

Tegal (veld.)

T6laga Balekam-

bang

Telaga werdolo

Telaga werno

Telomojo

Teinanggoeng

Tengger

Tenggeragoeng

Tikel Panggonan

Tjandi (tempeK)

Tjandjoer

Tjandono

Tjangkiran

Tjelaljap

Tjelengan

Tjeto

Tji (rivier.)

Tji Berem

Binoeangan

Djali

Tankoeban Prauw

Tapos

Tashem

Tassik maleio

Tagal

Telaga Palikam-

pang

Telaga wordodo

Telaga worno

Telemojo

Teraanggong

Tingger

Tingger agong

Tckkel Pang-

gonang

Djandie

Tjanjor

Tjondono

Tjankiran

Tjilatjap

Djellengang

Jeddo

Tji beuroem

Tji binoangon

Tji tjalli

Betere schrijf-

irrijze :

Tji Gcntong

Ilelang

Kapoendoeng

Korajoet

Madoer
*

Manoek

Masoek

Oedjoeng

Rokas

Seroa

Soendari

Tjoeroek (water-

val.)

Toek (bronader.)

b. V. toek Serajoe

Toeloeng

Toemenggoeng

Toempak Roejoeng

Toenggangan

Waii Djamboc ka-

rang

Walirang{zwavel.)

Wangkal

In plaats van :

Tjiginloeng

Tjiheulang

Tjikaboendoeng

Tjikoraijoet

TJimadhoer

Tjimanok

Tjimassok

Tjioedjong

Tjirocas

Tjiceroa

Tjisondarie

Joeroek

To (gewone uit-

spraak.)

Toelong

Tommonggong

Tombak roeijong

Docnggangan

Wallie Djambo

karang

Walieran

Wankai

Waroenggoenoengi Warong goenong

Werdolo

Werno

Wordodo

Wiimo

I
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Wij Toegen hicrbij nog cle

etymologische verklaring en beteekenis der namen
van de vulkanen op Java^

onder die nommers en in die volgordc (van het wcsten naar

het oosten gaande), zoo als zij in dc twcede afdecling van dit

work voorkomcn. (Dc namen, waarbij gccne nommers staan , zijn

tusschen de vulkanen in gelegen en met geene kraters voorzien.)

Wij zijn dcze verklaring vcrsclmldigd aan de vriendclijke hulp
van de Hecren Prof. Taco Roorda en J. A. Wilkcns, welke

laatste daaromtrcnt het volgcnde aanmerkt: De inlanders op Java

komen in de etymologische verklaring der namen van bergen

en plaatsen zccr zolden ovcreen, omdat de beteekenis van vele

dier woorden vcrlorcn is geraakt en hoogsl waarschijnlijk in

Sanskrit opgcspoord moet worden. In dc volgende

ij derhalve gecnszins als siellig beweeren, dat de

! woorden, die wij daarbij opgcgc^ en hcbbcn, werke-

Kawi of

fsreleid maar gelijlvklinkende

met
waarschijnlijkheid zoudcn kunnen afgcleid worden. De ver-

ichillende talen zijn aangcwezcn door m., s., j., k., skr., Ma-
:isch, Sundasch, Javasch, Kawi, Sanskrit.

Goenocng

:

1. Poelo Rakata. (Piek op dit eiland.)— Poclo (ni. j.) eiland,

rekata of rakata (kw.) eene krab. — Misschicn is het een

anagramma van katarah (skr.) gcwoonlijk katala, een visch,

((Cyprinus calta» volgcns Wilson.

Poelo Pana hitan. Piek op dit eiland. — Poelo (m. j.)

eiland, -— panah (j.), anak panah (m. s.) piji, — hitam

zwart, — of misschien intan (m.) intcn (s

diamant, — j^anah intan, diamantcn pijl. Bij vcrkoi

Poelo Panitan.

±Karang. — Karang (m. s. j.) klip, rif, rots. — Khara,
kharang (skr.) schcrp, puntig.

3. Poelo sar«.—Poelo(m.j.) eiland,— sari (kw.) bloem,dns bloc
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mcndland— of pocro (kw.), stadeii sari (k\v.) blocm, dus
bloemenstad. Ook is Poelosari de naam van ccn genceskruid.

Pajoeng\ — Pajoeng (m. s. j.) rcgen of zonncsclienii.

\ Bangkok. — Bongkok (s.) bultigj gebogclield, — (ni.j.)

gebogeiij krom van rug.

4. Jassinga. — Singa (m. s. j-) Iceiivv, — jas, hoenloe hyas

voortandeii.

Alimoen. — Alimoen (s.) mist, nevel, damp, wasem.

Perivakti. — Parvvata (kw.) berg. (Den uilgang i, in het

Sanskrit te huis behoorende^ vindt men ook dikwijls in

het Ka\vi.

5. Salak. — Salak (m. s. j.) de bekende vruclit van Salacia

edulis Gartn, (Calamus Zalacca L.)

6. Panggerango. — Pangrenggo (j,) versiering, van ngrenggo,

versiercnj van het grondwoord renggo, versicrsel. — Ngraa-

goe (j.) het mijmercn, — pangroengoe (j.) het gehoor.

3Iandalawangi. .
— Mandala (kw.) geheel, omvang, —

(skr.) omtrekj cirkel, kontrei; — Avangi (m. j,) wehie-

kend, — dus welriekende kreits. (Mandala-giri, d. i.

Mandala-berg , is in hot Javasch de benaniing van een

gordelj zoo als door princessen en eene bruid gedragen

wordt). — \ o

danezen , te Buitenzorg , zou Mandala in een ouder

Soendasch dialect herg beteekcncn. Professor Taco Roorda

merkt hieromtrent echter het volgende aan; « Mandala is

zeker ^Q.^n oorspronkelijk Soendasch woord; het is Sans-

kritsch^ en indien de Soendanezen verzekeren, dat het woord

in een oud dialect berg beteekend heeftj dan kunnen

zy met dat dan het ouc

Sanskritschebedoelen, dat, zoo als bekend is, vol

den is. En, indien zij zeggen, dat het oudtijds hcrg betee

kend heeft , dan zal dit wel geen anderen grond hebben

Mandala-wangi de naam van een »

Gede. ~ Gede (j.) groot.

Goernoeroe. — Goeroe (j.) leeraai^, — het afgeleide goemoe

roc beteekent alsdan; zich als een leeraar aanstellen.
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Maar het kan ook afgeleid zijn van goeroeh of gero (j.)

gebrul, gejuich, — goemoeroeh of goemero, brullend,

juicliencl; — dit is waarschijnlijker, want ook in hetSun-

dasch beteekent ngagero, gebrul, geschreeuw, — nga-

goeroeh, gejuich, — gero, gillen. (Misschien : brullende

berg.)

Sonja koening. — Kooning (ra. s. .j.)geel, — sonja (kw.)

ledig, eenzaam, eenzaaraheid.

Sonja wenang. — Wenang, (j.) bevoegd, geregtigd.

Seda ratoe. — Ratoe (m. j. s.) vorstin, koningin, — (j.)

ook vorst. — Scdah (hcog j.) siriblad, — seda (hoog j.)

sterven, — sida (laag j.) doorgaan, plaats hebben,

sidda (skr.) voltooid, volvoerd, eeuwig, beroemd, erva-

ren, — siddah (skr.) eenhemelsch wezcn, een halve god,

die de streek tusschen de aarde en de zon bcwoont.

og verscheidene andere namen van plaatsen beginnen

met dit Sanskritsche woord, dat nu in de ecne dan in

de andere beteekenis moet opgevat worden, b. v. Sidajoe,

van Sida ajoe, gelukkig volbragt, wel gedaan, — Sida

keling, zie hier onder.)

Boerangrang. — Misschien Borangrang^ van horang^

Q.)voetangel van bamboe; zoo dat het beteekenen zon

;

overal met voetcmgels.

8. Tangkoeban Praoe. Praoe (m. s.) vaartuig, schip,— tang-

koeban (s.) omgekeerd.

Boekit toenggoel. — Boekit (m. s.) een heuvel, — toeng-

goel (m, s.) boomstam, — (j^v.) eene banier, vlag.

Poelo sari. (Zie boven.)

Manglajang. — Ngalajang (s.) klapwieken, — (ja^-) i"
h

de lucht zweven.

Boekit djavian. — .Djarian moet misschien Tjarikkan (uit

te spreken Tjari'an) wezen, en beteekent dan heuvel

der schrijvers. — Tjerikkan beteekent in het Soendasch;

geschrei.

Gerimhi. — Gerimbil beteekent in het Javasch: stiuiken,

stroikgewas.
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Roejoeng. -— Doejoeng is de naam van eene soort van visch
^

d en r worden veel verwisseld.

Toempak roejong. — Toempak (s. j.) rijden.

9. Patoewa.— Toewa beteekent oud, en hiervan kan het woord

afgeleid zijn,

40. Kawah tjiwidei. — Kawah (s. j.) krater, — tjiwidci is de

naam van eene beek, welke in dien krater ontspringtj

van tji: beek en widei-

11. Malawar.— Malawar (van mawar: roos) zou kumienbetee-

kcnep; overal met rozen.

12. Wajang. — Wajang (m. j.) wajangpop, cliinesche schim.

Poentjak tjai.— Poentjak beteekent in het Socndasch: top,

kruin, opperste gedeeltCj en tjai: water.

Rakoetak. — Rekatak (j.) knappen^ kletteren,

Patengteng. — Peting (s.) nacht, — tehing (s.) uitcrmate.

Mandalawangi. — (Zie boven.)

Boedjong. — Boedjang (m. s.) jongeling.

Agoeng. — Agoeng (m. s.) groot, de voornaamste, (ook in

het Jav. verkort in goeng).

13. Goentoer. — Goentoer (m. s.) donder.

14. Kawah kiamis. — Kawah (s. j.) krater, — kai of ki (s.)

houtj — amis (s.) zoet, — kiamis: zoet hoat, zoo wordt

gewoonhjk de kaneel genoemd; — kaneelkrater.

15. Kawah manoek. — Manoek (s. j.) vogel, — vogelkrater.

\Q.Papandaijan. — Paudai (s.) ijzersmid, — pupandaijan

(s.) smederij.

17. Tjikorai. — Orai (s.) slang, — tji (s.) rivier. Misschien

Tjirkerai: komkommer-sap, of komkommer-rivier.

Krafjak, beteekent in het Javasch klaauw of hoef van

een beest , zoo als van een buffel of van een paard.

18. Telaga hodas. — Telaga (m. j.) een meer, — (s.) wel

,

bron, — bodas (s.) wit.

Sida keling.— Sida, ziebovenSeda ratoe.— Kehng (m. j .) het

land Tehngga of Kahnga, op het schiereiland van Indie. Sida

keling misschien een hemelschwezen ofeenheihge uit keling.

19. {?a/oew^^oe»^.— Geloeng(j.)eenhaarwrong,— agoeng(s. j.)
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groot, — galoeng (m.) een opgcworpen weg
waterpassen^ — gong is wel een klanknabo

den gonggong,

ng (ra.) blaffen, waarvan de Javasclie

galonggong
,
gelonggong afgeleid zij

beteekent derhalye : groote haai^wron

1 groote dam — en goenoeng ga
gong: bulderende berg.

Sawal is de naam van eene maand van het jaar.

Malem^}ong. — Malemboeng (j.) opgeblaz-n, dik.

20, Tampomas. — Tampoc (j.) slagregen, — mas; goud
Volgens de inlanders, de omstreken bewoncnde, betee-

kent tampo: glans penis.

21. Tjerimai. — Tejerme (m. j.) de kleine zure vrucht van

de Cicca disticha.

. Slamat. — Slamat of Slamet (m. s. j.) heil, gcluk, zegen,

gezegend, gelukkig, welvarend.

25. Rogo djembavgan. — lets dat den vorm van een badkuip
heeft, van rogo [corpus, ligchaam, vorm) en dj^mban-

24. Dieng

(badkuip, watertob

Praoe, — Praoe (m. j.) schip, vaartuig.

P Pakoe (m. s. j.) spijker, — odjo
(j

met. — Pakodjo (kw.) een edelg

25.5

26.5

Panggonan. — Panggonan
(j.) plaats. — Pangonai

weide, weideplaats.

Tik4l Panggonan. — Tikel (j.) dubbel, verdubbeld.
Telcrep. — Terep is, in hct Soendasch, de naam van

soort van kleinen vogel , die met een mees vergeleken

worden. Telerep kan beteekenen: vol van zulke vo're

Soendara (skr.) fraai, schoon.

g. — Soembing (m.) gespleten, gapende, s(

27. Oengaran. — Oengaran (kw.) begin, — (j.) versch

28. if/

gewoonlijk van een tijger gezegd , die men met een buffel

aat Fechten).

»rea, berg van Japara. Moeriah bij v. d. Velde. — Bctee
kenis onbekend.
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Djoko pekik. — Djoko (j.) jongelingj — pekik (j,) schoon^

mooi.

Telomojo, — Telo beteekent gescheurd (van dengrond),

scheur in den grond; mojo bet. hegoocheling der zin-

neUy illusiey iets dat slechts sehijnhaar voor de zinnen

bestaat.

Andong. — Andoeng is in het javasch de naam van eene

plant, en bet. ook ongehruikt in voorraad liggend.

^9. 3lGrhaboe — Meroe (skr.) berg, — baboe (m. s.j.) eene

minne, — awoe (j.) asch, — rebah (m.) instorten,

boe (m.) aarde. Het kan dus zijn: rebahboc; ingestc

aarde — meroe baboe: moeder der bergen, — of, ^

het waarschijnlijkste is, meroe awoe: aschberg.

30. MerapL — Meroe (skr.) berg, — api (m.) vuur,

Plawangan. — Plaats van ingang^ waar de deur

zoooals nvlat in het Grieksch.

31. Lawoe.— Lawoe (skr), — laboe (m.), — waloeh (s. j.

anagramma van lawoe) pampoen.

DJopo larangan. — Djopo (j.) een toovergebed, — laran-

gan (m. j.) verboden.

32. Pandan. — Pandan (m. s. j.) de bekende plant Pandaniis,

53. Wilis. — Wilis (kw.) groen.

JVgebel. Onbekend.

54. Keloef. — Keloet of Keloed (j.) een veger.

5n.Kawi. — Kawi (kw. skr.) een dichter, geleerd, wijs.

36. Ardjoeno.— Ardjoeno (j.) eigennaam van den derden zoon

van Pandoe, — (skr.) een boom (Penlaptera sp.)j een

paauw, — de eenige zoon zijner moeder, — witte kleur.

Widadaren. — Widodaren (j.) het verblijf der Widodari's,

hemelsche nimfen,

37. Penanggoengan. — Penanggoengan , (j.) borgtogt, borg-

stelling.

58. Tengger. —• Tengger (k.) heuvel.

Batok. — Batok (m.j.) een kokosdop.

Bromo. — Bromo (k.) vuur, — Brahma (skr.) eigennaam

van de eerste godheid en der Indische drieeenheid.

*
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Boeda lemhoe. — Boeda, eigennaam van den leeraar (

Boedisten, — Icmboe (j.) koe.

Garoe. — Garoe (s.j.) hark, egge, — ook aloehout.

59. Seineroe, of Blahameroe. — Soemeroe (skr.) de heil

berg; van Soe: excellent, en meroe: de zetel van Brama.

Maha (m. s.j. skr.) groot, hoog, verheven. Maha meroe:

de groote, verhevcne berg.

40. Lamongan. Onbckend.

41. Ajang. — Beteekent in het Soendasch wensch, begeerte.

Argopoero. — Arga (k.) berg, — poera (k.) stad.

42. Jlmggif, — (j.) beteekent een waJang-jDop , en eene dan-

seres of dansmeid'^ het zal wel eene benaming van een

berg zijn , zooals die Jimgfrau in het Hoogduitsch. Vol-

gens Winter moot Ringgit (j.) ook de kap vaneenmuur
beteekenen.— Ringkit. (m.) kanteelen, schietgaten.

Ranoe. — Ranoe (k.) water.

43. Rawon. — Rawan (j.) eene houtsoorl, waarvan de gam-

bang (een rij houten toetsen op een bak) gemaakt wordl.

Koekoesan. — (j.) Eene omgekeerd kegelvormige , van bam-

boo gevlochten mand, waar de rijst in gedaan en zoo

in een pot gekookt wordt.

44. Boeloeran of Telaga woeroeng. Onbekend.

4d. Idjen. — Idjen (j.) afzonderlijke, alleenstaande (berg).

Rante. — Rante (m. s.j.) ketting.

Pintil. — Pentil (j.) de tepel van de borst, — ook (s.j.)

eene I'onsre kleine vrucht.

-^
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TWEEDE AFDEELIING.

DE VULKANEN EN VULKANISCHE VERSCHIJNSELEN

EERSTE DOOFDSTUK.

Bijclragm tot de geschiedenis der vnllanm van

WEST- ES MIDHEN-JAVA.



INLEIDING

»

Reeds in 1842 had ik do tot oj) dat tijdstip toe door mij

onderzochte vulkanen beschreven en enkelc gcdcclten daarvan

onder den titcl van ((bijdragen tot de geschicdenis der vulkanen

in den Indischen Archipel» in hct Tijdsclirift voor NcerlandscL

Indie (te Batavia) door den druk bckend gemaakt. Het begin

der door mij later (in 1844) gesclirevenc ((schetsen, ontworpen

op eene reis over Java,)) is in hetzelfde Tijdsclnift verschencn.

Ten einde een gclijkvormig gelieel to leveren , heb ik die wei-

nige uitgegevene bladen hier wederom doen afdrukken. Zij zijn

evenwel geheel omgcwerkt, met vermelding tevens van al liet-

geen, na dat tijdstip, omtrent vulkanische uitbarstingen en alle

andere belangrijke gebeurtenissen in de natuur van Neerlandsch

Indie, mij nader bekend geworden is, hetzij door eigene ^vaar-

nemingen of door de Javasche courant, of door mondelinge en

schriftelijke mededeelingen der inwoners dezer kolonie. Vele van

die mededeelingen ben ik verscbuldigd aan de welwillende be-

antwoording aan het door mij gedane verzoek in het Tijdschrift

voor Neerlandsch Indie in Deceinber 1845, waardoor mij talrijkc

berigtcn en ophelderingen over natuurverschijnselen nit alle

oorden van den uitgestrekten Indischen Archipel ge^vorden zijn

en waarvoor aan de berigtgevers , bij dezen , mijn opregte dank

betnigd wordt. Ook heeft de Indische Regering zelvc, door aan-

schrij\ingen aan de plaatselijke Overheden en door mededeeling

der authentieke stukken, krachtig tot het volledig maken dezer

bcrigten medegcwerkt ^ bijzondcreverpligting heb ik daaroratrcnt

aan den lieer C. Visscher, Algemeenen Secretaris der Regering.

«
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Be door mij verzaniclde beriglcn zijii, wat den gdieolcu Iii-

dischen Arcliipel aangaat, volledig tot aan hot cindc van 1847,

ten^ijl zij omtrent Java alleen tot aan het einde van Augustus

1848 zich uitstrckkcn, alzoo tot kort voor mijn vertrck. Ook

de vcrkrcgene uitkomsten van een hcrnicuwd verblijf in Di-ong,

(in liet laatst van 1845) en een herhaald onderzoek van het

uitwerpings-terrein van den Galoeng-goeng (in October 1846)

zijn hier verineld. Bij dit onderzoek lieb ik de ofliciecle berigten

merkw

1822, waarvan ik in mijnc ((biidragenw slechts eene voorloopige

erkt

op de plaats op steJ

verpen

De gebeurtenissen in de natuur gcdurende 1848 en 1849

zullen in een aanliangsel bekend geniaakt vvorden, terwijl ik

het voornemen heb in het vervolg jaarhjks zulk een bijvoegsel

le levcren.

De toekcns achtcr iedcren berg staande, zijn reeds in de

eerste afdeeling van dit werk verklaard. Slechts k if l/t VUlilJlJ^

toppcn van Irachiet en van deze alloen die, welkc zich hooger

dan 500' boven hnnne basis verheffen, \^orden hier vermeld

en oncler de bcrgen opgenomcn, voor welter namen men in

gedachte ccnc G (Goenong) plaatsen moot. Alleen liggende, nog

dampcnde solfatara's zijn onder de vulkancn begrcpen.

Nog herlnner ik hier, dat, behalve op de grootere platen,

ook op de andere teekenitigen en gravures, in dit werk voor-

komende, alle Javaansche (of Maleische) namen met een

U in olaats van OE iiesclireven ziin.
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1. POELO RAKATA.

Wij bcginnen de optelling der vulkanen van Java met ccnen

kegel, welke zich in de straat Sunda verheft en in de voort-

gaande lengterij dezer vulkanen gelegen (de lengte-as van het

eiland volgende), niet tot Sumatra gerekend kan worden, niaar

blijkbaar de aanvang der van het W* 12 V2'' ten N. naar het 0.

12*/2** ten Z. loopende Javaansche vulkanen-recks is.

Van dit punt af zullen wij de rigting van het W, naar het

O. volgende, op het eiland voortgaan en olken vulkanischen

bergjZooals dezelve in de rij volgt, bezoeken; evenwel zullen

sleclits de bergen met kraters door een nommer aange\\ezeii

worden.

Poelo Rakata (ook wcl P. Krakatoa of Krakatau genaamd)

verheft zich, van den voet tot den top met bosschen bedekt,

steil uit de zee en is even zulk een kegelvormige eilandberg

als Poelo Bessie, of Sibessie. Volgens Berghausi) zou in 1680

deze berg ecne uitbarsting van puimstcen ondergaan hebben,

en wel in zulk eene groote hoeveelheid, dat de zee er mede

bedekt was 5 brokken gi-ooter dan een vuist werden uitge-

\\oipen.

Van den G. Dadap in het binnenland van Bantam liggende,

gezien, heeft het eiland Poelo Rakata (zoo wordt het door de

bewoners aldaar genoemd) juist dien vorm, zoo als ik hetzelve

fig. a afgebeeld heb. Een ander donkeixlerenbij gevolgnadeibij

gelegen eiland, hetwelk daar Poelo Lam]>o Tjikoning genaamd

wordt, waarschijnlijk hetzelfde als Poelo bessie of Tji bessie

Lander unilVolkerkunJe. II. pag, 71S, zonder opgave Jer bronncn. Men verge-
^

lijke ookmljne ^Battalunde" I. pag. 5, en ilc proficlcn der bcide bergen op de kaarr

van Java door Berghaus, met de mijnc hioronder geplaatat.
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(Sibessie) der kaarten, is afgebeeld fig. b. — Ik peilde van Dadap

af de hoogste spits van a in het N. ^G^U" ten W. en van b. in

het N. 433/1° ten W.

l^

POELO PANA IlIXAM. O of? O

De piek van het z. g. Prinsen-eiland in de straat Sunda; on-

bekend.

2. KARANG. ^ — Br. 6.15. — L. 106.00.
')

5. POELOSARIE. $ — Br. 6.17. — L. 105.54.

P

Deze beide Tulkanen van Banlam, welke de eenigste hooge

kegelbcrgen dezer Residentiezijn, hebben op eenerj afstand ge-

zien den vorm van eenen tweelingvulkaanj hoewel hun voet door

*) Eij dezen en alle volgcnde vulkanen van Java betcekent Br.

hreedte en L. oostelijke lengte van Greenwich in graden en minuten.

zuidclijkc

De geo-
graphische positie zal voor dc hoogste toppen van die vulkanen opgegeven wordcu,
waar zij door tnangnlatic naauwkeuriger bekcnd geworden is.
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eene diepe dalkloof gesclieideo is, waarin het water uit ecnoii

meer N. W.gelegen ketel zich ontlast. — Dezc Uvec bcigcn zijn

de eenigste welke niet door mij beklomraen zijri, hocwel ik mij

in liet Z. en Z. 0'. derzelven eenigen tijd heb opgeliouden, tot

het doen van nasporingen omtrent de kolenbevattende vlot-for-

raatie , \\ clke zich aldaar beyindt. Zij zijn bijna aan allc zijden

door vlakke dieplanden omringd, en van hunnen zuidehjken

voet daalt het land, met een labirint van heuvelen bedekt, door

valleijen in alle rigtingen doorsneden, tot aan de zuidkust hnig-

zaam af; er is geen spoor te viudcn van die bergketen, Avelke

op de kaart van Raffles en anderen aangewezen is. Volgens

trigononietrischemetingen door den lui tenant Melvill van CaiJibee,

bereikt de Karang met zijne breede stompekruin^ ecnehodgte

van 5859' efi de Poelosarie, kleiner en spitser toeloopende,

4061 lijn L voeten. i ) Beide z ijn tot op hunne kruin me I

bosschen bcgroeid.

Aan den N. W. voet van den bergkring , w^elke N, westwaarls

van beide heenloopt (de G. Bahe, w^aarvan misscliien de G.

Djalo en Djoenging slechts enkelepuntenzijn?) lusschcn dezen

en de straat Sunda nabij Anjer, hgt eene groole, ovale, ketel-

vonnige diepte, Danoy gedeeltehjk met water geviild en door

tahijke Kaimans (Crocodilus biporcalus) bewound; haar bodem

is week en slibberig, cnverscheidene vlakke eilandenmet boomen

begroeid, liggen in het meer verstrooid. Haar ovcrtoUig water
r

ontlast zich ^oor eene spleet in de chepste plaats vandenkring-

vormigen rand, die haar omsl ait, inhetwesten, waarecnebeek

naar de nabijgelcgene kust stroomt en eenen waterval vormt.

Dit moeras is genetisch analoog met de meren van den Lemon-

gan, met het Sinkara- en bovenal met het Dano-meer op Suma-

tra; het is evenwel niet meer zoo diep als vroeger en wordt hoe

langer hoe meer met slijk opgevuld. Wamieer men het verhaal

van reizigers geloovenkan, onlstaat deze aanslibbing grootendeels

door een opborrelcn van w^arm water en»slijk onder nit dekom

') Deso verdienstclijke officier heeft dc gezij^tshockeu vnn vele bergcn ^emetcn en

derzclver hoogtc berekend. (Over de lioo<5te der hergeu in dcii Oujit Inl. Arcliipul,

in het Tijdschrift voor N. I. pag. 502—54S).
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bijna iii het midden , waar ook b

soorten mede opstijgen, die eene reuk

rondom vcrspreiden.

o

PAJONG. O

\

De Pajong (ook Goenong Ocdjong Koeloni) en een gedeelte

van dcnzchcn G. Pannanjoan gcnaamd) is een 14S0 par. voeten

hooge tiachielberg zonder kratcr, Hij staat van alle andere vulk

:

bcrgeii door het neptunische dieplancl van zuid Bantam gescliei-

den, geheel geisoleerd en beslaat gcheel do uiterste Z. W.
punt Tan het eilaud, terwijl hij naar allc rigtingen in stralen

zacht afdaalt, waarom dc Javancn hem den naam van G. Pajong

of Hegenschermbcrg gegeven hebben. De 200 tot 300 voet

hooge rotspilarcn, op de toppcn met bosschen bedckt, welko

zich aan de westkust verheffeni) tusschen Ocdjong Sanjiang

iroeng en Oed ; Koelon, kunnen bcschouAvd wordcn als a

scheurde gedcclten van zijnen voet, die steil in de zee afloopl.

Deze rotscn hcbbcn de sedimentlagen doorbroken en verbrijzeld

en vormen gedeelteHjk, zoo als de Karang Rangkong, trachiet-

naalden, aan beide zijden door veranderdcn zaudstecn of hard
gebrande klei, als in eene schede (korst) ingesloten. In eenige

zwal Li^ven be\\ oond

,

de Karang Sanjiang Sira, zijn holen

deze schrik

vcnvekkcndc wildernis, een der meest woeste kusjenvan Java,
aan de bespieding van den mensch niet ontgaan.

Eerst in mei 1846 gekdUe het mij deze geheel onbewoondc
kust te bezoekcn, wicr ongastvrije khppen en rotspunten, op
hare toppen (hooger dan de dom van Straatsburg) met de
prachtigste bossclien begroeid, dc eersten waren welke ik 12
jaren geleden van het schoone Java zag. =

») Ocdjong= hoek, Koelon — West.
») Karang (rotse^O Pinang Kitji.g. _ K. Kala,.pa Bocn-om_ K. Lanang. -K A.soppan. -K. M.s.g.et. - K. Rangkong.-K. Boerong aja.a.- K. Gou'un-auk. — K. biUijuuig Sira enz. ^

t) Zit' mijne Reis door Java Tag. 27.
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BONGKOK. O

Dezen naara draagt het hoogste gedeelte van do bergkclcii

in de westelijke helft van Zuid Bantam. Zij ligt bijna in het

parallel van den Salak ^ en op 106" 10' cost. lengte van GiH^emviclu

Volgens mijne schatting bereitt zij hoogstcns 4000^ en lieeft

mede den vorm van ecnen zcer breeden, stompcn kcgelberg. In

deze niet zeer hooge bergstreken van de districten Lebak ^ Tji-

langkahan en Sadjira, waar, onder het geheinizinnige klced

van onbewoonde oorspronkelijke bosschen, met te ontwarren

berg- en heuvelkctcns elkander doorkruisen , zijn de talrijke top-

pen slechts gedeeltelijk van vulkanischen steen, van Trachiet

,

Dolei iet ^ terwijl benevens deze ook oudere ei uptie-stecnen

voorkomen, zoo als : Dioriet, Dioriet-lei (schiefer), ja ook Ser-

pentin met aders van asbest. Het is eerst sedert kort dat ik

deze streck tot hot voorwerp van mijn onderzoek gemaakt lieb.

Naar het oosten nemcn deze Sadjira'sche gebergtcn steeds in

hoogte toe; zij vormenmetbosschenbedektej 4000 voet? hooge

^

breede kammen en loopen tot aan den Salak door.

4 JASSINGA. — Br. 6.56— L. 106.56.

Noordwaarts niet in, maar aan den noordvoet van deze cen-

traal-keten is de berg Jassinga uitgebroken. Bezelve is een breede

kegelvorraige berg^ hoogstens 2000 voet boven de opper\lakte

der zee uitstekendoj wiens trachietische steensoort en krater-

vormig uitgeliolde top eenen vroegeren, reeds lang uitgebhisch-

ten vulkaan aanduidt.

In deze streek , in de beekklooven aan den noordvoet van de

grensbergen tusschen Bantam en Baitenzorg, hceft men het

eerst enkele stiikken Graniet gevonden, welke steensoort overi-

gens op Java nergeos voorkonit. Dit zal minder bevreemdend

zijn, wanneer men zich de overige, door mij ontdekte en bo-

ven vermelde, oudere plutonische en gang-gesteenten in de bergen

van West-Bantam herinncrt. Oostwaarts van de AYijnknops-baai
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vindt men behalve deze steeiisoorten nog Melaphier, Sijeniet-

porphyr (eene geheele keten), — Groensteen, met vale groote

kristallou van diallag (diallag-porphyr), en eene Gabbro-achtige

steensoortj welke alien uit min of meer breede spleten te voor-

scliijn gekoraen zijn. Men ziet dikwijls dnklelijk dien zandstcen

door Gabbro doorbrokcn^ welke in Zuid-Bantam, b. v. bij Tji-

sihie, Tjimadhoer^ zoo mcnigvuldig voorkomt en (benevens plast;

klei, schieferklei en bovenop met eene zeer dikke laag holder

gelenj harden, digten, koraah'ijken kalk) eon lid is van eene

foiiualie-groep, in welke ik nu reeds 75, tusschen 3 en 10 voet

dikke steenkolenlagen aangcwezen heb en waaraan ijzerkics en

kleiijzersteen niet ontbreekt. ^

(Ik hennner hier oolt aan hel bestaan van Sijcniet in den

kratcr van den Kloet)v.

MON. O

Ook in het zuiden van deze centraalkcten verheft zich ecn
berg en al moge hij niet door eenenkrater doorbrokenzijn, hij

is toch kcgelvormig (en trachietisch?) en na den Salak dehoogste
dezcr strcek. Volgens den heer Hasskarl, die dezcn berg be-

klommen lieeft, is hij 5000' hoog. Hij wordt gepeild in het
noorden van Palaboean Ratoe (Wijnkoopsbaai)-, i) waar men hem
G. Hahnion noemtv oosterlengte omstrceks 106° 20'. Zijne verba

-

zend zware ribben (waarvan ik er verscheidene overgeklommen
heb), bestaan nit trachiet en dalen steil naar de noordehjke kust
van de baai af, welke op de meeste plaatscn als een stcilc rots-

wand aan de zee grenst.

Vele dczer ribben, eer dat zij onder de oppervlakte der zee
voor het oog verdwijnen, rijzen op verscheidene punten weder
onihoog en vormen verhevenhedeu , waaiTan ecnige b. v de G
Pangellesseran (1000' hoog) belangrijk genoeg zijn, o.n uls kh^ine
kegelbergen aangenierkt te kunncn worden.

Naavnvkeurlger in het N. G" W. van Aloen alnen (het midden .an zijncn top).
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PERWARTI. O

Eene tweede en klcinere top der keteii, nader bij denSalak

ilegea en wel W. Z. westwaarts van dezen, is dePerwakti en

een derde nog klcinere de G, Oendoct Z. westwaarts van den

vorigen; andere toppen van eenige beteekenis worden in den

ek gevonden

5. SALAK. en

A. Topographisch overzigt.

Deze berg verheft zich met eene zeer zachte helling ten Z.W,

van Buitenzorg.

Br. 6" 45'. L. 106" 46'

Hoogte boven de zee 6760' (de hoogste top Gajak).

Tot over de 2000 voet hoogte strekt zich de aanbouw van

rijst in Sawa's uit; daarna ontwaart men (tot op eene hoogte

van 3500' door koffijtuinen afgewisseld) de oorspronkelijke wou-

den, w^elker donter groen nu alles, zelfs de steilste toppen,

overdekt.
I

Op het eerste gezigt namelijk schijnt de kruin van den Salak

uit verscheidene bergen te beslaaa. Onder dezen onderscheidl

men er bijzonder drie : den Salak, den Gajak en den Tjiapoes, die

in eenen diiehoek tegcn elkander geplaatst, alshoogebergzuilen

of pieken verre boven het land uitsteken, maar die niets anders

zijn dan hoogere punten van eene en dezelide bijna kringvor-

miere berirnok. nameliik van den oudenkraterrand des vulkaans.

') Ik heb al deze gebergten mecrmalen bij het helderste weder, b. v. van den meer

dan 9000' hoogeu spits van den Manellawangie en van den top van den Salak xclf

overzien. Ik heb mij weken iang in de Passangrahans aan den Salak, zooals te Tji-

boraijoet aan de oostzijde en te Tjitjadas aan de zuidzijde opgehouden, maar geenen

„ra L GagaV Cvolgens de kaart van Raffles) leeren kennen, welke op de mineral:

kaart van Horsficld zelfs als nog werkende krater aangewezen is. Heeft men misschien

een der vier punten van den ouden kraterwand van den Salak (Baclak, Salak, Gajak

en Tjiapoes) die den naam van Gajak draagt, bedoeld?

m
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Overal onbeklimbaar en op vele plualscii loodicyt sloil zicli de

binnenzijde vaii dezen wand naar beneden en oinschrijft oeneii

afgrond, die van bovcn als een ketel gesloten is, maar dieper bene-

den zich noordwaarts in eene zeergrootc kloof (deDjoerangTjia-

poes) verlengt, die aan het zamengeloopene water, door de Kali

Tjiapocs, eenen uitweg Terschaft. De geheele bergmassa schijnt

hicrdoor als in t\^'cc helften gespleten en juist door deze bergkloof

ziet men van Buitenzorg in het duistere, met bosschen begroeide

binnenste van de kolk. Nergcns evenwel ontwaart men mcer

in dezen ouden kraler het minste spoor van vulkauische werk-

zaamheid; sleclits aan do uitsterste W. helling van het gebergte,

vcrre van daar, ziet men, door weelderig bosch naauw om-

geven, eene solfatara, met vole Heine scheuren en openingen

in den bodem, uit ^^elke zwavcligzure dampen sissend naar

buiten dringen.

Deze solfatara, welke midden in bosschen aan de wcstzijdc

van den Salak %t, in de

meest nabij Bata\ia geh beklimn

bcrsr door verschiUende reizicers bezocl

oo*"o

1

hare vcrschijnselen niet onderscheiden van vele andere van deze

soort, welke op Java aangetroffen w orden, zoo als vele in Di-eng, de

Kawa Jlanok, de Waijang, verscheidene aande afheUing van den

Tankoeban Prau, van den Loeboe-Radja op Sumatra, aan den

Wilis en andercn, en wier uiterlijke physiognomische vorm al-

allocngewijzigd wordt door hare hoogere
,

'droogere 1

steile afliL'llingen , of hnien grooteren rijkdom aan athmosph

water, hetwJk onophoudelijk er instroomt, wanneer zijineene

diepte liggen. De voornaamste kenmerken zijn, van de eerste

soort: zwaveldamp en zwavelig zuur, droogc omgewoclde grond,

zwavel-kristallen en voprnamelijk eene korst van gesublimeerde

zwavel aan de openingen; van de tweede soort, zwavelwater-

stof, warm water, dat of eenig vrij zwavelzuur, of opgeloste

zwavelzure kleiaarde, (aluiii) bcvat, borrelende watcr-plassen

,

hccte modderpoelen uit graamvc kleiaarde met* eenig zwavel

vermcugd bestaande, kleine slijkvulkanen , weekc slijkgiond,

waar men inzakt; terwijl eene geelachtig blecko kleur der
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In

kale plckkcn midden tusschen hct \\cclderigste grocn der bus-

schen, hct vcrdord zijn dcr nicest nabijstaandc boomcn en ccne

menigte verbleekte^ in elkandcr vallende lotsbrokken (som-

tijds ook de vorming van pluini-aluin) aan heide soorten ge-

meen is.

Eene naauwkeurigc voorstelling van den vorni des Salaks geeft

hct in den atlas bijgevoegd proficl. Fig. 1 vertoont hem zoo als

uit Buitenzorg gezicn wordt in hct Z.. W. Men ziet van

dat punt af in zijnen ouden met bosschen bcgroeiden krater,

vvelke zich in dc Djoerang Tjapoes verlengt. Op zijnen wesle-

lijkenwandmerkt men den omtrek der scherp begretisdc sehaduw

van de oostelijke helft des bergs , door de morgcnzon gcwor-

penj op. Menzietzijnedrie punten (Salak, Gajak en Tjapoes) des

morgens reeds door de zon vergnld, wanneer het lagere land

nofir in de schaduw li^l.

B. Geschiedenis van zijne uitharstingen.

De eenige bekende uitbarsting van dezen vnlkaan had plaats

in 1699, in den naclit van den iden op den 5den Januarij. i)

De aardbevingen , met welke zij vergezeld was, werden ten-

zclfden tijde in Batavia, Bantam en in de zuidelijke streken

van Sumatra (de Lampongs) gevoeld, en waren zoo hevig, dat

in Batavia (op eenen afstand van 40 eng : mijlen van den berg)

slechts weinige Iinizen en muren zonder scheuren bleven, ter-

vvijl, bij het gehcel instorten van 20 huizen en 21 hutten of

lootsen, 28 menschen om het leven kvramen en een groot

aantal gewond Averd. Men zag verschrikkelijke bhksem- of

vuur-stralen door de lucht schieten, snel gevolgd door slagen, .

die naar het gebulder van zwaar gesclmt geleken. De niassa

van vulkanischen modder en zand, welke daarbij ^^erd uitge-

braakt, was zoo groot, dat vei'scheidenc rivieren daardoor in

haren loop gesluit wcrden en vcmielcnde overstroomingen te

weeg bragten. In het bijzunder werd de moiid van de zooge-

») Vcrhanil. v. h. Oiit. Gen. v. k. en «\ t, 2. pag. 55
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naamde Groote Rivier door de aangestroomde uitwerpi

stoffen schier geheel verstopt.

Het is zeker dat deze uitba

Salak (welke ontzettend dicp

tusschen de vier bovengenoemde , door slechts Aveinig lagere

zamenhangende topp en

lager de Tjiapoes kloof vormt)^ plaatshad, hoewel deze luater

thaiis geheel uitgebkisclit en met digte bossehen gelieel ge-

vuld is.
w

Het is deze uitbarsling (voorafgegaan en vergezeld door he-

vige aardbcvingen ,
i) welke hetmeeste en in den kortsten tijd

tot de aanvulling met modder der rivieren bijgedragcn heeft

welke zich bij Batavia in de Java' sche zee uitstorten . Van dien
tijd af is do bovengenoemde Groote rivier door eene zanclbank ver-

stopt. De raoddermassa's , welke deze rivieren medc afvoerden
en waaronder eene meniste boomstammen, benevens overblijf-

lengdwildc dieren

waren (krokodillen en visschen) , wier dood veroorzaakt w
door de vreemde bestanddeelen , waarmede hun element bezwan-
gerd was, — deze massa's zullen waarschijnlijk door de talrijke

instortingen (bergvallen
) , welke door de aardbcvingen , volgens

de berigten (Verb. Bat: Gen: L c.) aan de hoogere aardocvers
der rivieren plaats grepen, zeer vermeerderd geworden zijn,
zoodat niet«//e deze, met het water vermengde stoffen, t)ul-

kanische mUYer^^elm (d.i. asch, met athmospherisch water tot
modder vermengd)— waren. Hierdoor alleen kunnen reeds die
groote

het water doo
deze mstortingen verstopt, opgedreven werd en dan pi
doorbrak.

ij. Bezoek van reizigers.

In 1831, den 22- Julij, werd deze berg door Macklot,
Korthals, MiiUer en van Oort beklommen. Bit vernain ik bij

»J Men beTvcert niet minjer dan 208 schokken gevoelt te hcbbcn
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toeval in het jaar 1838 in de maand October , toen ik mij op

den top Gajak bevond en door een opschrift nog in tijds be-

merkte, dat deze top reeds te voren door reizigers bezocht was

geweest.

De westelijke solfatara van den Salak werd in November 1858

door een gczelschap van wetenschappelijke reizigers van Balavia

bezocht en in den eersten jaargang van het tijdschrift voorN. I.

(2de deel pag. 486) beschreven.

D. Gedaante-verwisselivgen van den vulkaan.

Het schijnt ontwijfelbaarj dat deuilbarsting van 1699 ^ waar

van do geweldigc kracht zich bijzonder noordw aarts opcnbaarde

,

nit de zoogenaamde Djoerang Tjiapoes ontstaan is, welke aan

deze zijde openstaat en, in de hoogste streken tusschen dcdrie

toppen, geheel de gcdaante heeft van eenen ketelvormigen krater.

Wclligt werd deze kloof, deze halfzijdsche kraterspleet, eerst bij

de gemelde groote uitbarsting gevormd (of ten minstevergroot),

ter plaatse van ecne vroegere kleinere opening door den berg-

top, die v66r' deze uitbarsting denkelijk eenen veel hoogeren

kegeltop uitmaakte. Van dien tijd af tot nu toe5Schijnt evenwel

de berg, behalve de vorderingen van den plantengroei, in het

tijdvak van 145 jaren, geene veranderingen ondergaan te hebben;

'

alle hoogten en diepten zijn met digt woudgeboomle bedekt,

en men ziet ^qgr^ fumarolen meer in den onden krater

dampen.

De solfatara aan de westelijke helling van den berg is waar-

,

schijnlijk sedert deze uitbarsting ontstaan en in deze, mitsgaders'

in nog eene solfatara, omtrent vier Engelsche mijlen Z. Z. W.
van de eerste verwijderd, vertoont zich de eenige nog overblij-

vende werking van den ouden vulkaan, door dc ontwikkehng

van zwaveiig'zure dampen.

Geweldige uitbarstingen hcbben, voor zoo veel men weet, nit

geene dezer solfatara's immer plaats gehad.
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6. PANGGERANGO (en MANILLAWANG IE).

A. TopograpJiiscJi overzigt.

Deze onmiddelijke nabuur van den Salak ten oosten voiJiit.

met den Gedeh
. vereenigd , ecn zamengestclden kegelber^ en

ekte vulkan
van het ciland, wcshalve men daaraan gevoegelijk den naam
Gcdeh in den uilgcstrekten zin kan geven. In omvang komt
hij het Tingger-gebergte nabij. Hij verheft zich ten Z. O. van

baar

op scliier den dubbelen afstand van den Salak , doch
anggerango en Manellawangie zijn van dat oord zigt-

le Gedeh in den beperkhn zin. De Manellawan-
gie of hoogste top heeft: Br. 6.50— L. 107.00 en hoogte bovcn
de zee 9526' (Z, 0. rand).

Tot op eene Iioogte van 5000 voeten vindt men op het Ge-
deh-gebergte nog dorpen en velden en veel hooger dan op den
Salak zijn de koffijtuinen door de wonden been aangelegd,
wier grenzen derhalve in eenige streken tot 5500', in anderen
tot 4000', en op sommige breede bergruggen zelfs tot nabij
5000' hoogte terug gedrongen zijn, terwiji ze slechts op enkele

• plaatsen, vooral in kloven, tot eene hoogte van 5000' afdalen.
V66r het gebergtc, ten noorden, hgt de woudrijke bergke-

len van den Megamendong , die zich eerst van het N. W. near
't Z. 0. strekt, maar zich op het punt, vvaar de postweg er
over loopt, bijna regthoekig ombuigt, om zich, onder den naam
van Gegger-Bintang, in de rigtin^ van het N. N. en Z
W. (altijd hooger rijzende)

Z

de lengte-ribben van den Manellawan
0 tstreek

Op deze wijze wordt door den Panggerango ten Z., den Geg-
ger-Bintang ten 0., en den Megamendong ten N. 0. en N.,het
heerhjke platean-Iand van Tjiceroa (2500') ingeslotcn, waar
men (bij Sampaij, 5000) de hoogste suikerplantaadjes van hel
eiland vmdt. — Wanneer men op eene hoogte van 3000 tot
.^oUO eene hjn cirkelvormig om hot geheele gebergle (den
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Gedeh in den mtjrcstrekten zin) trekt, verkrijgt men de ge-

Ide grciisliniederkoffij crk

bestaande wegen aantreft, over wclke de ambtenaren voor de

kultuur (kontroleurs, inspecteurs en residenten) hunne toiirnees

afleggen en door weike de 17 Passangrahans van Iiet gebergtc

onderling verbonden zijn. Beneden deze grcnsliiiie ligt het be-

bouwde en bewoondc land en daarboven strekken zich de on-

bewoonde bergwoudcn uit.

Het schijnt dat de Gedeh (in den uitgestrektcn zin) reeds

zijne eerste oprijzing door twee kraterkolken doorboord is

j^v^Aorden, wclke men thans nog duidclijk onderscheiden kan.

Hare randen zijn onderling verbonden door eenen zadelvormig

uitgeholdcn rug (Passir halang genaamd), die de hoogste ver-

eenigingsrag tusschen twee vulkanen op dit eiland is en cone

hoogte heeft van 7870 par. voeten boven de zee.

Thans vestigen wij vooreerst het oog op de N. weslelijkc

bergkolk of vulkanische opening, namelijk op den Gocnong

Panggerango. Zij is verreweg de grootstc en wordt omsloteii

door twee in eenen halven kring gecb-aaide bergruggcn, namelijk

kratermuren, van welke de zuidelijke Goenong Sella i) en de

noordelijke Goenong Panggerango Avorden genaamd. Hmme lood-

regte binnenwandcn staan tegen elkander over, ter\^TJlde buiten-

helling, zoo als die van alle vulkanen, in smalle ribben gespleten

is, vvelke zich in meer en mecr van elkander afwijkende lijncn

dieper langs den berg nederkronkelen. Wannecr men zich deze

ribben voorstelt als naar bimien en boven verlengd, zoo loopen

zij gelijk de stralen van een regenscherm, in een denkbeeldig

punt le zaraen en dit punt komt met het wezenlijke centrum

van den aanwezigcn ki^ater overeen; eene zeer karakteristieke

bergformatie , die ons de verheffings-kraters van Leopold van

Buch herinnert. De lengte-ribben van den noordelijken krater-

mnur (Goenong Pangerango) strekken zich, allengskens dieper

') Hij %vordt ook Goenong Eompaiig genoemd, doch wij behouden liever den naani

Sella, om verwarring voor te komcu met de in den krater van don Gedeh aanwezigc

rots Goenong Rompang.
2
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afdalcnde , verre W. N. westwaarts uit en loopcn diu van den

ffemoot, met welke

rug V 3reemgen, welks geringo Iioogto van slechls 1630' bovcn

zee (boven de dessa Tjitjoerroek), hem als den laagsten bergrug

tusschen twee vulkanen op het geheele eiland onderscheidt. De
bcidu kratermuren zijn echter niet gehcel gesloten, maar in het

Z. ^Y. van het centrum dcs kraters door eene kloof gespleten

,

die aldaar eenc loodregte diepte heeft van 700 voet en de diepste

V gansche gebergte is. Het beekje Tjikoerip

dezc kloof bimien den ketel tot een meerzouaangroeijen, heeft

door haar zijne uitwatering. Ook is de ketel, dien wij den (ouden)

krater van den Panggerango zuUen noemen, geenszins ledig,

maar gedeeltelijk opgevuld met eenen reusachtigen eruptie-kegel,

die onmiddolijk aan den binnensteri voet van den kratermuur

zich begint te verlieffen en majestueus in de lucht opstijgt, om
uit de hoogte der wolken op den ouden kraterrand neder tc

zien. Het is een regelmatige en steile conus, waarvan alleen de

uiterstc spits dwars afgebroken is. De beide kratermuren,

Sella en Panggerango, omringen hem echter niet gelieel, maar
sluiten zich aan zijne helling, op. eene hoogte van 1100 voet

beneden zijnen top zijdwaarts aan , de eene ten N. en de andere

ten Z., zoodat het grootste gedeelte van zijnen oostelijken kant
niet ingesloten wordt. Hij barstte dus niet in het centrum van
den krater uit, maar nabij het oostelijke gedeelte van den muur
en hei-innert ons de nieuwe eruptie-kolk van den Gedeh die

insgelijks niet in het midden des kraters, maar difft aan den
V

^^^, .^x„„i "'0'' «tt" i>icii

kraterwand is opgerezen. Het hoogste Z. 0. punt
van zijnen geknotten top is 9226' hoog, derhalve 1176

N. westelijken kratermuur Panggerango. i) Zdan zijn N.

Manellawang

b

De diameter van den krater, uit wclkcn hij oprijst, bedraagi
van het N. naar het Z. (te wcten dc bovenste rand) li/j Eng
mijlen en de diameter van zijnen top 1100 voet. Krater or

') De bewoners van Tjipannas
, die den Pangerango niet kunnen zien, geveu dezeu

naain verkeerdclijk aan den Manellawangie.
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kegol zijn cvenwel met onafgebroken duister woud bodekt, tot

diep in dcii ketelj waar dc kloof van do Tjikoeripan begint.

Hicr is het, waar nimmej door het gecbuiscli van mensclien

gestoord, de meeste Rliinocerosscn hun verblijf houden. Allcen

het zacht-uitgeholde midden van den top des eruptie-kegcls is

kaal en bevat den oorsprong van de Tjikoeripan , nierkwaardig

als de hoogste bron van Java, wier water, door de leiding van

de Tjikoeripan, Tjihoilang, Tjitjattie en Tjimandirie, in de

Wijnkoopsbaai uitloopt om zich met den oceaan te vcreenigen.

De krater van den Panggerango is, naar zijne grootte, dc derde

van Java en wordt slechts door die van den Di-eng en Tingger

overtroffen, maar de eruptie-kegel (de Manellawangie), welkein

zijnen oostelijken hoek opgerezen is, is de grootste van alien.

De lange hals, ik bedoel het ontzettend groote sphj tings-dal

,

waarin de Koeripan stroorat en in hetwelk zich de krater aan

de westzijdc voortzet, is analoog met het N. oostehjke sphjtings-

dal van den Tingger^ het hcrinnert aan de diepe zijdclingsche

keel van de verheffings-kraters en onderscheidt zich reeds bij

den eersten blik op de kaart van de gewone beekkloven.

B. Geschiedenis zijner nitbarstingcn.

Deze zijn ten cenemale onbekend; alle sporen van vulkani-

sche werking zijn verdwenen; geene fumarole dampt, ^i^en

warme bron borrelt meer op; de Leptospermum- en Thibaudia-

boschjes schijnen reeds meer dan diie eeu^\ en op den top onge-

stoord gebloeid te hebben, terwijl de knoestige slammen met

moszoden van een voet en meer dikte begroeid zijn.

Alle nasporing naar volks-overleveringen, bij de bewoners van

dozen berg, is derhalve ook ten eenemale vruchteloos.

C. Bezoek van reizigers.

In 1839, den 1'**^" April, beklom ik den top Manellawangie

t eerst in gezelschap van den Heer E. Foi'sten, die naderliand

ae nasporingen te Menado heeft voortgezet. Tot mijn groot
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leedvvezen geraakte deze ijverige zooloog, onder het najageri

van eenige tijgerkattcnj van het spoor en kon don top nict

bereiken. De nacht daaide met zijne graauwe nevelen en koort-

sen op hem neder, en eene gevaarlijke zlekte dwong hem des

morgens naar zijne residentie terug te keeren-

Dus betrad ik alleen het eerst eenen bergtop, die vroeger,

dcr Javanen, (door vrees voor kwade o

ten van daar terug gehouden^)— nimmer door eenig steryehng

bezochl was geweest. *) Ook vond ik nergens eenig spoor van

menschelijk bedrijf en drong met moeite langs kronkelende

rhinocerOspaden door het ver overhangende lage geboomtc. Al-

dus bereikte ik. door het woud, eenen kalen grond in het

midden van den top, waar een rhinoceros aan eene beck lag,

terw^ijl een andere aan den rand der boschjes weidde, Snui-

vende sprongen zij op en snelden been!

De kleine centraal-vlaklc is ovaal, met eene zachte glooijing

verdiept en allcngs afhellende naar het Z. W., waar eene

smalle rolskloof den rand van den top doorbreekt; op deze

plaats ruischt het beekje naar beneden. In de schaduw der bosch-

jes , welke deze plaats oniringen en met eene scherpe grensHjn

daarvan gescheiden zijn, prijkten de prachtige blocmtrossen

eener Primula, die voorzeker eene der grootste botanische zeld-

zaamheden en planten-geographische merkwaardigheden- is, Al-

thans op Java is de Manellawangie de eenige plek, waar zij

groeit en buiten Java heeft men haar nog niet aangetroffen.

Ik noemde haar Primula imperiahs. ^)

Voor de 2'^^
, 3 ^^ en ¥' maal bezocht ik dozen top in Julij

1859, November 1839 en Julij 1842.

") Door Kuhl en van Hasselt wordt de hoogtc van dczen top opgcgevcn 9400
voet te bedragea, (zie L. Horner, Ycrh. van het Bat. Gen. T, XVII , over den Gcdeh

,

pag.5); doch die hoogtc schijnt op enkele gissing of op trigonometrische meting te
berusten, vermits uit andere omstandighedcn blijkt, dat zij den top nimmer bekfom-
men hebben; onder anderen uit het aldaar voortomen van zcldzame en merkwaar-

hehbeii gelatcn.

^) Zie het Tljdschr: voor Nat: gesch: enz. , VII. d. , Leijdcn 1840.

ermel
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C. Gedaanteverwisselingen van den berg.

Ofschooii gecne volksoverleveringen nopens uitbarstingca van

den Panggerango bckcnd zijn, bewjst tocli het oiiderzoek van

het gebergte, dat het die in zeer hcvigcn graad moet hebbcn

ondergaan. Bijzonder schijnt de katastrophe, bij weike de groote

Z. W. kraterspleet ontstaan is, zeer geweldig te zijn geweest;

ook schijnt het, dat de werking van den vulkaan voornanielijk

de rigting van het W, Z, W. gevolgd moet hebben, waar de

kratermuren het laagst zijn. Dit vermoeden wordt gestaafd door

de mcrkwaardige omstandigheid, dat de geheele westehjke hclft

van den berg, van Nagrag en Pasir-ladar tot aan Tanggil, (eene

uitgestrektheid, in grootte aan de landstreek van Pondok Gedeh

tot op den Megamendong gehjk staande,) volkomen onhevolkt

en door menschen onbeivoond is. Halve dagreizen verzietmen

hier geene koffijtuinen, geenc dessa of hut, en de wouden dalen

bijna tot Tjitjoerroek, tot eene diepte van 1610' af. Ook ziet men

daar tusschen de kloven van de Tjikoeripan en Tjidanie op de hel-

ling van den berg niet meer het regelmatige der lengte-rlbben,

men ontwaart koppen, die zich labirintisch door elkander ver-

heffen en de stomme getuigen zijn van eene geweldige ver-

brokkeling en opstapeling van rots- (lava) massa's, v^elke hier

eenmaal plaats moet hebben gevonden,^)

Wat den eruptie-kegel van den Panggerango, de Manellav^an-

gie betreft, sedert mijn eerst bezoek in 1839 is door den

hortulanus te Buitenzorg, (Tijsman) een weg van Tjipannas

naar den top en een tuin van Em'opesche vruchtboomen aldaar

aangelegd, tot welks aanplanting een plekje woudgeboomte van

ongeveer 900 Q voeten gekapt werd. Hoe klein dit kaal ge-

maakte plekje ook zij, heeft het reeds eene merkbare vermin-

dering van het water in de centrale beek van den top ten

') Deze zijde van den Panggerango, de niinst bekcnde, wildstc en ook nieik-

wiiurdigste van het gebergte, verdiont aan dc nasporiugen van tockomstige natuur-

nnderzoekcrs bijzonder te worden aanbevolen.
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de diopstegevolge gehad, ^\clke beek thans nog alleen aaii
^

plaats Toortruischt , terwijl ik haar, v66r dit tijdstip, indemeest

verschillende jaargetijden (April, Julij, November) ook in de

I)ovenste streken vol water vond. Maar dit is ook de eenige

verandering, welke depliysischegesteldheid van den berg, sedert

den liistorischen tijd (April 1839) totnu toe (Aug. 1842) onder-

gaan liccft.

Bevrcemdend is de kale gesteldheid van de centrale vlakte,

in vcrgelijking met den weelderigen woudgroei daarom been,

die zich met eene sclierp begrensde lijn daarvan scheidt. Al

is ook de verklaring van dit verschijnsel daarin te zoeken, dat

de kale centrale vlakte uit losse lagen van lava en piiimsteen-

brokkcn (rapilli) bestaat en welligt ook aluin-deelen bevat, zoo

is bet daarentegen even waarschijnlijk dat vroeger de geheele

top uit zulk eenen grond beeft bestaan en dat de wouden den

humus, waarin zij groeijen, eerst zelven gevormd hebbcn; dus

blijft nog altijd te verklaren, waarom dit niet ook in bet mid-

den is gescbied. De volgende onderstelling komt mij niet onaan-

nemelijk voor, te weten : dat de wouden, nadat zij reeds gevormd
waren, door eene nieuwe uitbarsting uit bet centrum des kegels

vemield en in de lucbt geworpen werden , terwijl zij in de ora-

streek (tor zijdc van bet centrum), als de uitbarsting kort van

duur en slccbts gedeeltclijk was, onbeschadigd hebbenkunnen
blijven. Overeenkomstig met den langzamen voortgang der

tatie in deze ijskoude lucbtstreek van 9500' boogte, kunnen
sedert dat tijdstip wel 150 jaren verloopen zijn en bet kan
wel nog 150 jaren duren, eer zicb in deze verdiepte centraal-

vlakte wouden in zelf gevorniden bumus verbeffen.

7. GEDEH, (In beperkten zin). $

Het hoogste punt van den kratcrrand van den Gedeh
Z.O.van den Manellawangie, is, na trigonometriscbe meting
6500 Par. voet van den Z. O. rand dezes kegcis verwijderd
ligt bij gevolg bijna eene gcographische minuul meer ooslwa,
en .ven zooveel meer zuid\^narts. De hoosle bovrn z«-e van

en
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punt bedraagt 9230 voetj derhalve 96' minder, dan die van

den genoemdcn kegel.

De Gedeh vertoont zich als eenafgeknotte, van binnen door-

boorde kcgel, waarvan de noordelijke helft onlbreekt en vornit

eenen circus, ecncn nicer dan half cirkelvonnigen wand, die eeno

oneffene, meer dan 2000' breede ruimte, namelijk denkratcr-
I

bodem insluit, maar in bet noorden openstaat. De buitenzijde

van dezen muur gelijkt naar eene gewone berghelUng van oni-

trent 40** verval, terwijl de binnenkant eenen steilen wand

uitmaakt van zuilvormig afgeschcidenc trachictmassa's, die in.

parallelle deelen op elkander bggen en wel in dier voege, dal

de onderste lagen de dikste zijn en de daarop volgende, gewoon-

lijk eenige voeten inspringende, in dikte verminderen, tot dat

de bovenste,— als voortbrengselen \diajongere uitbarstiiigcn

,

slechts nog uit gruis-Iagen van weinige voeten dikte bestaan.

De bcide zijdcn (de buitcn- en de binnenkant van den Gedeh),

loopen zamen tot eenen overal smallen, hier en daar zclfs

8cherpen rand, op wclken men rondom den krater kan gaan

en waarvan de wesfelijke hoek, lager afdalende, onafgebroken

in den Passir Halang overgaat, om (zoo als reeds vrocger is

aangemerkt,) Iiierdoor in onmiddellijken zaraenhang met den

Manellawangie te komen; want uit zijn laagste punt in het midden

rijst de Passir Halang weder naar den Manellawangie op. De

oostehjke (of, uit het centrum gezien, de noordelijke) hock

van den kraterrand loopt steil uit en is door eene tusschenkloof

van eene liog verder noordwaartsgelegenerotsmassageschciden,

die aan drie kanten door loodregte wanden begrensd is en alleen

buitenwaarts, (naar het N. 0.) naar eene gewone berghelling

gelijkt. Als eene mine of eon toren verheft zij zich— een staande

gebleven stuk van de N. 0. helft van den rauur. Denkelijk werd

deze laatstc door eene vroegere uitbarsting vernield , om plaats te

makcn voor lavastroomen , die zich aldaar eenen uitweg hcb-
r

ben gebaand en als eon berg uit enkel losse opeengestapchlt^

puinbrokken, omtrent 1000' breed, steil afstorlen en in de

buitenhelling overgaan. Deze afwezigheid van de nooiclelijke

helft dcs raunrs veroorlooft dus den aanschoiiAver, die zich op
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den Manellawangie of ander hoog punt bevindt, ongehindcrd

zijn oog te laten rondwaren over het geheele binnenste van den

krater. De tegenwoordig werkzame kolk, uit welke bij voort-

during rookwolken opstijgen, ligt nabij den voet van den wand

,

hecft dc gcdaante van ecncn trechter en heeft zich een' ver-

heven buitenrand gevormd, die, v^/anneer hij voortdurend door

nieuwe uitbarstingen verhoogd wordt, spoedig aangroeijen zal

tot eenen nieiiwen eruptie-kegel in dezen krater van den Gedeh

,

die zelf een eruptie-kegel is.

Wij liebbcn thans den Gedeh* in het bijzonder (den krater

en zijne murcn afzonderiijk) beschouwd; slaan wij hem nii

gade in zijne betrekking tot de overige berggevaarten , zoo vcr-

toont hij zich als ingcsloten oi naar 6o^^en^•erfre»en tusschen

dun Panggcranggo en een' ouden kratcrmuur, die hem, slechts

door eene smalle vallei gescheiden, Z. Oostwaarts in een' wij-

den halvcn cirkel omringt. Deze vallei, aloen-aloen geheeten,

vlak, kaal, metpuimstecn bedekt, is de bodcra van den ouden

krater en draait zich half cirkelvormig rond om den voet van

den Gedeh, die bijgevolg op deze (0. Z. 0. en Z.) zijde niet

3ger is dan 690 voet, omdat deze bodem, hoven welkcn

als eruptie-kegel opgerezen is, zelf in zijn midden reeds

8540' boven de zee verheven is. Slechts aan twee zijden, ten

Z. W. en N. 0. daalt de helling van den kratermuur vrij tot

aan den voet van het gebergte neder. De oucle krater-

muur van den Gedeh, die hem Z. Oostwaarts omgeeft en waar-

van het westeinde Goemoerroe, het N. 0. einde Soenia Koening

en hot midden Sedaratoe genaamd is, gelijkt in gedaante volko-

mcn naar den nieuwen kratermuur, met welken hij ook juist

parallel-concentrisch als zijne buitenste ringmuur voortloopt ; doch
hij is veel grooter en heeft eenen veel breederen omtrek. Wan-
iieer men zich de uiteinden van beide voorstelt als kring\ormig

rondom den Gedeh verlengd, zoo bekomt men den omtrek van
den ouden (alouden of oorspronkelijken) Gedeh-krater, die in

groottc weinig mcer verschill van de ontzettende kolk van deit

Panggerango.

holle (ronr.no) zijde van den Sedamfoo (li«
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iiaar dcii Gedeh gekeerd is, loopt daarom op vele plaatsen sleil

en op sommige loodiegt af; haar voet grenst aan de aloen-alocn.

Do buitcnste bolle (convexe) zijdc echtcr, door geen' derdeii

(nog ouderen) ringmuur ingesloten zijnde, vormt eene gewone

berghelling (de zuidelijke helling van den Gedeh in den uifge-

strekten zin"^ met ibben als de

Panggerango, die bij eene denkbeeldige verlenging in een

ideaal middelpunt zamenloopen , hetwelk juist met het wer-

kelijke centrum van den nieuwen Gedeh-krater overeenkomt.

Het hoogste punt op het Tnidden van den Sedaratoe is 9028'

en wordt dus door den nieuwen kratermuur nog met 200 over-

troffen.

Onder de zuidelijke lava-ribben, die vi^elccr over den rand

van den Sedaratoe afstroomden en juist hierdoor onmiskcnbaar

de oorspronkelijke bestemming van dien rand als kratermuur of

kraterboord aanduidon, is er eene bijzonder merkwaardig, na-

melijk de zoogenaamde Passir Bogor, vermits zij uit losse opeen-

gestapelde lavablokken bestaat en reeds op eene hoogte van

3050' op eene zonderlinge wijze ten einde loopt, namelijk

plotseling, met een stomp knodsvormig einde. De beide beken

Gandosoelie en Tjisatong begrenzen dezen lavarug, terwiji eene

derdebeek, Tjiprejangan, midden uit zijn knodsvormig einde zelve

ontspringt. Het naastbij, ten 0., ligt de rug, op welken de

Passangrahan Pesser staat.

Tot eene duidelijke verklaring van de geologische structuur

der vulkanen wordt, misschien nog meer dan bij andere gebergten,

eene naauwkeurige topographische kennis als grondslag, vereischt.

Ten dien einde zijn hierbij gevoegd vicr proilelen en eene

kaart van dezen berg, door mij in het jaar 1859 ontworpen,

om ten minsten eenen vulkaan van dit eiland met alle zijne topo-

graphische eigendommelijkheden te bezitten. De Heer S. Miil-

ler heeft reeds eene kaart geleverd'), die den krater van den

Gedeh voorstelt, terwiji ik het gebergte in zijnen geheelen om-

vanof erenonien heb.

') Verg. Bcrphaus
,
phys. Atlas, pag- 133, Gcol. kaart No. 15.
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Eene • uitvoerigere beschiijvmg der bijzoiiderheden van dczen

berg vindt men in mijne «Streifziige durch die Waldgebirge des

Gedeh)) i), terwiji in den pittoresken atlas van dit werk eene af-

beelding gegeven is van den krater met den grooten lavastroom

,

vi^clke langs Kentang-badak been loopt.

Het Gedch-gcbergle is, naar mijn gevoelen, om zijnen typi-

schoii bouw, daar bij hem z. g. verheffings-kraters, reusachtige

eruptie-kegels en uitbarstings-kolken tusschen dubbele concentri-

sche ringrauren vereenlgd gevonden worden, eene afzonderlijke

afbeelding M^aardig.

De prolielen, waarop ook de kleinste verhevenheden met
naauwkeurigheid afgebeeld zijn, zijn de volgendc:

Gedeh Fig. 1. Gezigt op den Gedeh en Salak (met het voor-

gebergteMegamendong) op eenen grooten afstand, van de reede
van Batavia genomen ; daar worden zij de blaauwe bergen ge-
naamd. Hun 1630 voet hooge verbmdingsriig verheft zich

naaiiwehjks boven den horizon. Fig. 2. Het gebergte gezien van
den Passangrahan Tjiboenar, aan den Z. 0. voet van den Gedeh
gelegen, dus bijna van de tegenovergestelde zijde als Tjipan-
nas. Deze afbeelding is bijzonder geschikt, om de zij-ribben

van het gebergte, welke benevens hare tusschenkloven alle

voorgesteld zijn, te doen kennen. Op eene derzelven ziet men
het pad, dat van Tjiboenar door het Aloen-dal tot op de kruin
van den Goemoerroe loopt. Ook ziet men een gedeelte van den
binnensten (Noordelijken) kraterwand van den Panggerango.

Fig. 3. Is een gezigt op dezen berg, genomen van den Goemoer-
roe-hoek op den rug van den Sederatoe, welke naar den binnen-
sten noordelijken (of N. W.) wand van den Panggerango-krater
over den Sella-rand been

, gekeerd is.

Fig 4. Stelt een gedeelte van den westvoct van den
Panggerango voor en men ziet, dat de verbindingsmg tusschen
den Salak en den Panggerango, in welken de voeten van beide
viilkanen vlak te zamenvloeijen, voor het groot^lc gedeelu.
slechts uit eene enkele, breeder wordende ribbe (oude lavaslroon,)

') Keisen rlureh Java. MaL'^eh. is.14
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n^evoniKl isj welke zich in den lerbindiiigsrug verder nitbrcidlo

en A\ier platte oppervlakte slechts door kleine, diepe erosie-

kloven (even als spleten na eene aaidbeving of scheuren bij de

verharding ontstaan?) doorsneden is. Van den Passangrahan

Tjiboraijoct gezien 670' boven den tusschenrug.

Fig, 5. Kaart van den Gedeh, alle zijne omstrcken voor-

stellende, waarvan hier eehter slechts de hoogere streken ^e^Q-

ven worden.

De opmeting geschiedde met een' sextunt en eene boussole

van Breithaupt. De top van den Manellawangie was bij alle

triangulatien steeds het hoofdsignaal^ ik kon natuurlijk slechts

naar den linken of regten hoek van denzelven peilen; daar

deze rand evenwel bijna ^ernm cirkel vormt en zijne middcllijn

later gemeten werd a 1000 Par. voet, zooheb ik alle peilingen

op zijn middclpunt kunnen reduccren, en de uitkomstcn warcn

voldoende; (van Tjandjor b, v. ziet men deze lijn onder eenen

hoek van 1^.)

De verticale gezigtshoeken (ten behoeve van de reductie op

den horizon) der bergen werden gemeten met eenen clinometer

van Breithaupt; de juiste hoogte der voornaamste punten werd

bovendien later door barometer-metingen bekend.

B- Geschiedenis der uitharstingen.

\i\ \1^1 en 1748 onderging bij geweldige en verwoestende

uitbarslingen 1

In 1761 had er eene kleine uitbarsting plaals, door welkt-

slechts geringe hoeveelheden vulkaan-asch werden uitgeworpena).

Den 29'^^" Augustus 1832, dus na een tijdvak van rust van

71 jaren (gedurende ^t welk, evenzoo als nu, op eene zachtc

wijze dampwolken uit zijnen kratcr opstegen), ontstond

weder eene uitbarsting, Dikke rookwolken stegen uit den krater

op en werden te Buitenzorg gezien, waar tusschen 11 en 4 ure

^) Verh. van het Batav. Gen. van kunsten en wetenschappen. T. II. pag. o74.

»; VoI<rcns Hor.^field, (Vcrh- van het Batav. Gen' T. VIIL)
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een zvvarc aschirgf n viel. De asch vloog tot Batavia tocj waar

zij zeer fijn en zwartachtig van kleur was, i)

In het jaar 1840 onderging hij die vermaarde uitbarsting,

waarvan de licrinnering door de beschrijving en afbeelding van

den kruidkundigen K. Hasskarl 2)^bewaard is, Deze scherp-

zinnlge waarnemer bevond zicli namelijk in de nabijheid van

dozen berg tocn plotseling, den 12 November des nachts ten

3 ure, onder dreunen en beven van den grond cene ((vlam uit

zijnen krater opsteeg, gloeijende steenen uitgeworpen werden

en eene z\\arte rookzuil hoog naar boven dwarrelde, waarop

(te Buitenzorg) een aschregen volgde. )>

(De ({vlara» moet 150 voet hoog zijn geweest; daar intus-

schcn de kratcrmuur, Yolgens de opgave van den heer Hasskarl

zelf reeds 683 voet hoog is, zoo moet wegens de scheefheid

van den hoek, onder welken men denzelven van den voet des

bergs in het gezigt heeft, de zoogenaamde ((vlamw, cm maar

de bovenste spits daarvan te kunnen zien, reeds de dubbele

hoogte van den kratermuur gehad hebben , dus 1 X 68S 4-

150 = 1520 voet).

Den 14'^*'* November ontslond er een tweede paroxysmus

van eruptie, waarbij de asch 16 palen ver gedreven werd.

Den 22'*™ November ten 1 ure een derde, waarbij andcr-

maal onder gekraak en aardbeving rook en lavabrokken werden

uitgebraakt. Bchalve het knallend geluid (No. I) door de ge-

weldige losbarsting der rookwolken uit den krater en behalve

het gekraak (No. II) door het nedcrstorten der steenen veroor-

zaakt , ^^t1 men nog een onderaardsch gedruisch (No. Ill) waar-

gcnomen hebben, hetwelk echter, naar de verklaring van den
Heer Hasskarl, nicts anders was, dan de onderaardsche echo
van het gedruisch No. I, hetwelk in de aanwezige «hoUigheden )>

onder den berg weergalmde!

Den 25^'^° November schecn de top geheel «in vlammcn la

>) Jarasche Courant van 30 Aug. 1832 en daaruit overgenomcn in het Indisch Ma-
gazijn. Batavia 1845. II jaargang. No. 11 en 12.

') Tijdschr. van Ned. Indie, jaavg. IV. No. .3 pag. 241—294.
-^'
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staan, gelijkende naar een brandend allang-allang veld,^ en

op dezen en de volgende dagen werden bij voortduring rookwolken

en steenen uit den berg gebraakt.

Den l'^^"" December ten 5 ure des morgens nam de derde

paroxysmus een' aanvang. Onder een donderend geluid steeg er

eene vuurzuil op, die ditmaal 500' hoog was (of liever 2 x
685 "f- 500 =^ 1870^ zie boven), bekroond met eene rookzuil

van 5000 voet.

Den 2^^" December des voormiddags geschiedde de vijfde en

den 3^^^° December des avonds de zesde uitbarsting.

Den ll'^^'^ December, des namiddags ten 2 m^e, had de zevende

en laatste eruptie plaats; zij was nagenoeg aan de vroegerenge-

lijk en werd gevolgd dooreenen aschregen, waardoor verscheidene

streken van de N. O. en 0. berghelling schier geheel verduisterd

werden. Het is opmerkelijk, dat de rookwolken bij deze uitbar-

sting ((door de dikte der luchtw verhinderd werden, vertlkaal

op te stijgen en daardoor genoodzaakt waren, in het gebergte

te bhjven hangen.

Deze ((dikte van de lucht» is ten minste eene even zon-

derlinge verklaring als de ((hoUigheden» onder den berg. Jammer
intusschen dat genoemde kruidkenner over de oorzaken van

zolk eene ongewone dikte der lucht in eene gedilatcerde lucht-

streek van 9500' hoogte, geene verdere verklaring geeft en ook

over de specilieke zwaarte van de opstijgende rookmassa's niets

meer zegt (die welligt juist daarom \n de laagte zonken, omdat

zij uit geene gazsoorten, ligter dan de lucht, maar uit asch

bestonden).

Den 28'^^" Juhj 1843 des nachts ten 11^/^ ure onderging hij

wederom eene asch-uitbarsting, waarvan echter slechts weinig

bekend is. Zij schijnt allecn door eenige inlanders waargenomen

te zijn, die eene ((vuurkolom)) (gloeijende asch-zuil) zagen

opstijgen. Den volgenden morgan vond men in de streken die

hetwoudgebergteomringen, namelijk deTjanjorenTjitjoeiToek,

eene laag asch, welke evenwel zeer dun was en op dePisang-

bladeren het eerst werd opgemerkt. Slechts in de hoogste berg-

slreken schijnen kleine steenen gevallen te zijn.
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Den 23"^" January 1843 des voormiddags ten lOi/^ure, steeg

eene dikke rook- en asch-zuil uit den krater op. Deze uitbarsting

w'as bij den aanvang vergezeld van een ronunelend geluid (waar-

schijnlijk veroorzaakt door het ter neder storten der steenen,

welke door het openscheuren van den bodem des kraters naar

boven geslingerd waren), en hield aan tot des voormiddags ten

3 ure. i) (Jav. Courant. 1845 No. 9.)

Den 5'^*" Maart 184S steeg eene dikke l-ookzuil op en asch

werd uitgeworpen. Er vv^erd eene kleine aaidbeving des avonds

ten lOVa ure gevoeld, te Tjanjor minder, te Buitenzorg sterker.

(Jav. Courant. 1845 No. 22.) Volgens schriftelijke mededeeling

van den generaal Cleerens (te Tjanjor), werd de asch naar het

zuiden gedreven.

In den nacht tusschen de 17^ en 18^ October 1847 viel te

Buitenzorg een ligte aschregen en vroeg in den morgen van

den 18'^='" zag men uit den Gedeh eene zwarte, dikke rookkolom

opstijgen. Den 17*^*° des voormiddags had men eene hgte aard-

beving gevoeld. (Jav. Cour. van 27 Oct. 1847 No. 86).

Alzoo heeft deze berg van 1761—1832 , dus in een en zeventig

jaren geene, en van 1832—1847, dus slechts binnen 15 jaren

zes uitbarstingen ondergaan, hetwelk eene nieuwe periode van

werkzaamheid doet veronderstellen.
i

De uitbarstingen, die de Gedeh heeft ondergaan, zijn alzoo de
volgende

:

1747—1748. Hevige uitbarstingen, die veel verw oestingen

hebben veroorzaakt. (Verb. Bat. Gen. II. pag.'374).

1761. Eene kleine uitbarsting. (Horsfield. Verb Bat Gen
t.Vffl).

1832. 29 Augustus.

1840. In November en December.

1843. 28 Julij.

-) De rookzml bereikte, in weerwil van den sterken N. O. wind, ccnc ontzcttende
hoogte. De generaal Cleerens, (toeu Resident der Preanger R.) veronderstelt dcrhalvc,
dat de meeste asch in de Zaidzee gevallen is. Eenige Javanen die hij kort daarna
lu den krater het gaan, vonden geene reranderingen van eenig aanl>elang: (volgens
schnftl. med. van gen. heer, van 25 Januarij).
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1845. 23 January.

1845. 5 Maart.

1847. Tusschcn 17 en 18 October,

Buitcn den tijd van dcze opgenoemde paroxysmcn hccft liij

ieeds, zoo dikwerf ik hem gezien heb, zuilen van een witten

lamp doen uitstroomen, die zich tot bolronde wolkon vornidon.

G. Bezoek van reizigers.

In 1819 den 19J«° April werd dc Gedehdoor Prof. Rcinwardt

bezocht, en aan hemismendeeerste wetenschappelijkoberigten

omtrenl dezen berg yerschuldigd .
i) Het scliijnt ecliter, dat hi

j

niet de cerste natuuronderzoeker is, die dezen vulkaan bcklom-

men heeft en dat dit reeds tien jaren vrocger door Horsfield

gedaan is langs eenen weg, dien de Gouveraeur Raffles van den

Passangrahan Pesser af, aan de Z. Z. O. helling des bergs, naar

boven had doen banen en over "welken die landvoogdzelf reeds,

met den heer de Wilde e. a., den Gedeli bestegen had. Dit pad

volgde Reinwardt en kwam derhalve eerst op den ouden zui-

deltjken kratermuur aan, die Sedaratoe wordt genaamd. Van dit

punt bezocht hij den nieuvten kraterwand en ontwaarde ziine

'o
afzondering. Hij noemt echter

welke tot de trachiet-formatie behooren, overal hazalt. De
opgegevene hoogte van 9075 Eng, voeten = 8513 Par. voeten,

is waarsehijnlijk te Goemoerroe (waar deszelfshuttenstonden?)

gemeten, doch ook voor dit punt nog te gering, vermits de

werkelijke hoogte 8900 Par. voeten = 9385 Eng., bedraagt

en die des kraterrands van den Gedeh 9230. Of zoude in dit

verloop van tijd de kruin hooger zijn opgerezen? Dat zulke

deelsgewijze verheffingen bij vulkanen gedurig kunnen plaats

hcbbcn, is, gelijk men weet , voldingend bewezen en onderande-

ren ook door von Humboldt betrekkelijk den Vesuvius waar-

sehijnlijk gcmaakt. ^)

*) Vei-h. van het Bat. Gen. t. IX fover de gesteldheid der bergen in de Preanger

Tiegentschappen.)

*) Zie zijne verhandeling: Ueber den Bau und die Wirkungsart dor Vtilkane.
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Dat onzc Gedeh echter sedert den tijd van Reinwardt, zulke

verheiiingen niet onderging , blijkt uit latere metiiigen , die tame-

lijk met de onze sluiten , b. v. uit die van Miiller en Rorthals

,

welke de hoogte op 9207' opgeven.

In 1822, in de maand April, dus drie jaren later dan

Reinwardt, word de berg beklommen door den kri^idkun-

digenCarel Lodewijk Blume i) langs eenen weg, dien de Conj-

missaris-generaal du Bus, op de N. 0. helling des bergs had

doen banen. Vermits echter zijne uitvoerige beschrijving meeren-

deels van botanischen inhoud is, zal ik daarbij niet langer

stilstaan.

In 1836, in de maand Mei werd de vulkaan door L. Homer
beklommen, langs denzelfden weg , dien Blume 14 jaren vroeger

had gevolgd. Zijne beschrijving van den vulkaan, 2) is na en

met die van Prof. Reinwardt de eerste van wetenschappelijke

waarde, die van dezen berg gegeven is. Zij is kort, maar
treflfend en zakelijk en ontwikkelt het eigenaardige van dit

gebergte op eene leerrijke wijze.

Bij de onmogelijkheid om in het ruwe klimaat van woeste

en onbewoonde bergtoppen; zich langeren tijd op te houden,

kan men alleen door menigwerf herhaalde bezoeken, in de meest

onderscheidcne jaargetijden een getrouw beekl van hunne kli-

matologische en meteorologische gesteldheid bekomen en zich

vrijwaren tegen verkeerde gevolgtrekkingen , die het onvermij-

delijk gevolg van deelsgewijze beschouwingen op een enkel
tijdstip moeten zijn.

Hiervan overtuigd , beklom ik het gebergte op verschillende

tijden en langs verschillende zijden en bleef weken lang op
zijne hooge toppen, b. v. in April 1839 van de N. W. zijde op
den ManeUawangie

^ in Augustus 1839 van den Manellawangie
over Pasir Halang en over den Gedeh en Sederatoe naar het
zuiden; in November 1839 van de Z. O. zijde, van Tjiboenar
over den ( oemoerroe , Gedeh en Pasir Halang naar den Manel-

Gesteldheid van het Gedeli-gebergte. Verb, van het Batav. Genootsch. t. X.
Inde Verb, van Let Batav. Genootsch. t. XVII (over de gc'ologiscbe gestddheid

van (len vulkaan Gedeh).
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lawaiigic; in Julij 1842 van de N. 0. zijdcj van 7jipannas naar

den Gedeh en Manellawangie.

Schier bij alle deze bezoeken \ond ik gelegenheid, omhel b*,'-

vriezen van hot water in heldere nachlen en bij siille

luchfj gade te slaan. De tempcratuur van don gix>nd, die reeds

ter dicpte van 3 voct onveranderd blijft, bcclraagt daar 49,5'^

Fahr., waaruit liet zich laat verklarcn, dat hot water aldaar

in de bekon, wegens aanhondcnd tocstroonionde aardwarnito,

veel moeijelijker bevriest dan vaten met water gevnlJ, di»^

op zekere hoogte boven den grond aan de lucht worden blool-

gesteld. Bij cone temperatuur der lacht van 29^ Fahr. (kort voor

zonsopgang) zag ik echter ook eenmaal hot water van de bcek

op den Manellawangie met dunne korstcn ijs bedekt. *)

Het is merkwaardig dat zeer dikwijls des morgcns de daaiiw

bevroren wordt gevondenji) zelfs A\anneor de tempcratuur der

lucht niet tot het vriespmit is gedaald en de warmte der aard<^

nog veel hoogor is; doch men vindt dit verschijnsel alleen bij

sommige mosplanten en grassoorten metgladde, ^jo^/se, opwaarts

gerigte bladeren, die alsdan met ijskorsten bedekt zijn^ terwijl

op andere, daar nevenstaande gewassen, namehjk op alle ruige

en viltachtige planten, de daauw onbevroron is. Zonder twijfel

draagt in dit gcval de warmte-uitstralende eigenschap der spit-

sen het meest bij tot de vorming van ijs en rijp; maar in hoe-

ver de inncrlijke eigenaarcUge levenswarmte der planten zelve,

die b. V. in het hout en de bladen van een Gnaphalium (Gn.

Javanicum Bl.) hooger kan zijn dan in eencn grashdlm, — dit

verschijnsel misschien wijzigt, kan alleen bepaald wordon doorproe-

ven welke het mij, wegens de daarmede gepaarde moeijelijkho

den, niet mogelijk was hier te nemen.

*) Hiervan zijn inecr voorbeelden. In den krater van het Tiiigger-gcbergte, schoou

deze slechts 6600 voeten hoog is, (tc weten, het zQogenaamdc zandmeer Dasar).

vond de Resident van Ness kleine waterplassen met korsten ijs ter dikte van ecne

spaansche mat bedekt en ook op den top van den Sindoro vond men, (nanu de ge-

tuigcnis van den Resident Hartman) het water bevroren. — In Julijen Angnstus i*ond

ik zelf het Di-engsche plateau (6300'J schier elkert morgcn, met rijp en ijs bedekt. ^

') Namclijk in ae streck van 9000 voet, doch alleen op opene^laatson.in de opcne

lucht; nooi't in bosschen of wouden.

3 m

1
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Bovendieii is dit gebergte (de Gedeh zoowel als de Manella-

wangie), uit hoofde van dc gemaktclijke wegenj die van Tji-

pannas af naar boven gcleiden, nog door vcle andere reizigers

bezodit, onder welke voorzeker ook geologen en andere weten-

schappelijke maiinen sdjn geweest, doch van wier nasporingen

mij iiiets bekend is.

D. Gedaanteverwisselingen van den Gedeh.

Sedert de eerste bekende besclnijving van Reinwardt schijnt

de Gedeh, van April 1819 tot November 1840 (dus in 21 ja-

ren), geene de minste verandering te hebben ondergaan.

V66r deze uitbarsting in 1840 waren niet slechts de meeste

streken van de buitenhelling des krateriiiuurs, benevens dc

Goenong Rompang, tot op haren hoogsten rand met weelderig

struikgewas bedekt, maar ook de bodem van den krater zelf
i

in de nabijhcid zijner noordclijkc opening (waar de muui-

ontbreekt en de layastroomen naar beneden loopen), was met
de eigenaar(:%e boschjcs dezer streken (Leptospermum- Thi-

iia- Acacia- en andere soorten) bekleed, die zich nog ver

m dc kleine vlakte Kendang Badak, tot aan den westelij-

kratenvand uitstrckten. De hooffte der boomen boven de

bov

D hunne

gcmclde vlakte, bedroeg door elkander 15 tot 20 voet, maar
de dikte hunner stammen was veel geringcr dan die van den
ManeUawansie en Sedaratoc

wording.

De uitbarsting van 17G1 (zie boven,) waarbij alleen eenweinig
asch werd uitgeworpen, was tc onbeduidend, dan dat hierdoor

gchcele wouden hadden kunnen vcrnield worden; naar de zi"-t-

bare uitweAselen der nieuwste uitbarsting te oordeelen, konden
daardoor ten hoogste slechts in de omniddelijke nal>ijheid van
den krater eenige boschjes wordcn vcrzengd.

De uitbarsting van de jareu 1747 en 1748 moct vol^^ens de
mg In

barsting werd waarschijnlijk de noordelijke helft van den kra-

tcrwand vcrbrijzeld en stortte zich de (meerinalen venneldc)
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grootc lava-stroom uit. Daar mi znlk eciie geboiirlcnis niet kon

plants grijpen zoiider de gchecle vernieling van alien nabungen

plautcngroci, ten minste tot aan hct midden van Passir Ila

lang en tot aan de heete watenallen nedenvaaiis, zoo moet

alle plantengroei, welke tlians aldaar (het naast onder den

krater) gevonden wordt, latei^ dan deze uilbarsting onlstaau

zijn. Aldus bekomen Avij cen ouderdom van slechls 92 jareni)

V die difft in et3n jreffrocidc 15— 20 voet hooire, mosr

boschjes, die rondom Kcndang Badak staan. Deze stelling zoude

buiten twijfel zeer gewaagd kunnen schijnen, indicn er niet

meer voorbeelden van soortgelijke katastrophen op Java waren,

naar welker maatstaf wij de tegeoM oordige kimnen beoordeelen.

Het eerste voorbceld geeft ons dc Salaky die 49 jaren te

voren eene uilbarsling onderging, waardoor (ter\^ijl zijne ver-

woestingen zelfs Batavia bereikten) ongetwijfeld alio plant- en

boschgroei in de hoogere streken van den berg vernield werd.

Een aanmerkelijk verschil in hoogte en in eene hierdoor bepaalde

verscheidenlieid van klimaat^ benevens daardoor veroorzaakte

verschillende kracht van wasdom, kan hier gcen plaats grij-

pen, vermits Kendang Badak^ volgens Horner 7550' en de

top van den Salak, volgens mijne waarnemingen 6760' hoog

is* Welk een groot verecliil ontwaart men echter in de vege-

tatie dozer beide plaatsen! — Hoe zwaar en dik zijn niet de

stammen der woudboomen, die de toppen van den Salak bedek-

ken en zich zelfs op zijne steilste wanden verheffen! en hoe

schraal ziet men, bij vergelijking dezelfde soorten van geboomte

bij Kendang Badak, hoe kaal is daar de onontbondene opper-

vlakte van de rots (b, v. de N. W. zijde van den Goenoi <r

Rompang), ofschoon zij geene halve eeuw jonger is!

Nog meer valt dit in het oog bij den Gocnong Ringgit in

Bezoekie, die weleer een hooge kegelberg was en Aliens vcr-

schrikkelijke instorting in 1586, tienduizend raenschen het le-

ven kostte, terwijl zijn woeden eei'st in het jaar 1597 ophield.

Thans is hij een pninhoop van trachiet en lava, bedekt met

*J Namelijk tot December J 840 gcrekeiid.
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ondoordringbaar woud, waarmcde zelfsdo sleilsle v\ andciivanhoog'O

rotszuilen begrocid zijn. De ouderdom dezer vegetalie dagteckent

van betjaar 1397 enpleit derhalve voor de groolere jeiigd derrots-

wanden en lavastroomen van den Gedeh, welke, indienhcthier vorcit

medegedeelde vermoeden gegrond is , 151 jaren jongermocten zijn.

Daarentegen heeft dc berg Lawoe de grootste overccnkomsl

met den Gedeh, met betrekking tot dc vegetatie en den graad

van ontbinding van zoodanige rotsmassa's, die den krater (oC

de plek, Avaaruit de uitbarsting plaats greep,) hct naast om-

ringen. Deze uitbarsting ecliter, die de gcheele zuidclijkc hclft

\ den Lawoe verbrijzelde, gcschiedde slechts vier
j

bovengemcldi

1748, schijnt

1840 geene gedaanteverwisselingen te hebben ondcr

mils uitbarstingen onbekcnd

de eruptie van 1761
braking Avas. De vegetatie ging das in deze 92 jaren ongchindcrd
voort en groeide tot de hooger gemelde boschjcs aan.

"

Ook de uitbarsting van November en December 1840 hcefl

geene wezenlijke veranderingen veroorzaakt. De ligging en ge-

daante van den kratermuur en van alle vastc rotsmdssa's zijn

dezelfde gcbleven; alleen de boschjes op de buitenzijde van
den kratermuur tot omtrent 300 voet beneden den rand, bo-
nevens de plantengroei, die tot in den krater was doorgedrongcn

,

zijn in de meeste streken gedood, d. i. door de hitte die zicl!

ikkelde, verdord. eken (de hoo
van de buitenlielling) mitsgaders het binncnste

tot nabij Kendang-badak nederwaarts , zijn verscheidene voeten
hoog ') bedekt geworden met eene verschc laa^ van vulkaniscli
Zand en van steengruis van zeer verschillende grootte, tcrwijl
slechts enkele grootere blokken lava, die uitgewori>en werden,
den berg dieper af zijn gerold. Zelfs bovcn Kcndang Badak slaan
de boschjcs meestal nog grocn en onbcschadigd en de vegetafip
op Passir Halaiig heeft geen het minste lets<^l ondergaan.

') GcmifWcUl omtrent twee voetciu
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Men ontwaart ecu belaiiyrijk verschijusel in het lengte-<lal

bcneden Kendang Badak, digt bij den N. W. voet van den
grooten lavastroom, ter plaatse waar zijn zijdolijk fi-ont ivmr

Manell bosscl

niede dit dal bcdekt is, (bestaande uit boomen van 50 en
mccr voeten hoogte), zijn sfrccpsge'wijze omvergevt^orpcn en

ammen
gaans met zeldcn bo\

geknakt zijn, doch alien in eene van het centrum des ki-aters

afgcwende rigting en wel parallel met elkander, (zoo ^vel de
boomen van dezclfdc streep als de strcpcn onderling) horizontaal

ncdergeveld zijn; sleclits weinigen zijn enkel gebogen en hou-

dcn zich nog in eenen hock van 43 graden staande. Dit ver-

schijusel is aan het scherpziend cog van den beschrijver dcr

eruptie niet ontgaan'); met regt maakt hij daarvan gewag als

van een bc^viis der hevidieid van de stornn\ inden . die de nit-

g m hcbben. Zeer goed
te begrijpen — jammer maar, dat hij ons juist over het belang-

rijkste punt, te weten de oorzaak dezer ^vindeu en de wijze

m
beneden gewaaid hebben, bhjkt uit de (zoo even aangewezene)
rigling der omvergew orpene boomen van het centrum afgewend.
Had de \\md van beneden naar boven, of van buiten naar bin-

nen (naar den krater toe) gewaaid, zoo zou men hiervan gemak-
kclijk de verklaring kunnen vinden in de verdunning der lucht

boven den krater, ten gevolgc der groote liitte welke zich uit

dezen ontwikkelde, waardoor de koudere, diglere lucht rondom
genoodzaakt werd aan te stroomen. Nu echter de rigting van
den wind juist om^ekeerd (van den krater af of naar bui-

ten) was, zoo is de verklaring van zijn ontstaan door eene
verdunnipg der lucht door hittc enz. niet aannemelijk. Evenweinig
voldoende is het aanncmen eener zijdwaarische drul^kinir on
de liggendo lucht-lagen door do damp- of rookzuil

oprces, hoc snel en ge\?«'ldig men zich zulks ook

') Den liccr IIa!~«karI
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ticale kracht op Iiaren weg door de (verticale) kraterkloof,

als ook ten gevolge van hare grootere specifieke ligtlieid moest

doze rookzuil altijd loodi-cgt opstijgen, de lucht voor zich heen-

drijvcn en hierdoor" in elk geval eene grootere uitzetting en

verdnnning in deze rigling voortbrengen , waardoor alle dmkking
zijdwaarts onmogelijk ward en de zijdwaai'tsche lucht-Iagen

veeleer genoodzaakt werden naar het verdunde midden te

stroomen, i) (eene working welke men bij elke losbrandinff

het klein waarnemen kan, waarbij, zelfs op

o

lingen afstand van den mond, geene zijdehngsche di-ukking

der lucht bcmerkt woi-dt). Bovendien liggcn de omvergcwor-
pene bosschen 1500 tot 1700 voet lager dan de krater, (na-

mehjk bcneden Kendang Badak), op eenen afstand van 1 En
mijl en meer van hem af.

Het ontstaan van dozen slormwind moot derhalve eene andere
oorzaak hebben en zekerhjk dezelfde, die in de Zwitsersche

>en, zoo als algemeen bekend is, geheele bergwanden van
hun woudgeboomte ontbloot, namelijk: nederstortende sneeuw-
en stuif-lawines, ^) die de lucht voor zich weg drijveri en daardoor
de wouden omverwerpen, alvorens nog de sneeuw zelve hen
bereikt heeft. De sneeuw werd bij de uitbarsting van den
Gedeh vervangen door vulkanische uitwerpselen (zand, rapilJi,

lavabrokken,) welke ,— misschien . bij de eerste eruptie,'die deii

bodem van den krater opende en ontblootte, — in groote
massa's naar boven geslingerd werden, daama op de helling

berg

5 voet ^-— de
dikte van 2

^j — .^, ^,j,iv. vuvjiigLxi eu aizoo ciien sic
wmd veroorzaakten, welke de boomen heeft nedergeveld. 3)

deze massa 's volkomen vertikaal nedergestort , zoo zouden

•) Omdat de ledigheicl welkc drcigt to ontstaan , naar aerostati.chc wetten uogcu-

*; „Staub-linvinen."

') Op dezelfde wijze a!s con list voorworn on ^nn.. f.r i

\
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zij (gcsleldj dal de groiid horizontaal was^) dc lucht naar alle

zijden gelijkmafig hebben inoetcn verdiiiigen en aldus do bounien

in eene van hct centrum iiit divergerende rigting moeten neder-

werpen; docli zij yielcnj nadat zij van den krater af cencnboog

naar buitcn haddcn bcsclircvon, schuins nedcr op ceno schuinc

helling en druktcn derhalve de luclit meer naar de eene zijde,

naar die van hunnen val, lienen. Het is natuiirlijk, dat de

hierdoor veroorzaakte storm- of rukwind, waar lieni door zijde-

lingsche rotswanden tegenstand werd geboden, bij voorkcur in

de rigting dcr kleine lengte-dalen en kloven voort loeide en

aldus de wouden streepsgewijze nedcrvelde.

Evenwel schijnen niet alle deze slrepcTi te gelijkcr tijd neer-

gewaaid te zijn^ — men vindt ook gehecle plekjes boscli, dit;

hier en daar boven de nedGrge^vorpenc strepen zijn blijvcn

slaan, ten bewijze dat de wind niet algemeen was; ook bc-

merkt men inderdaad^ bij eene naauwkeurige waaineming, dat

boven elke omgestorte boschgroep de vulkanische eruptie-stoffen

bijzondef hoog opgcslapcld zijn. Vermits de massa dezer stoffen

zeer groot is en namelijk Juist boven de omgeworpene bosschen,

in de nabijheid van Kendang Badak en de aldaar aanwczige

solfatara, zeer zware lagen daarvan zijn opgehoopt, (onder

welker eentoonig graauwe kleur gansche boschaadjes bedolven

liggen), kan men zich over de kracht en liet geweld van

dien stormwind en over de menigte dcr omgeworpen boomen

geenszins verwondercn.

^>

y
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Deze is cle eersle of hoek-vulkaan van de noordelijkc (of

naamykeuriger noordoostelijke) vulkanen-rij van hct plateau van

Bandong. Op den 4000' hoogen verbindingsrug tusschen dezen

en den Tankoeban-Prauw ligt, midden in de ooispronkelijke

wouden, een meer.

Eer wij evenwel tot de beschouwing der volgende vulkancn

overgaan, is het noodzakelijk eerst eenen algemeenen blik op

de Preanger-Regentschnppen te werpen, op dat wij in het labi-

rint van hunne talrijke bcrgcn en bergketens niet verdwalen.

In plaats van eene wijdloopige beschrijving, geef ik liever de

V kleine topographische schets, naar aanleiding

iaart der Preanger- Regentschappen, waarop

en verbinding der bergketens, alsmede de ligging der enkele

loppen in dezelvCj met een woord het netwerk dei' Preanger

vulkanen, juist aahgewezen isJ)

Tot beter verstand van de bovenstaande schets diencn de

Aolgendc aanmerkingen.

De vulkanen in deze ketens zijn slechts de doorboorde ke-

s;elvormige toppen derzelven, wier kruin-hoogte van 6 tot 8000
voet afwisselt, terwijl de kam-hooo^te of de hoogte der verbin-

( lingsruggen gewoonhjk 3 tot 4000' bedraagt.

Men ziet, dat zich deze kruinen tot twee hoofdketens

Ikander hechlen, welke het plateau van Bandong, (de

an de 0. N. 0., en de andere aan de Z, zijde) begrenzo

V Zoodanig eerie schets is reeds door mij in 1S43, in het Tpsdirift vooris^cerl.

Indie, \^<3«Jaargang, geplnatst, vvelkc evenweK even nU de daarbijgGVoegde fvuu pa-.
]S5 tot j95; alytmcem beschrijvin- der Preanger- Rogentschappen, niet volkonioti
juist is.

Latere reizcn en opncniin-cn hcl.hcn ceiiijre vcranderhi-en nood/ukelijk -cmuakt.
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in den hockbcrg lloejong te zamen loopen. Als d\var.schc zijtak-

ken van de zuidketen kunnen aangemerkt worden die berg-

kctens, waarin deWaijang, de Kawa-maook en de Telaga-bodas

liggcn.

Door de netvonnige verbinding van alle dcze ketens^ ontstaan

vier geheel ingeslotene trogvorniige dalen, met vlakke bodems.

Uit elk dezer dalen slroomt eene hoofdbeek, die zicli door eene

naauwe, diepe, dwars door de bergketen, of door de plants,

waar de afhcllingen van twee kegels zamenloopen, heengc-

brokcne kloof outlast; wanneer men dcze ((poortcn» kon toe-

sluitenj zoo zoudc de vroegere tocstand teriigkecrcn en de bodem

van het dal zoudc in een meer veranderd worden.

De grootste dezer vier ketels No. I is het Plateau van Ban-

dong, 2000 a 2500' hoog, waarin de Tjitaroem stroomt, die

zich door eene meer dan 1000' diepe dwarskloof in de berg-

keten, welke Bandong van Badjamandala scheidt, eenen uitweg

baant.

No II is het 4 a 4^2 duizend voet hooge plateau van Peng-

alengang, tussclien den Waijgang en den Tiloe, met de rivier

Tjisankoi, welke tusschen den Tiloe en Malabar uitstroomt,

om zich in de Tjitaroem te storten. No. Ill ligt tusschen den

Waijang en den Papandaijang en bevat in het daar aanwezige

moeras Rawa Tegal badoeng, den hoofd-oorsprong van de

Tjitaroem.
r

* Terwijl in het tweede dezer dalen door den mensch slechts

sedert w^einige jaren, ecnige kleine oasen met koffijtuinen

midden tusschen de oorspronkelijke wouden aangelegd zijn.

en geheel in zijnen wilden toesland

ceuwen heugende majestueusebosschcn verkeert^— nog ninimer

mensch betreden. slechts door V

stiercn bewoond,—^zoo is het vierde, (No- 4) daarbij nog het

grootste
5
(het schoone dal van Garocl of Limbangan), mct^ccn

lasthof te vergelijken, waar bloemrijke tuinen u tegenlagchen

on waar de niivere mensch, reeds sedei — -^

rijstvelden aangelegd heeft, onbevreesd voor he!

viilkanen, dat hem aan alle ziiden bedreisft.

^'
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Dat jVo. I vroeger met water bedekt geweest is, blijkt

ontwijfelbaar uit de zoet-waterformatie , welke aldaar gevonden
woidt;— in No. II vindt men noff eem>e moerassen ; in No. Ill

heeft, ook tliaus, hct water nc^ geene voldoende uitlozing en
vormt de bovcngcnocmde groote Rawa ; — en in No. IV >indt

men nog tegenwoordig groote meren. — Deze meren, in het
rondom ingeslotene dal, —- de steile rotswanden, die op de plaat-

sen, waar de rivier doorgebroken is , teerenover elkander staan, —
en de ovcrblijfselcn van liet gebergte, die zich in het midden
tusschen hen, in het stroomdal verheffen, zijn geene onbclang-
rjjke getuigen van de doorbraak van het water, hetwelk eens,
ten minsle het laagste gedeelte van het dal, als eengrootmeer
bedekte.

Als rotskasteelen staan die piiinlioopen iij de naauwe kloof
bij Pawenang,— onbeklimbaar,— met steile wanden, maar op
huime toppen dikwijis met bosch begroeid 5 z66 verheffen zij zich
uit den bodem van het dal, even als gedenkteekenen of pyra-
miden, om de gebeurtenissen der voorwereld aan het nageslacht
te verkondigen.

op

De hoogte der wegpassen over de verbindings-ruggen (zadels)
deze schets is:

2690 voet; tusschen Manglaijang en Boekit Djarian, De groote

weg van Bandong naar Soemedang, (het hoogste
punt van het vlakke hoogland in den post aan
het Z.W.cinde van het dorp Tanjongsarie).

2665 — tusschen Boedjong en Mandalawangie. Weg van
Bandong naar Lelles.

2420 ~ tusschen Sidakling en Melambong. Weg van Pa-

(het dorp Melambong ligt

500

1950' hoog noordwaarts van het hoogste punt
des wegs).

tusschen den Boerangiang en het kaikgebergte
G. Hawoe. Weg van Tjanjor naar Bandong.

De afzondcrlykc bergen, welker ligging in de bergketens op
d<' sch

Tolgende:
hiin ffcolo'^isch karakt
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^

Bocrangrang 41= ?
— Tankoeban Prauw $ , — BockitTocng-

goel O? ^G hoogste en regelmatigste kegel van de noord-keten^

Poelosarie Q? — Manglaijang Qj — Boekit djarian Q?— Soem-

bilanQj — KarimbieQ, — RoejongQ, (door de inlanders te

Melangbong ((Simpai)> genaamd)^ — Tombak Roeijong O?
Patoeha Q en^^— Tiloc Q? — Malabar O?— Waijang (g),

Pontjaktjai Q? — Rakoetak Q? '— Pateungteung Q? — Manda-

lawangie O? — Boedjong Q? — Agong Q? — Goenloer ^,
Kawa Manok 0, — Papandaijarig ^, -— Tjikorai Q? '— ^^'
tjak :^ , ook Sanjiang tjia en hct noord-oostelijke gcdeelte Lin-

garatoe genaamd, — Telagabodas ^^ — Galocnggoeng ^,
Sidakling 4^, door de inlanders te Melangbong ((Siroejong»

genaanid,— Melangbong d(^ , '— Sawal 4^, — Tampomas Q-
Van deze bergen zuUen door ons alleen die afzondcrlijk

bchandeld worden, welke kraters hebben.

8. TANKOEBAN PRAUW. ^
Br. 6° 50'.^ L. 107^ 41'.— H. 6030 voet.

A. Topographisch overzigt.

Hij is de tweede in de noordelijke rij en verheft zich ten

N. van de hoofdplaats Bandong. Zijne 6050'lioogekrnin vormt,

(van verre gezien) eene lange regte lijn als de kiel van een

omgekeerde kahn of schip i) en valt daarom te minder in het

oog, omdat de keten, nit welke hij uitsteekt, in deze streek

zehe reeds de belangrijke lioogte van bijna 5000 hceft. Zijne

aflielling is zoo zacht, dat men bijkans den hobgstcn kraterrand

te paard bereiken kan. Daarom rijzen ook dekoffijtainen tot 4500

lioog, Dat het overige van zijne helling en van al die streken

Avaar zich ^emie koffij-plantagien bevinden, met oorspronkelijke

v^rouden bedekt zijn, die de hoogten en laagten gelijkmatig
V

dnister overschaduwen, behocft niet aangcmerkt te worden.

') Vundiuir ^iju naum Tunkocban Coni^^ekeerd) en prahoe of praauw (kahn of

v;u\rtuig).
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ijnde dit gen del

schappeii (en van de Sunda-eilanden evencens)^ zoo algemeon

geldtj dat alleen hot tegendeel hicrvan, t. w. kaalhcid van het

gebergte, daar waar deze voorkomtj als eene uitzondering op

dezen rcgel in dit overzigt der vulkanen nadei" dient vermeld

tc worden. De regte lijn, onder welke de top van Bandong (de

zuid-zijdc) gezien, zich vertoont, is de rand der zmdelijkc

helft Tan den krater-muur. De bovensto opening des kraters

3 lijn , welke zijn rand besclirijft) is bijna regelmatig ovaal.

Hij is cen der grootsten van dit eiland, daar zijn diameter van het

0. naar het W. ongeveer 6000 Par. voeten (alzoo meer dan eene

Engelsche mijl) en in de tegenovcrgestelde rigting, iets meer
dan de lielft daarvan bedraagt. Hij is nogtans door een' lagen

tusschenrug in tv^ee helften, — in twee bijkans kringvormige

ketcls gedeeld, die O.en W. tegen elkander liggen. Dc oostclijke

ketel is bij de Javanen onder den naam van KawaRatoci) be-

kend en veel grootor en dieper dan de westelijke. Zijn kring-

vormige rand, tot wiens niters te grens de wouden voortgedron-

gen zijn, daalt eerst steil en loodregt naar beneden en gaat

dan in eene zachte helling over, om zich regelmatig tot den
ketel des kraters te ronden, die slechts in het midden gehecl

vlak is.

Dit midden treft evenwel riiet met het eigenlijk centrum
van den bovensten randkring te zamen, maar hgt veel di

bij den zuidelijken kant van den muur, die (barometi

gemeten) 800' hoog (de noordelijke kant slechts 500') boven
hetzelve uilsteekt. In de bovenste streken des muurs, vooral

in zijne zuidelijke helft, komcn de trachietrotsen , waaruil hi)

bestaat, naakt te voorschijn en vertooncn eene

splijting, waardoor zc in kubisch-prismatische, hier en daar
bijkans zuilvormige massa's verdeeld zijn, tcrwijl zij op andere
plaatsen als ribbcn vooruilspringen en op nog andere terrassen

vormen, die schicr trapsgewijze onder elkander afdalen en die

het, vooral in een gedeelte van den zuidelijken muur, mo^e-

D

menigvuldig

'} Van K-AVi-A (kiatcr) cu Kiuoc (koniiigin;.
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lijk maken, oiii gemakkelijk in den krater af te klijiiinen.

De bencdenste strckcn van dcD mimr zijn met uitwcrpsclcn

(lavablokken, rapilli, zand en asch) bedekt, die hicr en danr

reeds in het midden zijner hoogte beginncn en laiigzamerliaiid

door zaclit gebogene hellingenj in den vlakken krafergrond

overgaan. Deze losse puinmassa's zijn met diepe voren en kleine
4

dalen ,doorsneden, door het afstroomcndc regcnwater' daarin

gegroefd. Dc .voren loopen alle naar Let midden dcs kralcrs

straalsgCA\ijzc inecn^ alwaar het le zamengevloeide water en den

regen*niousson tot kleine meren aangroeil^ die, door dc opslij-

gendo dampen en gazsoorten verbitj eenc borrelcnde, scliijnbaar

kokendc beweging hebben en met vulkanische asch vermengd,

in moddcrpoelen en heele, naar z\^ avel-riekende moerassen van

asch-graauwc kleur, die hier en daar naar het geele overhelt,

ontaarden.

In de maand Juhj 1837 had de grootste dezer modderpoclen,

wiens gedaante en grootte bestendige veranderingcn ondergaat,

eene doorsnede van omtrent 30'. Het is gevaariijk hunnen rand

te naderen; want de fijne graauwe asch, waaruit de middengrond

des kraters bestaat en wiens horizontale oppervlaktc van eene

voorafgegane w aterbedekking getuigt, wordt in de nabijheid

des modderpoels steeds weeker, shjkachtiger, ghjdt onder de

voeten des reizigers weg en dreigt hem in den kokend heeten

afgrond te doen verzinken. *) Naar Horsfield's analyse bestaat

deze asch uit zuivere aluinaarde- Het borrelcnd water bereikt

echter niet het kookpunt; de dampen, che het in schijnbaar

kokende beweging houden, zijn zwavehg-zure dampen; zij chin-

gen ook op eenige hooger gelegene en gevolgelijk di'ooge

plaatsen aan den oostvoct des kratcrmuurs door; zij banen

zicli aldaar met bruisende omstuimigheid een' doortogt en

vormen solfataren met de heerlijkste zwavelkristallen en zwa-

velbloemen aan de wanden en randen der kloofachtige gaten,

w aaruit de dampen in het begin onzigtbaar (doorschijnend) op-

*) Op deze wljze k^vam de bekende reiziger, graaf de Vidua, in een* kratcr (zoo

ik meen) van het eilantl Celebes om 't leven; ook op Java, in de Kawa Djondro di

Moeka van het Diengschc gebergte, verongelukte cen kontroleur op gelijke wijze.
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stijgen, (loch reeds eenige voeten boven den grond, tot witach-

tige dampwolken zich verdigten.

De westelijke kraler-ketel is niet zoo diej) als de beschrc-

vene en zoo als het schijnt geheel uitgedoofdi hij bevat iii

zijii midden een klein ondiep meer van regenwater, het\^ elk

van de omringcnde wanden aMoeit, die bijna overal met strui-

ken en liooger op met boomen begroeid zijn. Veel spaarzamer

vertoont zich de struik-vegetatie aan de hellingen en wandcn

derKa^YaIlatoe,maar des te aangenamer is de tegenstelhng van

haar groen met het woeste, bruinachtige graauw^ der rotsen,

welker smalle terrassen zij versiert.

De lage bergrug tussclien de beide ketels schijnt uit gehjke

uitgewoi-pene massa's, als het onderste deel van den krater-

muiir der Kawa Ratoe, te bestaan. Zijn zadelvormig uitge-

hold midden ligt niet hooger dan omstreeks 300' boven den

bodcm des oostelijken, en 100' boven dien des westehjken

ketels.

Eene merkwaaidige bijzonderheid moet liier vermcld wordcn,

namelijk het voorkomcn van een aantal van zekcre boompjes,

die zich gaarne tot groepen vereenigcn , waarvan de hoofdsoor-

ten zijn : — Agapetes (Thibaudia) vulgaris (milii), Agapetes

microphylla (mihi), Vireija retusa (Blume), Gaulthcria leuco-

carpa (Vol.), benevens verscheidcne varenkraiden , als Poly-

podium vulcanicum (Bl.), en bij welke ook nog gaarne zich

Litsaea citrata(N.), Acacia monlaiia (mihi) en anderen men"-en.

De groeiplaats, waar zij cigenlijk te huis behooren, is de streek

tusschen 8 tot 9000', waar zij op het weeiderigste voorkomcn
en boschjes vormen, die op dikkc lagen tuinaarde (humns)
rusten (men bezoeke b. v. de toppen van den Manellawan'^ie

en Tjermai) , doch vecl lager in de streek van 6000 (Tankoeban
Praiiw, Papandaijang, Diniig), in die van 5500 (Waijang), 5000
(Telaga Bodas)

,
ja in 4000 (Solfatara van den Salak) en in 3500

(krater van den Galoenggoeng) voeten hoogte viiidt men zc op
steenachtige rotsige kratermuren, of in denabijheid vankratcrs,
waar zwarcldariipen hare bosschen doortrekkcn en waar het
terrein open is. Waar geene kraters zijn, zal men ze te ver-
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gcefs bcneden dc aangewezene streek van 8 tot 9000' zoeken

,

vruchteloos zal men wijd uitgestrekte bosschcn en bcrgi uggcn

(b. V. de Tiloe- en BrengBreng-gebergten) doorkruisen en zelfs

ffcen spoor van dezelve ontdekkcn, tot dat weder een krater

door het geboomte schemert, waar men dan zeker verwachten

kan, zijnen woesten grond door l^arc kleurige bloemen versierd

te zien. Zij schijncn de eerstelingcn van den plantengroei, na

cene uitbarstijig te zijn.

Op de kleine situatiescliets Tankoeban Prauw Fig. I duidcn

de getallen aan : 1, de Kawa Ratoe^— 2, de westelijke/ klcinore

en minder diepe Kawa Oepas, Avelke in 1837 slechts bij^ met

weinig ondicp w^ater bcdekt (voor liet ovcrige horizontaal) een

slijkbodem was, — 3, op vele plaatsen doorboordc, vcrganc

rotsniassa's aan deri voet van den kratermuur, w aaruit ten dicn

tijde de sterkste zwaveldampen, met een sissend geluid te voor-

schijn kwamen, — 4, warme, modderige waterpoelen van

eene graauwe kleur, steeds in beweging door opstijgende gaz-

soorten, — 5, het hoogste zuidelijke punt van den gchcclen

top (het Z. W. punt van den rand dcs Kawa Ratoe-kraters),

6 J het diepste noordehjke gedeelte van den kraterrand,

beneden welken de wand (de noordelijke van den Ratoe) uit

bijkans parallelepipedisch-afgezonderde trachietrotsen bestaat

,

die onder elkander hggende vooruitspringende terrassen vor-

raen, — 7, dc tusschenrug tusschen de bcide kraterbekkcns,

welke zich tot het punt 5 zeer steil verheft^ — 8, onze hut

en 9, de weg, langs welken wij opgestegen zijn; (de overige

wegen door ons gevolgd zijn door gestippelde Iijnen aangeduid).

Op cene kaart *) vrocger dan de mijne gemaakt, ziet men dc

Kawa Oepas als een meer aangewezen, met nog dampendc

spleten, die tijdens mijn bezoek uitgebluscht waren.

De solfatara's, die aan de buitenste afhellins: desb

streeks 1000- beneden den kraterrand H^cren

w V^^O *^^X j-

«KawaBadak»^), en eene aan de noordzijd

*) Waarscliijniijk van Sal. Muller in liet jaar 1S32.

*> VolgensDn Bleekerwas de tempcratuur van het borrelende water aklaarden 10

Jimjj 1846 r= 192^ tot lO.i^ Fahr. en van de dampen 210« tot 218° Fahr.
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baar slechls neven spleteii van dezelfde kratorscliaclit, vvaaiuit

vooitdurend vele zwavelig-zure dampai zich onUvikkf^leii.

B. Geschiedenis zijner uitbarstingen.

Vroeger meikte ik in bet Tijdschnft voor Ncerlandsch Indie

omtreiit dezen berg aan, dat de tusschenru^ tusschen do

beide kctels Oepas en Ratoe, door Horsfield in 1804 in hcl

geheel niet vermeld, eerst zoude zijn ontstaan door eeno uit-

barsting, welke plaats had tusschen het bezook van Horsficid

in 1804 en het mijne in 1837, en trachtte de mogelijkhcid van

zoodanig eene uitbarsting , zonder dat zij door de nabij wonendc

inlanders opgemerkt werd, i) te bewijzcn^ mij was geene uit-

barsting bekend.

Volgens het berigt van een ooggetuige (S. von Poerwokcrto

,

in het
"
Tijdschrift voor N. I. YUI. 3. pag. 421) heeft evemvel

wezenlijk eene uitbarsting plaats gehad, welke ik hier zal nie-

dedeelen. Daardoor wordt mijne gissing tot zekerheid, dat d<3

kratcrgrond eerst na 1804 in twee hclftcn gedeeld en de
tusschenrug eerst door deze latere uitbarsting ontstaan is.

1829 April 4. Des avonds omstrccks 10 ure ving de uit-

barsting met een hevig donderend geluid aan, ((eene groote

vlam steeg in de lucht op , » en drie dagcn en nacliten achtereen

werd eene groote hoeveelhcid asch, benevens steenen, uitge-

worpen, somtijds zoo sterk, dat de bewoners der dorpen
Segala Herang , Tenger Agong , Santja en anderen begonnen le

vlugten. Dezelfde berigtgever maakt melding van vijfaardbevin-

gen, die in het jaar 1842 binnen den omtrek , waarin de schuddin-

gcn
.
van den Toekoeban Prauw zich gewoonlijk doen gcvoelen

,

(gelijktijdig met de aardbevingen op Haiti den IT'i^Mei, op Siiit

Domingo den 1^^^^ Mei, te Hanefaan den Rijnden 20-^-" en 50 Mel)
waargenomen werden, en die hare rigting van het 0. naar

*; De meeste kraters van Java liggen in de hoogte-stieck tusehcn 6 en lOOOO voet-
op de hoogte van 4 en 5000 voct echter liggen gewoonlijk, ten minstc vandenmi.ldas
af, dmstere

,
graaawe wolken

, uitgebreid ab een dok, dat alles, wat hooger is. voor
bet 00*; vcrber";!
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lift W. nameii; deze schuddingeii hadden op de navolgciidc

(die zicli op den datura met X vooi-

1

deden, waren vergezeld van ecn oiidcraardsch gcluid als lul

rollen van w agens)

:

1842 April 5 des voormiddags leu 10 ure. x
» » 6 des uachts ten 11 1/2 are.

» Mei 3 des voormiddags ten 10 ure. x
») » 6 des nachts ten 11 1/2 ure.

» » 25 des morgens ten 7 ure. x
Deze uitbarsting wordt 00k vermeld in de Javasche Couraut

van den 5*^^" Mei 1829 (en daaruit overgeuoraen in hel Indisc

Magaziju. 11, No. 11 en 12), waar men leest dat deze berg,

nadat hij eenige dagen lang ecu sterk gcdi-uisch had doen liooren

,

in den naclit van den cersten (?) April (hierboven den ¥"")

begomicn was te « branden « en dat de vlugtende bewoners der

omstreken door den Adsistent Resident van Ki'awang (de Bruin

Prince , vergezeld van den bovengenoemden berigtgever S : en eeu

pakhuismeester van Tjikao A. Bolter,) die toegesneld was, ge-

noodzaakt werden om terug te keeren. Zij kwamen van Wana-
ijassa , de hoofdplaats van dat gedeelte van Krawang , waarloe

de noordzijde van den vulkaan behoort. Het dislrictshoofd van

Batoe Sierap beklom denzelven en zag slechts « vuur en uitge-

worpen steenen, maar geen water in den krater.))

1846. 27 3Iei, had eene hieuwe uitbarsting van slijk en asch

,

van eenig aaiibelang plaats, uit den grooteren oostehjken ketel

Kawa Ratoe. De uitbarsting duurde eenen nacht lang ; zij heeft

evenmin als -de geringe aardbeving, welke aan de noordelijke

of Kravvangsclie afhelling des vulkaans te Segala Herang , Batoe

Sierap gevoeld werd, eenige schade aan de plantagien , toege-

. Men bcweert dat de berg na deze uitbarslinsr voorta-in''o jjj
iiu tj.\j£j\j Liitjjtiiciiiiig vuuiigm^

sterker dan vroeger te dampen
; (volgens uiondehnge medcdeel

der bewoners van den omtrek).

or

o

C. Bezoek van 7^eizigcrs

4

1804. In de maand JuliJ werd deze ber^ door Horsfield van

4

^9<

Mo.B.ot. Gard„e«,

1902.
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attong beklommeu; de borrelende niodderpoe

teniperatuur van 112" Fah^ i)

1821 fi

bczoclit ((ill de stemming-)) zoo als zijn HoogGel. zcgt, «van

Ossian.)) Een heilige priester, die de booze geesten door beroo-

kingcn verdrijft, vergezelt hem. Hij sterft bijna in don kra-

ter van vrees en schat dezen in zijnc angst 700 voet dieper,

dan hij werkelijk is. Hij komt er evenwel gelukkig weder nit,

nccmt, boTcngekomen , eene verversching en gaat vervolgens

lot het besluit over, dat de nieuwsgierigheid om zulk eenen

krater te bezoeken, toch eene groote dwaasheid is. (Vergel. zijn

«Indie)> bock III, deel II, pag. 403. Breda 1842).

1832. Dr. Salomo Miiller (Verb, van het Batav. Genootsch. XVI.

pag. 131).

1837. In de maand JuUj bezocht ik hem in gezelschap van

Dr. A. Fritze, mijn' onvergetelijkpn vriend en chef 2). Wij ste-

gen onder begeleiding van den Adsistent Resident Nagel, van

Lcmbang — den zuidkant des bergs op. Wij vondcn het

borrelende \^ater veel warmer, dan Horsfield voor 33 jaren.

Daar men echter zelden digt genoeg bij het water kan komen
en men zich van een' langen bamboesstaak moot bediencn , om,

door middel daarvan, de thermometers in het water te hou-

den, zoo kan wegens het snel dalen van den thermometer in

het tijdsverloop, dat men noo'dig heeft om hem bij het oo"' to

brengen, aan zulke waarnemingen geene groote waarde

gehecht A^orden,

1846. 10 Junij. Bestijging van Dr. M. Bleeker, W. Bosc

en Hoflland van de noordzijde op, (van Tingger Agong over

Panaroeban en Tjiatler). Zij vonden de vegetatie in de hoogere

streken des viJkaans verdord, verbrand en alles met een een-

toonig graauw asch-kleed bedekt. Aan de oost- en noordoost.

zijde waren op die hoogte duizenden groote boomen in de
rigting van het W. naar het 0. omgeworpen en gedeelte-

1

': Veil), van het Batav. Genootsch. D. VIII.

») Wiens vrnegtijilig afstervon ik dicp hetrcurdc, tocii ik la-in in Junij 1839 tc

Batavia j^iafwaartrt gcleidik.
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lijk oiider asch eii luodder bi'gravcii; wat nii't omgL'uoi]>('ii

en geLroken was, was ten ininste verbog^cn. Alzoo \\us, waar-

door dezelfdc oorzaak, even zulk cen rukwind oiif-

staan, als bij den Gcdch in December 1840, want ook hier

fagen do boomen van den kiater afgewend, — bnitenwaarts

nedergevcld. Do Iieer Bleeker voud de Kawa Oepns en de

Solfatara Badak gelieel onveranderd, zoo als zij door Miiller

en mij besehrercn waren, zelfs op den tusschenrug tusschcn de
Oepas en Ratoe stondcn nog groene Tliibaiidias; niaar de
Kawa Ratoc was van den top tot aan den voet niel een

eentoonig, blaauwacli tig-graauw kleedvan vulkanisclip asch

en modder ove^Hos^en en de kialer was een diepe, onbc-

klimlwar- steile op A^iens grond

nog vloeibare modder door dampen, die tot hoog boven den

kraterrand zigtbaar blcven, in beweging gebragt werd.

Volgcns de meening van den heer Bleeker <(is de modder

gestroomd en heeft

boomen omgeworpen, terwijl ecne iiitbarsting van asch dcze

overstrooming begcleidde». Do aseh-uitstorting was, geloof ik

het Aoo/i/verschijnsel van deze geheeic uitbarsting, en de mod-
der bestond slechts uit den voorraad van vloeibare stof in den

krater, welke immers ook eerst uit (met atmospherisch water

vermengde) asch ontslaat, slechts met die hoeveelheden stof ver-

meerderd, die haren oorsprong hebben uit de ontbinding dcr

rotsen door zwavelzure dampen, en waarvan het hoofdbestand-

deel doorgaans kleiaarde is. Deze modder kan even^\«^l niet

over den oost-rand heengestroonid zijn, want, in dat geval zou

de krater daarmede tot aan den rand gcvuld moeten gewccst

zijn, en de modder had eerst over den lagercn tussclienru;^ in de

in

Kawa Oepas moeten stroomen; de heer Bleeker zegt echterzelf,

dat de vegetatie op dezen rug ongedeerd was! — Hij werd

uitgeworpen, uitgeslingerd, viel uit de lucht neder en veroor-

zaakte daardoor (door de terzijde drukking der lucht) biimeu

Iang^'^ erpige , scherpbegrensde ruimlen dien rukwind, aan wiens

kracht de bosschen geen' weerstand konden bieden. AUeen

door de werking van deze kracht op de ^rooterc oppervlakte
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tier bladerkroon is liet omkiiakken dcr boomen verklaarbaar,

lielwelk onmogelijk had kunnen geschieden, waiineer de kracht

(al werd zij ook door modder in plaats van lucht voortgeplant)

alleen op de stammen gewerkt had, die (smal en weinig weer-

stand biedende) aan de in beweging gezette stof terzijde (tus-

schen de stammen) eencn genoegzamen doortogt zouden verleend

hebben. — Op dezclfde wijze zouden immers ook palen, die

in de zee staan, bij eUvcn golfslag omgcknakt moetenworden!
De kraterruimte was, 50 voetstappen van den rand verwij-

derd, reeds 15" Fah^ warmer. (Zie Tijdschr. v. Neerl. Indie,

VIII. No. G. pag. 570).

1848. 17—19 Junij. Ten tweedcn male beklom ik den berg aan

zijne noordzijde den 17 Junij 1848 uit Tinggcr Agong over

Tjiatter, alzoo langs denzelfden weg die Dr. Blocker gevolgd

was. Ik had op hct hoogste punt van den zuidelijkcn krater-

muur (No. 5 van de schets) eene hut laten bouwen en blecf

verscheidene dagen op het gebergte. Daar evenwel mijn onder-

zoek meer van mineralogischen aard was en mcer bepaald ten

onderwerp had, de veranderingen der gestcenten door de dam-
pen ik de resullaten daa

plaats mededeelen

De krater benevens de hoogste streken van zijne N. en N.

oostelijke buitenheUing , waar de bosschen verwoest en duizen-
den boomen nedergeveld lagen, hadden door de uitbarsting

van den 27 Mei 1846 een in het oogloopcnd bleek aanzien

verkregen. Al het groen, dat ik bij mijn eerst bezoek (Junij 1837)
in den krater gezien had, was verdwenen en aan de boveno-e-

melde zijden waren alle zijne minder steile rotswanden met
uitweipselen bedekt en onzigtbaar. — De uitgeworpene massa
bcstonden uit asch, Zand, steengruis en enkele grootere
steenbrokken van een duim tot een voet dikte, die met zuur
water te zamen tot eene pap venncngd uit den krater gekomen
aren, als eene ongelijkvormige massa, die vecl zwavelzuur

at en eenen hoogen graad van hitte bcreikt moot hebben.
Want hoewel deze massa vochtig was, hebben de daardoor
getroffene bopmstammen evenwel eene soorl van verkoling

be\
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oiidei'gaaii of beter gezegdj eene veranderiiig in eeiie soorl van

bruinkoolj die 1 a 2 duim diep in het liout indrong. Do

stecnbrokken bcstouden grootendecls uit veranderdc digte, ba-

saltische lava, die oorspronkclijk zwart gevvcest, maar door

de zv^avelig-zure dampen in een aluinachtig gesteente herscha-

pen was, dat wel tamelijk vast, hard en aan de oppervlakte

glad, maar geheel bleek of wit van kleur was, zoodal het som-

mige Javanen voor kalk of marmer hielden. Van zulke veran-

derde lava kon men geheele banken zoowel in den kratcr, als

aan do buitenlicllingenwaamemcn, in eene grootere hoevcclhcid

dan bij ecnigen andcren vulkaan van het eiland; ook kon men
den trapsgewijzen overgang van de hardste, koolzwaile lava lot

in een' verblindend witten aluinsteen zeer gocd vcrvolgen.

Blijkbaar is het voornamelijk doze stccnsQort, die door hare

verbrokkeling van gruis tot het fijnste zand— gcdecltelijk met
r

water tot brei vermengd — de ondcrste kom der vulkaan-opcning

aanvult en den bodem des krater vormt, welke bij de laatste

uitbarsting opengescheurd en uitgeslingerd werd. Nu ligt hij

njijlen ver in het rond in de vervvoeste bosschen verstrooid.

Latere aanteekeningen omtrent den Tankoeban Prauw^
{volgens Qnderzoekingen in 1848).

De afhelhng der bergketen, die tot den Tankoeban Pranvv

behoort, daalt niet gelijkmatig in het diepland af, maar vormt

aan bcide zijden, zoowel in het N. als in het Z. eenen lang liit-

gestrekten voortrap, een plateau, waarvan het zuidelijke (dat

boven Bandong gelegen is en de plaats Lembang draagt) eene

hoogte heeft van 3580 voeten, terwijl het noordelijke (waarop

Tingger Agong, Batoe Sierap enz, gelegen zijn) naauwelijks

2000 voeten bereikt. Beide deze hoogvlakten zijn aan de buiten-

zijden door opgchoogde randen ingesloten, kleine nevenketens

vormcnde, die slechts door eenige beekkloven doorsneden, pa-

rallel met de hoofdketen loopen en in 't algemeen de rigting

van het W. naar hel 0. volgen.

Tcnvijl boiflo nevenketens eenzijdige verheffings-rand^Mi i\vv
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neptiinischc formatie zijn, wier oppenlakte naar buiten zachl

en gclijkvormig afdaalt, maar naar bimien d. i. naar de vul-

kanisclic hoofdketen toe veel steiler, meer naar een' muur
gelijkende, valt,— zijn de plateaux, Avelke binnen dezc randen
liggen, nit boven elkander geplaatste lava-bankenzamengesteld,

die, weleer van den vulkaan afstroomende, door dcze neven-
keten in harcn verderen loop gestuit werdcn en tegen den bin-

ncnsten wand van dezehe aanstootende, zich ophooptcn en tot

vlakten uitbreidden. Beide neven-ketens zijn van die plaats af,

waar boven in de hoofdketen de Bockit Toenggoel ligt , duidelijk

te ondcrschcidcn en loopen van tlaar naar bet W. , de zuidebjke
tot voorbij Lembang en de noordebjke iets verder tot aan den
voet van den Boerangrang, waar zij (door lava-stroomen over-

stelpt) verdwijnen.

De zuideltjke, Bandongsche verhefftngsrand , waarvan
het hoogste punt G. Kassor heet, is door verscbeidcne gangen
van vulkanisch gesteente doorbroken en gelijkt meer naar de
Mtrachietische voorgebergtcn der vulkancn)) dan de noordelijke
Krawangsche rand, wiens zuivere neptunische natuur te her-
kennen is aan de lagen van klci, kalk en kalkmergel, welke op
vele punten aan de oppervlakte zigtbaar worden. In de rigting
tusschen den Tankoeban Prauw en den Boekit Toenggoel ligl

de voornaamste dwars-kloof \

dicp
deze

en waar zijne
wand verscbeidene honderd voetcn diep bijna loodregt ncder
stort. De Tji kabocndocrig stroomt van het oosten af langs den
binncnsten voet van den wand en neemt digt bij de doorbraak

'
' ;n de Tji kawarie op, die uit het N. 0. van den

goel afvloeit en iets vrocger zich met de Tjilddan
velke uit het Z.O. van den Tankoeban Prauw hare

kct

loop nam.

Daar, waar deze drie beken zich vereemgen en in steeds
dieper msnijdende kloven naar de hpofdspleet tocstroomen,
wordt den natuuronderzoeker de schoonste gelegenheid aange-
boden, o.n de slructuur van het binnen gelegene plateau ui(
op

hcrk
I
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van lava kaii men vooral duidelijk ondcrschcidcn, als; 1. IJij

eencn ^\ aterval van dc TjikaAvarie , digt boven hare veiccnigin

met in diJvke horizonlale bank

ne vulkanische gloedbrckzie , wier graauwe, fijn- tracliie-

Tondinassa andere, afgerondc lavastukken van hctcrogencn

gesmolten bevat. — 2. Een basaltische lavastroom is door

i-skloof been gedrongen en tot voorb

3 digte , zAvartblaauwe lava met lucht

duim ffroolte, doortrokken is. Uit dez

\ an een half

lava ontspringt eene ^varine bron (Lembang Tjipannas No. 1

den linker oever van de Tjikawarie, tusschen de mouden v[

Tjikidang en de Tji kabocndong. Eene twecde w arrne bron
(

bang Tjiiianuas No. 2) ligt aan de ovcrzijdc, aan den r

oever van de Tjikawarie meer benedenwaarts, digter bij de

dwarskloof , maar insgclijks nog tusschen de beidc monden.—
3. Horublende-porphicr met groote, zwarte, schcrphoekigc

liornblende-kristallen van ccne lijn tot anderhalve duim lengto

en 1/3 tot 1/2 duim dikte, die geheel ontwikkelde, zeskanlige

zuilen zijn en slechts los in eene graauwe, fijn- trachietische

c

steken, waaruit zij (bij toenemeiidc verwei

ondstof) ten laatste van zelvc uitvallen, geheel vrij

o

en slechts ledige indi^ukselen van hunnen vorm

lava heb ik evenwel slechts in blokken aan den Binnensten voct

van den wand, ten westen van dedoorbraak, kunncn vinden.

In den noo7^deltjken, Kratvangschen verheffingsraml zijn

de Toomaamste dvvarsche doorbraken die, waarin de volgende

twee beken stroomen : 1. De Tijponagara aan de oostelijke grens

van bet plateau en van zijnen verhefEngsrand, in de rig ting

naar den Tampomas.— 2. Dc Tjiassam, naar de westelijkc grens

toe, noordA\aarts van Tingger Agong. Behalve van den kalk en

kalkmcrgel, die aan de afiieUingen voorkomt naast de door-

braak van de Tjiassam, moet ik nog in hot bijzonder melding

rnaken van eene plaats beneden het dorp Taringgoel (tusschen

Wauaijassa en Poerwokarta) , daarzij, hocwel tot den \oet van

den Bocrangrang belioorende (en niet tot die van den Tankoeljuii

Prauw), evenvvcl in de voortgezette rigting van de neptunische
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verlicffmgs-zone (den buiteiu'and van het plateau) ligt. Daar

komt namelijk een merkw aardige bitumineuse kalksteen voor,

welke zich, slechts door smalle tusschenkloven gescheiden, in

massa's die den vorm hebbenvan blokkcn, torens en teerlingen

,

nit den bodem verheft en bij het wrijven of verbrijzelen eene on-

aangename reuli verspreidt, die aan bergolie en teer herinnert.

De steenmassa's bestaan afwisseleud :— 1. uit eenen graauwen

,

zeer vasten en zandigen kalk,— 2. uit eenen geelachtigen kalk

,

die uit ongelijksoortige (bolvormige of bolvormig- in stralen

uitloopende) deelen te zamengesteld is,— 5. uit vaste kristalini-

sche (kalkspatli-) massa's van eene stralige textuur, die eene

zwarte en zwart-bruine kleurhebben,— 4. uit dergelijke zwart-

bruine massa's, die gehcel en al docrtrokken zijn met buizen

in den vorm van lange, dunne bijen-cellen,— 5. tusschen de

vier vorigen in uit geheel verschillende dunne , uitnemend schilfe-

rige (lamelleuse) lagen, veel op dunne kalksinter-beddingcn nit

waterbezinksel gelijkende. Alle deze vijf hetcrogene substantien

komen voor in parallele lagen van 1/4 duim tot 3 voet diktc

tot een geheel zamengesmolten en zijn in eenige der 10 tot

voet hooge massa's (of brokstukken van het gebergte) hori-

zontaal geplaatst, in anderen loodregt, maar in de meesten

golvende, dikwijis zoo vcrwonderhik gebogen, dat de ombui-

gingen cirkelvormig deze

steeds onderling parallel. Men gelooft hier afwisselende lager

van verschillende soorten van koraal- en kalksintcr-vorminger

te zien, die met bergolie (minjak latoeng) doortrokkcn werden
Dit nioet evenwel terslond bij de eerste vorming der afzonder

!ijke lagen plaats gehad hebbcn, dewijl men zeer dikwijls tus

schen de bitumineuse, zwart-gekleurde lagen andere niet bitu

mineuse, gewone (geelachtige) kalk en sinter-lagen aantreft

De vourtrap (het plateau) van Sclaga Herang ligt

binnenwaarts van dezen neptunisclien verheffingsrand en stijgt

met wijd uitgestrekte trappen zeer langzaam naar den voet van
den Tankocban Prauw op. Hij is van Iiet Z. naar het N. 5 a 6

W. 15 a 20 gen
hpstiiaf ill rlr/e goh.M-l,. .ii(gos!roklhrlfl nil baj»k<m van lava,
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li<^ web.^er van den vulkaaii afstroomende en tecen den verhef-G

fingsrand inhetnuorden sluitcndej zich hier noodzakelijk moeslen

ophoopen. Deze lava is zv^art-blaauw, basaltiscli^ in liorizontale

banken en plat ten afgescheiden, in grootere dieptcmcestal digt,

maar in hare bovenste lagen en voornamelijk naar de oppervlakte

toe porens en met groote luchtblazcn voorzien, die almede,

en wel parallel met de banken, in de lengte getrokken (hori-

zontaal uitgestrekt) zijn. Honderden voeten Iioog ziet men aan

de wanden van vele kloven dezelavabanken op elkander liggen;

men ziet ze naar boven toe steeds poreuzer worden, terwijl zij

in ecncn vlakken gi end eindigen, die slcchts daar waar liij ongelijk

of golvendc is, in zijne diepten een weinig humus bevat, voor

't overige naakt te voorschijn komt en op de meeste plaatsen

bestrooid is met afgebrokene stukken dezerlava, van een duim

tot een voet dikte. Daarenboven is dit gesteente met ontcl-

bare gaatjes doorboord even als een zeef en slurpt al het re-

genwater op, dat op de oppervlakte valt en dat vervolgens

spoorloos in het inwendige verdwijnt. Dit groote plateau gelijkt

alzoo een koud geworden en ((gestold lava-meer,» — vdens

rotsachtig-hobbelige oppervlakte nu dagreizen ver slechts met

allang-allang en klaga begroeid, op de meeste plaatsen on-

bewoond, onbewoonbaar en bijna voor alle cultuur ongeschikt

is, — eene rots- en graswoestenij , in vs^elke de reiziger halve

dagreizen ver geen ander geluidhoort, dan den doffen weerklank

zijner voetstappen «rimbombo » , zoo bedriegelijk hoi, dat hij

gelooft over een gewelf te gaan.

Aan de watervallen, die van verscheidene als trappen eindi-

gende lava-banken afstorten, b, v. aan den Joeroek Agong in

den vlakken dalgrond van de Tjiassam beneden de plaats, waar

zij door den neptmiischen rand gebrokenis, of aan den Joeroek

Go-ong van dezelfde beek boven de doorbraak ,— ziet men groote

gedeelten van dien zwart-blaauwen, bazaltischen steen ontbloot,

die aan de oppervlakte dikwijls in louter kleine, rhombische stukjes

van V^ tot een voet diameter verdeeld is, *) Door de Tjiassam-kloof

^ *
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loopen, aanbeide zijdendoor de neptunisclie aflielliiigeii begrensd

de lavastroomen verre in het lag^e, tertiaire land uit.
m

Het schoonsto evenwel openbaart zich de /a^Y^-natuur van dil

eens gesmolteii geweest zijnde gesteente^ in een hoi hij Joe

roek grinding^ hctwelk 5 palen oostelijk van Tinggcr Agon^

o streken van het plateau aangetrofFen wordt

de oppervlakte zacht henvelachtig-golyende is, Aldaar is op

zekere plaats de grond opengebarsten en door eene kloof of

splect in de rigting naar het N. N. 0. doorsneden, welke

plotseling eindigt^ terwijl zij zich in den ingang van een hoi

verliest-, waarboven het plateau wcder vlak is en even als vroe-

ger, door ^eene kloof meer doorsneden, Het hoi gelijkt een

100 tot 150 voet diep gewelf m den vorm van een' boog

welks ingang 50 voct hoog is, terwijl het naar den achtergrond

toe tot 15, ja zelfs tot 10 voct in hoogte afneemt. Men ziet hier

gewonc, z\vart-blaau\ve bazalt-lava, in niets van die op anderc

plaatsen van Selaga Herang onderscheiden. Maar van het ge-

welf van dit hoi hangen lavastalactieten af; zij hebben de

gedaante van lange spitscn , kegels , druiventrossen , takken ?

punten en aan de onderste randen uitgetande lamelleuj die alien

looch^egt, even als de druipsteenderkalkgrottenj bij honderden

van het gewelf afhangen en klaarblijkelijk de gesnioltene natunr

van deze lava aantoonen, welke door de hitte week gewo

en omtrent van de consistentie van honig moet geweest zijn,

tocn zij van het gewelf afdi'oop en onder het afd^^uipen

r

den

stolde. — (Men kan aanncmen, dat reeds eene hard

dene en van onderen iiitgeholde lavabedekking daar lag, dooi

wier splelen, reten of porien de gesnioltene massa van eenej]

boveu gelegenen nieuwen nog vioeibaren stroom hencndi'ong)

Weinig vulkanen van het eiland zijn zoo rijk in warim
hronnen als de Tankoeban Prauw. Hier zal ik echter

op haar aantal en hare ligging opnierkzaam niaken, di

het 3^'^ hofdstulv der tweede afdeelins: van dil werk
beschreven wordcn.

Aan de zmdclijkc, Bandongsehe afhellinjj van den bci

^ » Ull V.U t \\ Ul iV Ul t V UiJl A Ji

zijn er mij drie bekend: 1. hi de nabijlieid van de b(,'ek Tji-
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bcurocm b palon ooslwaarts van Djamboe tUvipa, ongevocr
3500' hoog-, eene laauwe salinisclie staalbron, ^vclke uit

poi Het water van irezcirde

koud, maar heeft eene sterke aluinaclitige smaak.— 2. l)e reeds

vroeger wegcns bare bgging vennclde warme bron bij Lenibang

(Tjipaimas 1), aan den linker oever van de TjiJtaAvaric, zonder

rcuk of smaak.— 3. Ter zelfder plaatse, aan den regterccvcr

in de TjikaAvarie (Tjipamas 2), met melkachtig-troebel, cenig-

ns naar soda smakend en naar zwavel-waterstofgaz riekend w ater.

De vijf volgende vindt men aan de noordelijke^ Kiavvanff-

\

sche ziide: de de

Tj latter aan de noordelijkc lielling van den Taiikoeban Pramv,
ongeveer 3300' hoog eu op een' afstand van 5 palcn van Ting

ger Agong.— 4. Aan den renter oever van de beck Tjipal)la ont

spring t uit diie openingen eene laauwe, naar aluin suiakendc

bron, welke een zeer hard bezinksel afscheidt. Zij ligf 0. N
OostM-aarts beneden Tjiatter. — S. « Tjipaimas » N. Oostwaartj

beneden Tjiatter in de vlakke diepte aan de oostzijde van dc

S ibbe, fi-enaamd «Poelosarie

Daar ontspringt op eens, dampend heet, eene zeer sterke

beek, uitbrekende uit den voet van eenen aardwand; haar water
r

smaakt naar aluin, riekt naar zwavel-watersto 'gaz en bedekt

alles, waarmede het in aanrakiiig komt, met een kalkachtig

bezinksel. Een ander breiachtig, melkAvit sediment gecft aan

den Spiegel van het kleine bekken (kom) waarin zich de

beek lager vcrwijdt, eene kopergroene tint. Zij stort zich

even als de vorige, uit in de Tjiponagara.

6. Aan den bergwand «G. Batoe kapoerj), welkc de binneu-

ste wand van bovengemelden verheffingsrand is, chgt bij die

plaafs, waar hij in het oosten eindigt, borrelt eene warme
bron op, boven den regteroever van de Tjinangka (welke meer
naar beneden zich in de Tjiassam uitstort), die alles wat zij

aanraakt, met eene korst overtrekt en verbazendgrootegekrulde

kalksinter-trappen langs de afhelling nederwaarts gevormd heeft.

Het water is i erecheidene

bronnen komcii aan den oercr van dc beek voor. Zij

^
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3 palcu iioordwaarts van Tingger Agong.— 7. In dc dahlaktc van

de Tjibroebocs, 3 palen N. Westelijk van Tingger Agong ont-

springt eene reukelooze bron van een eenigzins zoute smaak uit

eene laag van vultanische rolsteenen, ^) waaruit de dalgrond

bestaat. BoTendien sindt men nog in den vlalikcn grond van

het dal vele doorzijpelingen van zout water, benevens sporen

an aardolie. Ook vindt men aan den noordelijken wand van

het dal eene toude, veel ijzer bevattende bron, welke uit eene

rots-pleet wDjembloengan)) dringt.— 8. Warme en koudc sali-

nische staalbronncn 2) in het dal van de beek Tjiratjas, 5

palen N. Oostwaarts van Wanaijassa, mede uit lagen van

vulkanisclie rolsteenen ontspringende ; benevens nog andcre

ontelbare doorzijpelingen van ziltig water.

Van deze acht bronnen behooren er evenwel slechts zes tot

den Taiilvoeban Prauw, terwijl de beide laatstgenoemden, No. 7

en 8 in lengtc-dalen liggcn tusschen ribben, welke van den

Boerangraug afloopen.

Even zoo als in 't algemeen op Java de meeste van al de

warme bronnen aan den binnenrand der voorgebergten van de

vulkancn gevondcn worden, zoo zien wij ook hier (met uitzon-

dering allcen van No. 4 en 5) de opgenoemde bronnen in de

nabijheid van den verhefiingsrand der neptunische formatie , die

de plateaux begrenst, ontspringen, — of aan den voet van den

binnensten wand van deze nevenketen zelve, of op zulke pun-

ten, die, hoewel met lavastroomen overdckt, toch blijkbaar

de voortzetting dier randcn aanduiden,— dus steeds op zoodanige

plaatsen , waar men aan de grens der vulkanische en neptunische

formatie groote spleten in de diepte kan veronderstellen

.

D. Gedaante-verwisselingen.

Horsfield spreekt (1. c.) slechts van eenen kratcr, weiks b<

vensten omirek hij op I1/2 Eng. mijlen en welks diepte hij i

) „Gcschiebe/"

*> ..Ei^cn^uucrlin;^ /' f Zuio ij/.crlirf>unen).
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hot zuiden, waar hij naar beneden kloni, op 250' schatj (in

1837 was hij daar 500^ diep). Daar liet oninogelijk is, van den

zuidelijken kraterrand, (van waar H. afdaalde), den twecden

(westelijken) ketel niet te zien, en daar men zelfs van die plaats af

,

w

even als van alle streken van den kraterrand, den bovenomtrek

van deze tweede kolk duidelijk herkennen^ ja ten deele daarin

naar beneden zicn kan^ — zoo moet men aannemen^ dat de

krater toen slechts uit eenen (ovalen) ketel bestond en dat de

kleine middenrug, die hem thans in twee bijna kringvormige

ketels deelt, (van welkc de westclijke de kleinste en minst diepc

is), in cene der uitbarstingcn tusschen 1804 en 1837 eerst

gevormd is geworden. Daar deze rug nu slechts uit losse puin-

brokken (asch, steengruis) bestaat^ zoo is het niet onwaar-

schijidijk dat hij zonder veel gedruisch en geweld kan gevormd

zijn door ecnc hgte asch-uitbarsting, die misschicn alleen de

hoogst gelegene dorpen heeft getroffen en door de Javanen niet

van genoegzaam aanbelanggeoordeeldis, omvermeld te worden,

Wij hebben echter hiervoren werkelijk ecne en zelfs belangrijkej

(aan de bewoners der omstreken vrees iiiboezemende^ uitbarsting

uit dit tijdvak leeren kennen, namehjk die van 1829.

9. PATOEHA. O en

Br. 7» 15^2' — L. 107" 2Q^k' — H. 7420 voet

A. Topographisch overzigt.

Als een der hoogste toppen in de ruimte tusschen den Gedeh

en den berg van Cheribon verheft zich de Patoeha in de ooste-

hjkste, (het naast aan het plateau van Bandong grenzende) keten

van het Rendang gebergte, wiens tahijke ruggen in eeneparal-

lele rigting met elkander tusschen hem en den voet des Gedeh's

voortloopen en in de nabijheid van den Patoeha en Brcng-Breng

hunne grootsto hoogtc bereiken. Onmetelijke wouden, die eene

der grootste en onbewoondste wildernissen op Java vormen , be-

dekken daar bersr en dal, — schilderachtiore watcrvallen, naauwc-Q^ »TC*UVA »U*XV.Xi,

lijks aan eencn Europcaan bekend, storten daar donderend van
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de hcllingen af, en op uenen grooten afstand van verre berg-

wanden en kloven hoort men de echo weergalmen.

Eenzaam tusschen zuike nooit bezochte vvouden ligt daar lict

schoone berff-meer Telajia Patenffan, 4790' boven zee. metD "— -^ *-"'C

Op welke

Podocarpus-soorten zich verheffen. Zijnkalrae waterspiegel kaatst

het beeld van den Patoeha terug, wiens zachte helling in het

oosten des mccrs opstijgt en 2650' hooger in een' kleinen top

eindigt, welke de hoogste van dit gebergle is.'

Hij ligt omtrent Z. 0. ten Z., 50 Eng. mijlen van den Ge-

deh verwijderd en bestaat uit eenen cirkelrondcn, smallen, op

sommige plaatsen geheel schei-pen rand, die binnenwaarts stei!

afdaalt en eenen onbeklimbaren, trechtervormigen afgrond vomit,

welks loodiegte diepte de bovenste middellijn des rands van

omtrent 600' schijnt te evenaren. De gedaante van dezen

trechter is zeer regelmatig en gelijkt naar eenen omgckeerden

kegel of naar eene piramide, waarvan de spits afgcslagen is.

Zijn naauwe benedengrond , namelijk zoo ver men van dc

duizeling-wekkende hoogte in staat is dit te beoordeelen, is

vlak, en zijn midden alleen met gras bugroeid en biedt aaii

het oog, behalve een paar neergeworpene boomstammen, niets

merkv^aardigs aan, Gelijk het woud zich van den uitersten

voet des Patoeha's tot op den hoogsten top uitgestrekt heeft

waar het zijne aloude met moszoden en weelderig loof bedektc

takken en stronken over den steilen rand des kraters laat af-

hangen, zoo heeft het zich ook voortgezet tot in den ondersle

bodem van dezen afgrond, die een treffend beeld der volmaaksl

I

cenzaamheid en eeuwige vergetelhcid aanbiedt. Zijn voorkomen
is somber en treurig; want de bosschen, die hem bedekkcn,
wassen wel rustig voort, maar zij zijn onbewoond en zelden wordt
daarin Iiet gezang eens vogels gehoord. De voet des wandelaars
kan nimmer de diepte bereiken. Zij ziet er uit als eengraf,
oven zoo geheimzinnig , zoo stil en echter zoo vol beteekenis.

Aangenamer is het gezigt op het schitterend zwavelmeei
Kawa Patoeha. Ket ligt* slechts 755' beneden den zoo even
beschrevenea rand des ouden kraters, welken de Javancn <(Tam-
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man saliat^ noemeiij en wel westwaarts van dozen, zijndo

zijn Spiegel 6685' boven de oppervlakte der zee verlieven,

zoodat de grond des kraters bijna tot den spiegcl van het

mecr afdalcn moet, (overigens nagenoeg. 5000' van hctzelvo

verw^ijderd is). AUeen aan doze zijdc (de M^estelijke aflitlling

van den Tamnian sahat) zijn de oevers van het nieer hoog en

steil en bestaan uit eenen trachietwand, die zich^ nit prisma-

tische, bijkans zuilvormige stukken opgebouv^^d, in zijn midden

wel 300^ hoog verheft en zijne bruine schaduw wcrpt op den

licht kopcrgroenen, in het gcclachtige overgaanden waterspie-

gcl. Op de klippen, die aan den voet van dozen wand uit hot

water opiijzcn, verhoffon zicli schildorachlig eeinge booraTarens

boven nederig struikgewas* Aan boide zijdon daalt do rotsmuur
i

steil af, cm in den storapen en brecden rand over to gaan.

1

meers

die kringvormig om het meer heenloopt en met kreupelboscl

begroeid is. Daar zijne hoogte slechts 30' tot 40 bedraagt,

kan men gemakkclijk tot aan den oever des meers afdalen,

welke cover met lavabrokken en met reeds vergane, verbleokte,

in eene w eoko^ zolfs breiachtige massa veranderde steenbrokken

bestrooid en met eene groote hoeveellieid onreine^ met aard-

soorten vermengde zwavel bedekt is. Op den bodem des

ligt ccn dun, witachtig bezinksel van aloinaarde, dat die eigen-

dommehjke, hchto, w itachtig-groene tint op zijne oppervlakte

werpt. Het water zelf smaakt tezamentrekkend, gelijk verdund

zwavolzuur en schijnt ook blijkbaar eene groote hoeveelheid

opgeloste zwavelzure aluinaarde te bcvatten, zoodat men dit

moor met regt eon aluinyneer noemen kan. Het vnlt het

bekken van eon' voormaligen krator, (die bhjkbaar van lateren

oorsprong is, dan de oude centraalkraler Tamman sahat), on

schijnt uit zamcngevloeid atmospherisch water gevormd te zijn

en door dit water ook gevoed te \^orden, maar zijne bijzondere

eigenschappen aan de zwavelzure dampen te danken te heb-

ben, die uit den bodem des ketels waarschijnlijk op vele

plaatsen opstijgen. In 1837 waren er overigens geene zigtbare

dampen waar te nemenr^ ook was het water koud. De mid-

dellijn van dit bijna ronde meer is 700 voet.
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B. Vitbarstingen

Zijn gcheel onbekend.

C. Bezoek van reizisers.
r

In 1837 werd clit meer door den Spanjaard Noronha bezoclit

,

denzelfden die, in een der deelen van de Verh. van het Batav.

Genootschap eene naamlijst van Javaansche planten geleverd
lieeft en van wien mij verder niets bekend is. i)

In 1804 werd het door Horsfield bezocht. (I. c.)

In 1819 was Reinwardt de derde bezoeker, door wien hel

meer gezegd wordt 7407 Eng. voeten (= 6950 Par.) lioog te

liggen, bijgevolg 265 Par. voet hooger, dan volgens inijne meting.

10. KAWA TJIWIDEI. ®
Eenige palen Z. oostwaarts van de Kawa Patoeha, alzoo naar

den TUoe toe, leerde ik in het jaar 1848 eene solfatarakeinien,
uit weike eene der hoogste beken van de Tjiwidei ontspringt
en weIke om die reden door de bewoners van het da! Tjison-
darie, (cKawa Tjiwidei)) 2) genaamd wordt. Zij ligt in het digste
van het bosch en is een der merkwaardigste z. g. explosie-
kraters van het eiland.

In het zuidehjke deel der Preanger-regentschappen namdijk
hggen eene menigte pai-allele bergketens, die reeds bij de Wijn-
koopsbaai aanvangen en van het Z. W. naar het N. 0. loopen.
Zij nemen tevens in deze rigting steeds in hoogte toe en ein-
digen in eenen vlakken rand of wrong, weIke van het N. W.
naar het Z. 0., alzoo in tegenovergestelde rigting loopt en
onniiddelhjk aaii de vulkanen grenst, zoodat de Patocha de
N. westehjke hoek van deze verhcvenheid is, van waar af een der
hoogste bergruggen, de Breng-Breng zich naar lict Z. W. voorl-
zet. Deze Breng-Breng de overige hergk

') HorifieW, Verh. van het Bat. Gen. cleel VIII
') Of Ivnra Kapala Tjiwidei, (Kapala: hoofd- of oorsprong)
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eenzijdige verheffings-randen der ncptunischc tbrmatie van

Java; want allc deze bcrgketcns bcstaan uit lagcn van Llci,

mergel en zandsteen met fossiele kolen en taliijke petrefactcn

Vran de laatste Tertiair-periodc.

Midden door de zandsteenAdi^xx y^n de voormelde rlakke

bergwrong Keen is de Kawa Tjiwidei uitgebroken. Hetisslechts

eene trogvonnige diepte in eene bijna vlakke strcek, wierran-

den zicli nict boven dezclvc verheffen en rcrtoont cen chaos

van verbrokkelde zandstccnlagen^ waarvaii de blokken op eene

plaats midden op dt^n vlakken gi ond van de Kawa als ijsseliot^^^n

op elkander gestapeld liggen en, bij eene duidelfjk be*

honden gel)levene stratificatie en paralelle ligging barer strepen,

tevens op eene merkwaardige wijze veranderd, verteerd, week

geworden, met zwavelzum* doortrokken crt met zwavel en

aluindeelen bezet zijn. Want in den geheelen omtrek stijgen

met een sissend geluid uit duizenden galen en spleten zwavel-

hoog

op- ZIJzure dampen , zwavel-w aterstof-gaz en w aterdampen
komen gedeeltelijk uit eenen droogen grond, gedeeltelijk uit

borrelende water- en modderpoelen en vereenigcn zich tot tdm:

alsremeene damp- en nevehvolk, Avelke eeuwig blijft hangeno

boven deze, naauw door de prachtigste bosschen ingeslotene

ruimte, en welke, door de aanzienlijke rijzing der temperatuur

van dit oord, hoewel op eeneboogte van omstreeks 5V2 duizend

voet gelegen, eene allerweelderigste yegetatie ten gerolge heeft.

Rokend heete modderpoelen van zunrdeelen bevattende klei

en nieuw gevormden aluin vuUen de overige ruimten tussclien

en nevens de blokken aan en hcbben meestal eene schijnbaar

vaste korst van een' duim tot een voet dikte, Icrwtjl het daar-

onder liggende nog breiachtig is. Hier vindt men de ver\ion-

derlijkste efHorescentien (uit aluin benevens andere bestanddeelen)

van eene graauwe kleur, tamelijk vast, die even als uiinerale

bloemen nil de moclderkorst uitspraiten en nu eens de ge-

daante van bloemkool, van takkige koralen, dan vveder \d^

Cladonia's en andere lichenes nabootsen. Kussens van mos,
r

Gleichenien en andere varens groeijen daar tussclien en boscbjes

van Vireija-j Tliibandia-, Lifsaeasoorten en andere struikgewassen

5

4'
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met hiiiiiie veclklcurigc bloemen vormen eeu gewelf daarovcr

been, in weerwil der dampen, die door hun di^t door clkander

gestrengcld loof been dringen.

Men vindt hier naauwelijks enkele stukjes van vulkaniscbe

sleeiisoorten, doch mecrdere blokken van veranderden zand-
steen, die in boornsteen en kwarts-massa overgegaan is. Het
overvloedige water van den kleinen ketel ontlast zich door eenc

'b
beek in de Tiiwidei, wcike

na door het Tjisondarie-dal gestroomd te zijn, zicb in het
plateau van Bandong in de Tjitaroem uitstort.

Deze kratcr zal later bij de bebandehng van het neptunische
gebergte, waarin hij gelegen is, uitvoeriger bescbreven worden.

11. MALABAR.
oostehjke top ; Br. T 13'. — L. 107" 41'. — H. 7090

i

Hoewel tot nog toe geen krater of solfatara tot dozen berg
behoorende bekend is, zoo wordt hij evenwel hier onder de
vuurspuwende bergen opgenomcn , dewiji bet eigendommelijke van
zijnen vorm en van zijne gesteldlieid het meer dan waarschijnhjk
maakt, dat ook hij eens een wcrkende vulkaan was. Wat zijne

ligging en verbinding met de naburige bergen aangaat, wordt
ten opzigte van dezen zoowel als van de overige Prcan^^er-vul-
kanen, naar do bijgevoegde scbets verwezen. Zijne kruin is

geenszins koniscb, maar bestaat uit twee zich lang uitstrckkende
smalle niggen, die oostwaarts in eenen spitsen boek zamen-
loopen en den 70D0' hoogen oostelijken top van het geb

Ook hunne tegenovergcstelde uiteinden zijn stcil en
topvomiig. Zij skiiten ecne bijna driehoekige ruimte in, die
W. N. ^TCstAvaaarts in eene wijde , kloofachtige opening van den
berg afdaalt en die men ontwijfelbaar voor den ouden krater
van den Malabar houden moet, wanneer men de steile afdaling
van beide bergruggen naar biimen toe opmerkt, die met hunne
steile wandtn tegen elkander overstaande, zich als kratermuren
voordoen. De zuidelijkste rug strekt zich verscheidene mijlen
ver mt. Het is zeer waarschijnlijk , dat men op den bodem
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dor vooriiiclde giootc kloof liisschen <lc ru^^^en, l)ij «'on naamv

kem'ig oiiderzoeky nog stcllige bcA^ijzcn van zijnc vooriiialigo

bcstcniming vindcn en nelligt nog dampcnde fuuiarolen of

kokende moddeipoclca aldaar aantrefTcn zal. Ovcrigeiis zijii

zoowel de kloof als de toppcn met aloude bossdn^n overdokt
^

wicT pliysiognomie ik op eeiie andere plaats heb gclraclil to

scliildoren; >) slechts twee warnic bronncn, aan de zuidelijke

helling dcs bergs, zijn de ccnigc nog bckcndc overblijfseleii

van zijn voormalig vullvanisch karaktcr. Ik bezoclil den bei-g

in do niaand October ISoO, aan zijiie oostelijke zijde opkliiN-

niende, waar de Passangrahan Malabar Tjipai-ai sfaaf.

12. WAIJANG. (g)

In de voortzctting der tweedc (zuidelijke) Preanger viilkaaii-

reeks, daar waar zij begint Z, oostwaarts naar den Papandaijang

te loopen, ziet men ten Z. van den Malabar twee kleine toppen

of hoekcn, die niets bijzonders hebben en zich naauwelijks lets

boven den bergkam verheffen* Dat gedeelte of stuk der berg-

keten, dat zc met elkander verbindt, is zacht gebogen en met

de concave zijde naar het westen gekeerd. Op den slcil neder-

dalenden voet van dit stuk ligt eene solfatara, die niijlea ver

in de onmetelijke wouden het ecnigste kale plekje vormt,

waarschijnlijk eerst later door eene secondaire vulkanische uit-

barsting ontstaan. In hare diepere streken borrelen waterpoeleii

.

maar in hare hoogere streken bruischeu uit talrijke gaten on

spleten zwaveldampen op, die gelijk nevelen de nabij gelegeii

wonden doortrekken. Bijkans alio trachiet- en lavablokkcn, di(*

zich op den oneffenen en hellenden grond van dit plekje (van

ongeveer 700' diameter) bevinden, zijn verbleekt, grootendeels

reeds vergaan en in brokkelige en breiachtige massa's veranderd.

Deze solfatara is daardoor merkwaardig, dat er eene verbazende

hoeYeelheid pillim-aluin (Bisnlphas ahiminae) in voorkorat, die

*} Tijdschr. voar yat. gesch. on Pliys. door J. van der Hocven t^n W. IT. de

Vriesc, t. YTTI.
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zich vooral aan deu voet van steenblokken of oncler boo^tifir

overliangende rotsen, waar de dampen uilkomenj gevornid

heeft en los (liiclitig) opeeixgehoopte dikke massa's daarstelt,

die uit lange, zilverglanzige, asbest-achtige naalden bestaan. De

Torming daarvan schijnt zich steeds te vernicmven en door

het zwavelig zuur der dampen te ontstaan, die de trachietrotsen

ontbindt en zich met de ahiinaarde, waaruit ze gedeeltehjk zamen-

gestdd zijn^ vereenigt. Het water van eeneklcinc beek, die uit

de solfalara stroomt en tusschenyerbleekte, aan de opperTlolvte

vergane steenmassa's in het woud neervloeit, is met vrij zwa-

vefzuur bezwangerd en ondrinkbaar. De solfatara van den Waijang

werd in 1859 't eerst ontdekt^ van haar ontstaan en hfire ge-

schiedenis is niets bekend. In October 1839 ward dezelvc door

mij bezocht.

In het voorgaande is de Waijang sleclits kort bchandeld; hier

volgcn nog eenige latere aanteekeniugen.

De soUatara ligt aan de bmnenste (of westclijke) afhelling

van de bergketen, die hot schoone plateau Pengalongang aan de

oostzijde begrcnst. De talrijke opmerkenswaardlge, physische en

meteorologische verhoudingen van dit plateau kunnen eerst in do

algemeene bescbrijving van Java uitvoerig behandeld wordcn.

Toen ik het in 1839 voor de ecrstemaal bezocht, was het

met maagdelijke bosschen bedekt, die alles overschaduwden^

tegenwoordig (in het laatst van 1846) is eene oppervlakte van

3 palen in middellijn daarvan neergevekl en ncmcn 1700000 ^

piramidenvormige koffijboomen van gemiddeld 10 voet (de gro(

tere 15 tot 18) hoogte de plaats daarvan in. Hun donkergroen
glanzend loof maakt eene schoone tegensteUing met de li"l "roene
bladeren van de bijna tweemaal zoo hooge Dadap-boomen (Ery-
thrina indica), die hen overschaduwen , tervvijl deze wederom
sterk uitkomen tegen de gemiddeld 100' hooge bosschen, aan
wier rand zij staan en waarbij zij slechts kreupelhout gelijkeu.

De ligging en het profiel van de oostelijke grensketen van

') 17 Keti. (Een Keti is lO Laksa, en een Laksa 10000 stuks.)
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plateau zijn in de hierb
r

wezen. De Gamboeng in het 0. 10° ten N., — en de solfatara

in het 0. 22" ten Z. gezicn.

Er is geene andere solfatara op Java, die zoo gemakkelijk

bezocht tan worden, dan dcze.

Van dc 4400' hooge Passangrahan Penggalengang komt men
0. Z. oostwaarts 5 palen ver bij de kofTijschuur Pondok Tji-

panncrcssan , waar eenige woonhuizen staan en waar 4725' hoog,

aan den voet van den Waijang de koiGfijtuincn eindigen. Hier

\ de (scherpbcgrensde) wouden aan en van hier

te paard in lV4 uur in de Kawa komen, wier diepste noor-

dehjke streek 5870 voet hoog hgt. In een half uur bcklimt men
van daar den hoogsten top ('j en x 6775 voet hoog), wclke
behalve een leerzaam uitzigt naar het N. en W., tevens gele-

genheid aanbiedt eenen bhk te vt^^erpen in den diepen dalketel

ten oosten, waar tusschen nimmer bezochte aloude bosschen

de Gorsprong van de Tjitaroem ligt.

De betrekkelijke hoogte der plaatscn op het hierbij gevoegde

profiel is de volgende:

Het plateau van Bandong ligt 2160'.boven zee, het plateau

ggalengang 2240' bovcn Bandong en heeft beek-voren,an

het middelste gedeelte 50 tot 100
streken tot 280 voet diep zijn,— Pondok Pa

ven Penggalengang,— de solfatara 1470' bov
de Waijangtop 905' boven desolfotara, 2375

525

g'*"© 6775' boven zee
4

Vergclijkt men de solfatara van den Waijang met andere

op Java, zoo zai men moeten erkennen, dat zij de merkwaar-

digste van alien is-

Wanneer men nit het digste der bosschen komt, bestaande,

behalve eenc Castanea, uit vier vcrschillende soorten van e/^en

(Passan tipi, balong, hiries en soesoe) en Podocarpiis soorten

(Kiracrak) , bcnevens eene Astronia , nit Memecylon-Fagriea-

soorfen, uit Schima Noronhae R. (Puspa) e. a., welke met

knssens van mos begroeid 50

J 00 voef ])nven don grond, de vmuToode Woenien van para
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sitisclic Pvliododendrujii.s schitteren, — waimccr aieii in de don-

kc e scliaduw dezer bosschen de solfatara nadort, dan gelooft

men plotseling eenen witten muur te zien, of een witte dock
die achter de boomstammen uitgespannen, echter zeer dun even

als gaas, waar iets zwartachtig-graauws doorschemert;— trecdt

men nog nader, zoo komt men in de kale ruimte, die gedccltclijk

ten gevolge van de verwarming der naakte rotsen door de zon

,

gedeeltelijk door de warmte van beneden uit de verliitte diepte

opstijgende, steeds eene hoogere temperatuur heeft, dan de
omliggende bosschen.

Alle rotsen, van de grootste blokken af tot het kleinste

brokje gruis (rapilli) toe, zijn verbleekt en als met eene melk-
witte tint overtogen, maar z66, dat iets zwartachtig-graauws

er door heenschemert en de kleur van het gcheel
,

(die slecht

op eenen afstand gezien wit is, gelijk een wit gaas), vannabi

.s

'5

beschouwd, uit eene eigendommelijke ineensmelting vafi wit met
donkergraauw ontstaat. Daarbij komen nog witachtige dampen

,

die het geheele plekje benevelen en door welke slechts enkele
vlekken van eene zwavelgele kleur heenschemeren!
De breedte van de Kawa van het N. 0. naar het Z. W. is

omstreeks 500' en van boven naar beneden, van het Z. 0. naar
het N. W. afdalende, omstreeks 700'; zij ligt in eene eer
inspringende bogt van de berghelliug en vertoont zich a^

verscheurd, in alle rigtingen met kloven doorsneden gedeel
deze afhelling, waanan zoowel de voren, alsdekleine ribbe
(die uit puinbrokken en gruis bestaan), van dampen doorwoeld

Waterdampen^— zwavelzure dampen, die uitduizendel
werpige reten en ronde gatcn en somtijds uit cilindrische kanal
met hooge en door zwavel bedekte randen, eenige sissend, andc
dof bruischend uilbreken; ^ verhitte grond; — met damp

n

ang

dikwijls in den vorm

ruikende lucht;— gesublimeerde

ange puntcn, alsmed.
kristallen, komende beide deze (zwavel) vormeii

^66r rondom de openingen en spleten, of liggende oiuh r de
bogten der rondom ^ erspreide steenblokkca ikkeii van
versrhillende grootte, do meosto V. lol 5, voh 5 fol 10 .„
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fMikele 25 voet dik, hoekigj ooi^proukelijk donker, zwarlachtig

van kleur aan de oppcrvlaktCj maar door de uilwerking van

zwavclig-zLire dampen verbleekt, week, los, specifiek ligtcr ge-

worden en in kiijtwitte massa's veranderd, alle graden van ont-

binding, vande hardstc trachiet-rots (van kristallinische strucluur)

lot aan deze van zelvc iiit elkander vallende massa's doorloopendc

;

heete, troebcle, witachtig-graauwe, steeds in bevv^eging zijnde

en borrelende waterplassen op de dicpere plaatsen;— nog grocnc

Thibaudia's midden in dc dampen , vi/ier bladeren niet zclden

met een aanzetsel uit de dampen overtogen zijn;— liooge kus-

sens van Mertensia-soorten rondom enz.5-— deze verscliijnselen

heeft zij met. alle anderen gemeen, maar eigendommelijk zijn

aan de solfatara van den Waijang de volgende:

1. Bene zwaveUzure rivier Tjipanneressan^ die van hot

Z. w^estelijke gedeelte van de Kawa Z. westwaaits, naast den

Geiser, afstroomt, daar kokend heet en troebel, melkachtig

grijs van kleur is, ecliter twee.palen beneden den kratcr reeds

koud en bijna hekler, — gelijkende aan kalkwatcr of wei,

—

maar nog zoo zuur is, dat het water de tanden aandoet. Eerst

bij Pondok Tjipanneressan, omtrent Z^'i paal (I1/4 uur rijdens

te paard) van den krater venvijderd, nadat zij een menigte

beken van ziiiver water opgenomen heeft, is haar water niet

meer zuur, hoewel men de weiachtige melkkleur van hetzelve

gemakkelijk van dat der andere beken onderscbeiden kan. Even

zulke verbleekte en weekgew ordene stecnen, als die van de

Kawa, liggen tot 5 palen ver in hare bedding verstrooid. Op

deze steenen, digt onder den krater, waar het water zeer zuur

is, hctwelk overigens geen vrij zwavelzuur, maar veeleer zwavel-

zure aluin-aarde (dezelfde stof, die men als pluim-aluin, Bisul-

phas aluminae, in den krater aailtreft), in oplossing scliijnt te

bevatten, groeijen twee Conferven, eene groene en eene bruin

achtig-roode, welke laatste slechts een slijmerig omhulsel op de

steenen vormt. 2

r

^) Zij iiijn bcidcn duor niij \VM\ don Ilecr ViM. W, H. do Vriese ter on<lerzf»ekin<r

ffCJiCVCll
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2. Een Geijser, een bekken met heel, iiioclderig, Iroebel,

giaauw en ziiur water, dat 3/^ a 1 minuut in rust is, dan

(December 1846) 2 a Ss/^ minuten werkt en tot 10 \oct hoog

springt; het borrelen van hetzelve gelijkt naar het stampen van

eenen volmolen. Dit bekken ligt in het Z. westehjke gedeelte

van dc Kawa aan den voet van eenen 2o' hoogen wand, die

zijne Z. Oostehjke grens uitmaakt en met verharden modder van

bleeke kleur bedekt is.

3. Zilverwiife plmm-alum in eene^rootehoeveelheid, door

de voortdurende werking van zure dampen op de trachiet-lava-

rotsen, die veel veldspath (en klei-aarde) beva.tten, nogdagclijk

aanhoudend gevormd; evenwel was er in 1840 meer dan nt

voorhanden, terwijl nu (1846) meer zwavel gevonden werd

geene

IJit dc aluin-groeven (de bogten onder derotsen), wierr

er even als asbest uitzien, maar zcer hgt zijn, stegen nu

dampen meer op.

4. Bene groote fumarole van gloeijend hcete dampen, die

behalve andere vaste bestanddeelen , opgelost kiczelzuur bevattei

en door sublimatie op de oppervlakte van alle steenen, waar
mede zij in aanraking komen, eene korst van eene lijn enmee
dikte vormen, die, zoolang zijnatis, donkergrijs, maardroog
helder grijs van kleur en zoo hard is, dat zij met het staa

vonken sreeft.

Zij ontsprin teinde

de Kawa , daar waar eenige steenblokken van 25 voet dia-
A

opening

,

rr

O

meter in het rond verspreid hggen, uit eene groote

die m de diepte met water gevuld is, en veroorzaakt daar
been eenen fijnen spat-regen van heet water en bovendien
eenen stof- of ncvel-regen, die uit hare dampen voortdurend
nederslaat en de oppervlakte van alle steenen in den omtrek
bcvochtigt. Het zauicngevloeide water stroomt dan in eene
kleine zeer zm-e beek af, De kortsvormige aanzetting, die of)

de door mij medegebragte steenen steeds ligter, bijna witachlig-
grijs geworden is, gelijkt op de korst, waarmede die rotsen in

Di-eng bezct zijn, op welke ik het later te venucldcn opschrill

ontdckt heb. — (Zie ondei- Di-enjr.l
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I

Behalve zwavel, .pluim-aluin en die hoofdzakelijk uit kiozel-

aarde bestaandc korstcn, vindt men in de KawaAVaijang nog

ecne andere door sublimatie gevormde stof van geel-graauwe

kleur, die sleclils gedeeltelijk uit zwavel bestaat en zicli voor-

namelijk aan de kleinere steenen hecht. Zij vertoont zich aan

hunne oppervlakte in zonderlinge stalactictische vormen, gelijk

kortc, steeds vertikaal naast elkander geplaatstc ijskcgels,

wclkc tusschen de vingcrs gemakkelijk fijn gewiovew kunnei

worden.

De talrijkste steenblokken van den Waijang zijn nict de gcwonc
graaiiwe trachiet-lavaj hoewel ook deze daar voorkomt, maai

eene grof-kristallinische Ycldspath-lava met ccnc bleck roodachtig-

bruine grondmassa, waarin groote wittc veldspatli-krislallen dc

talrijkste zijn en waarin, behalve deze, nog donker rood-bruint

kristallen, (ontbondene hornblende) verspreid liggen. Dezt

schoone kristallinischc lava kan men in alle graden van dc

compositie tot in krijtwitte, van zelve uiteenvallende massa

nasporen.

Opmerkelijk is nog in eenige der diepten tusschen de stecj

blokken een gvoL bruin zand, benevens zekere holle en ledis-t

s

boven ter dikte van een

met eene korst van verharden modder, als met ccn dekscl (gebjk

een trom met haar vel) voorzien zijn, waarin sleclits in hct

midden eene opening is. Hun ontstaan ve 'klaa

15, GOENTOER. (Donderberg).

Br. 7^18^2. — L. 108^00' — ILGlOOvoet.

A, Topographisch overzigt.

Behalve de Lemongan is de Goenoeng Goentoer de werk-

zaamste der vulkanen op Java, onder v^elke hij den tweeden

rang inneemt, gelijk de derde rang aan den Merapi toekoiiil.

Ofschoon deze bers zich niet hoo2:er dan 3950' boven hetO ^'^"^ "'^*' "'^^O

dal van Garoct verliefl, zoo vvordt hij dooi' de bewoners vai

helzelve noglaiis zeer gevreesd, dcAvijI zijne uitgetande ko!l
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t)

/eklcu iialaat jaailijks eeiiige malcii, under eeu biullciul ge-

liiiclj asch, Zand en steenen uit to werpen en de nabijgelegene

groene vlaktcn daarmede te bedekken.

Hij behoort tot de bergketcn, welke het dal van Garoct

aan zijnc N. westzijde begrenst, en is niet uit den hoo

kam van de bergketen, maar uit de Z. oostelijke (0. Z. ooste-

lijke) helling uilgebarsten , wordende door den top onmiddelijk

achter zijncn krater tot voile 550' en nog hooger in het N. 0.

door de kruin van den naburigen bergrug wG. Agong)), welke

de hoogstc dezer keten is, in lioogte overtroffen. Zijne binncn-

ste zijde is bij gevolg met de bergketen, waar hij tegen

aan hgt, ineen gesmolten, en alleen zijne buitcnwaartsche

Z. oostelijke en gcdeeltelijk zijne zuidelijke hellingen zijn vrij

en vormen de voorste lielft eens kegels, die steil, doch gelijk-

niatig tot den ingescheurden, getanden top, namelijk den kra-

terrand, omhoog stijgt.

Geen grashalm versiert den Goenong Goentocr; van den voet

tot den top geheel kaal, verheft hij zich, in het donker ko-

loriet van zwartachtig-graauwe uitwerpselen, als een beeld van

verwoesting. Hij is benevens de helling der naburige bergen

geheel met zand en brokstukken van lava bedekt, waardoor

de vaste trachietrots (waaruit zijn kern bestaat?) tot aan den

rand van den kratermuur zelven, verborgen wordt.

Do verscheidenheid der lava is hier grooter dan bij eenigen

anderen vum-spuwenden berg van dit eiland. Behalve geheel

schuimachtige 1) poreuze, aan hunne oppervlakte gekrulde lava-

blokken, die men gemakkelijk tot stof kan verbrijzelen , vindt

men stukken van Obsidiaan, zwart van kleur, aan de randen

doorschijnend even als glas, met slechts weinigeluchtblaasjcs,—
voorts trachietische, porphierachtigc lava-soorten met groote

onveranderdc kristallen en kristal-groepen van veldspath, of

zulke lavasoorten, die bijna tot slakken veranderd, evenwel
nog vast zijn, met geheel en al veiunderde veldspath-kristallen

,

die men slcchls nog als made, krijtwitic vlekkcn herkent;

'
,i ..Verschl,ii-kti'."
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eeiiige zijn doiikcr van klcur, andere rood als gebakjken stce-

nen:^ men vindl ook sponsachlig ligtc stukkenpiiimsteen, meestal

van gcheel witte of zilvergrijze kleur, tcrwijl verbazende massa's

Zand, uit de verbrijzeling van al deze veclsoortige producten

ontstaanj daaronder verraengd liggen. Uit zulke stoiTen is de

kegel gebouwd, Zij ^i^^(^^ alle woest door clkanderj zoodat

het naauwelijks mogelijk is, aan te wijzen, door welke uilbar-

stingen de verscliillendc producten ontstaan zijn, Aan ccnige

zijdcn des bergs, b. v. aan de zuidzijde, waren zij in 1857

klein, door zaud en asch (wclke eerst door den regen na be-

n'eclcn gespoeld, daarna verhard was), te zaiiien gebakken en

daardoor vereenigd tot eeiie tamelijk vlakke afJiclliiig, waarop

men zonder gevaar omhoog kon klimmen^ aan andere zijdcn

bestonden zij uit onregelmatige , hoekige, 2 voct (1—3') dikke,

losliggende brokken, die de voorzigtigheid des bcklimmers bc-

spotteden en hem, wanneer zij aan de steile afhelling in bewe-

ging gcraakten, dreigden te overstelpen, terwijl groote blokken

van 5, 10 en 15 voet diameter slechts schaarsch tusschen

de anderen verstrooid lagen. Vele plaatsen waren gehecl met

fijn zaud van eene geelachtig-bruine kleur bedekt en Yormdcn

lange strepen, van welke men als van een ijsberg in een oogen-

blik kon afglijden (wel is waar in eene stoAvolk gehuld), maar

die het veel moeite kostte, weder op te khmmen, dewijl het

zand , even als het stuifzand der duinen onder de voeten

week.

Zulke uitgeworpene massa's breiden zich nog ver qm den

voet des vulkaans uit en vormen velden van lava-puin, woesle-

nijen van een wild en akelig voorkomen, die bij elke nieuwe

uitbarsting in omvang toenemen en de schoone dorpen Trogon

en Garoet, gelijk een tweede Pompcji, dreigen te bcgraven.

In eene streek boven Trogon (aan den 0. Z. Oostvoct des bergs)

vindt men een merk^^aardig labirint van poreuze, aan hunne

oppervlakte slak-achtig gekrulde lavablokken, die veel min-

der breed eu dik dan hoog zijn en, bij de aanmerkelijke hoogte

van 10—15, in eene regl op staandc, toch cenigzins schuii

\an den berg afgekeerde rigfiug digt aan en op elkandcr ge
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slapeld voorkonien. Zoo vormen zij geheele strepen (stroomea),

als of zij door de drukking van opvolgende massa's van den

berg af naar beneden geschoven waren.

Dc kraterrand had in Julij 1857 eene zeer ongelijke hoogte;

het door ons gemeten punt
('J

) van 6100' was zijn hoogste

N. westelijke rand, die toen in eene zachterondingvoortliep en

N. vvestwaarts tot een uitstek (b), vervolgens tot eene stompe

verhevenheid (*| ) opstceg, eer hij wedcr eenige honderd voe-

ten dieper (tot a) daalde, om zich vervolgens in den stom-

pen top Missigiet te verheffen en zich dan aan de heUing van

den boven hem uitstekenden hoogeren bergrug Agong aan te

slniten. *)

Ook uit dit achterste, N. westelijke vlakke uitstek (b) dron-

gen te dier tijdc dampen uit honderden kleine gatenenspleten,

die met zwavel omringd waren en het geheele uitstek verwarm-

den, zoodat men gevaar Hep, dc voetzolen te verbranden. De
spleten hepen parallel-concentrisch met den rand des muurs en

deden de vrees onlstaan, dat de daardoor omschrevene kringen

plotseling zouden loslaten, ten minste die het digtst bij den

krater lagen, waar eenige sleuven reeds tot een voet breedte

van elkander gereten ^aren. Aan alle kanten daalde de muur
loodregt af en ging eerst diep beneden in eene zachtere helling

over, vormende den uitgeholden kraterbodem, op welken men
tusschen de fiimarolen eenige groote rotsblokken zag liggen,

die reeds van den kratermuur afgestort waren. Deze mum-
was op den rand zeer gekloofd en aan den binnenwand in

uitspringendc ribben verdeeld, van welke er eenige dreigden

los te laten, daar overal met geweld de dampen er tusschen

uitsisten. Zijne Z. 0. helft was zeer ongelijk, ingeschcurd, in

puntige tanden gesphtst en lag toen ten minste 200' dieper dan
de door raij gemeten N. westelijke helft, zoodat men de laatste

zelfs van den voet des bergs .(van Trogon) af, onderscheiden

en in het bovenste gedeelte des kraters zicn kon. Het laagstc

punt van den mmir echter lag in het N. 0. van het centrum

Zie de afbcoltlins Guntnr. tiL^ 5 en fi.
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en bestond uit eene diepe tussclicnruiiute, van weike eene breedc

lengte-kloof aan den berg aflicp.

'

4

B. Gescliiedenis zijner uitbarsiingen.

1800, In dit jaar zou liij eenen grootcn stroom van lava-

brotkcn uitgewoipen liebbcnj die boven 10 en beneden 500

voet breed was en in eene 20 voet hoogesteilleeindigde. (Tr.) A
1803, 3—15 April^ onderging hij eene geweldige uitbarstin

van Zand en asch^ die door den heerschenden Z. 0. wiaA 90 Ener,

a-

O

mijien ver tot Batavia toe gedrevcn Avcrd^ waar Ilorslield cen

gedeelte daarvan opving en analyseerde. (Verb. Balav. Gen. D. VIIj

pag. 3). Volgens hem beslond Zij uit;

Bitter-aarde (Magnesia) 5^ deelen

Kalk-aarde ...... 12

Aluin-aarde 15

Kiezel-aarde ...... 158

IJzer 10

})

»

»

»

200 deelen

1807, 1—6 September, (Tr.) — 1809, 9 Mci, (Tr.)

1815, 15 Augustus, (Tr.) — 1816, 21 September, (Tr.)

1818, 21—2i October^ had eene hevige uitbarsting van

asch, Zand en steenbrokken plaats, die alles in het road be-

dekten en verwoestten. Naarde berigten van Picinwardt ^) begon

de uitbarsting den 21'*^"* des avonds tusschen 10 en 11 iire en

ging met de volgende verschijnselen vergezeld: — Aa^lbeving

te Trogon^ het uitwerpen van rood-gloeijende steenen nit den

krater, welketot opeenezekere hoogte van den berg afrolden,

^) Door deze opening beproefde ik het, het binnenste van den krater te bereiken,
r

doch kon dit voornemen, wegens de te groote bewegelijkheid der niassa's, met ten

uitvoer brengen-

*) De berigten omtrent de uitbarstlngen door (Tr.) aangewezen, zijn slechts ge-

grond op mondelinge naededeelingen der hoofden en priesters te Trogon, aan den

voet des bergs gelegen.

») Jav. Conn van 7 Nov. 1818, No. 45, (Zie Verhand. van het Bat. Gen. d. IX).
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de geheelc nacht door. Den 22''^" des morgens ten G urc stegeii

plotseling ((vuur en vlammen» op, — tot op eeno belaiigrijke

hoogte werden gloeijende steenen uitgeslingcrd en groote hoe-

vcelheden van rook, damp en asch tiitgeworpen , en'dit hicld

den geheelen tweeden dag (den 22''^") en nacht aan. Den der-

den dag (23'*^« des morgens vroeg) nam de uitbarsting nog toe

,

ten 9 ure was zij het hevigste, — behalvc ontelbare steen-

brokken werd zulk eene groote hoeveellieid asch uitgeworpen,

dat in de rigting naar het N. W. den gcheelen voormiddag lang

de zon verduisterd werd; *— Trogorij Garoet en Lelles bleven

evemvel door den Z. 0. wind daarvan bevrijd, De naastbij-

wonendo inlanders waren geylugt en de meer verwijderden

hidden hunnc paarden drie dagen lang gezadeld^ cm wanneer

het gevaar toenemen mogt, ten spoedigstc te kunnen Tlugten.

Den geheelen derden dag hield de nitbarsting in hevigheid aan,

vermiiiderde evenwel den ^ierden en eindigde dien dag (den 24*^^^

ten 12 ure geheel, waaraa de berg nog bleef arooken en dam-

pcn», hct^^elk eerst den 25'"^" ophield.

Niet alleen uit den krater, maar ook uit verscheidene plaatsen

van de afhelling des bergs, zag men vuur en rook opgaan,

nit de warme bronnen aan den Z. W. voet zag men dampen
opstijgen en tot aan den laatsten dag toe nog enkele steenbrokken

van dun berg afrollen.

Den 29'*^° Oc loiter, dus zes dagen nadat de uitbarsting vol-

komen geeindigd was, werd de Goentoer bezocht door Rein-

wardt, die het kern-gesteente van den berg basalt-porpliier noemt
en behalve andere bestanddeelen , zwavel-kies en kwarts (?)

daarin aangeeft. Zijne ondememing wordt door de Javasche Cou-

rant 1. c.(wegens de opeenstapeliug van zwarte, poreuze, gedeel-

telijk verglaasde steenbrokken, de hitte van den grond en het aan-

houdend nederroUen van steenen) alszeer gevaarhjk voorgesteld.

Dien ten gevolge kon hij den top niet bereiken, hoevvel hij

acht uren met de beklimming bezig was. *) Men beweert dat

») In het jam- 1S38 bcklommcn wij , Dr. Fvit'/.e, <lc hcev Nagcl cii ik, ilezen Ucrtr in

drie nrcu.
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na deze uitbarstiiig de krater stomper gewordcn is en de kia-

terrand door dc opeenstapeling van stcenbrokken zich hecfl

verbrced. Van gcvallcn rcgen wordt gcene melding geinaakt,

niaar wel^ dat 20 dagen te vorenj nanielijk den 2^^" October

des niiddags ten li/^ ure, eene aardl^eving gevoeld A^erd in de

Preanger Regentschappen, tc Batavia, to Buiteiizorg en het

sterkste in den omtrek van den Goentocr

1825. 14 Junij ^ des avoiids ten zes ure steeg zondcr hel

niinste gedruisch eene dikkc, zwarte rookkolora loodregt nit

den krater I) op en bleef IV2 nur lang onveranderd, — tocn

men ten Ti/j ure plotseling eeii geweldig bonzen hooixlc en cenc

groote hoeveelhcid gloeijcnde stccncn, bcncvens zand en asch

uitvliegen zag^ die zich naar alle rigtingen vcrspreidden. Oni

12</2 uur was de uitbarsting geeindigd. De asch, het zand en

de meeste steenen werden door den wind naar het Z. W. ge-

dreven en vielen neder in die troepen van het district Tix)gon,

weike MalaijOj Tjibodas, Dongdeh, Trogon, Kaler en Lelles

genoemd worden. De zwaarste steenen bereikten geenen groo-

teren afstand dan den voet des bergs. •— Een millioen en 26000

koffijboomen werden of geheel verwoest of beschadigd^ en door

het afslaan der vrnchten, of door dat de boomen met asch en

zand eenige duimen, ja zelfs op sommige plaatsen eenige voe-

ten hoog bcdekt werden, leed het Gouvernement een vcrhes

Man 4000 pikols koffij; de oogst der rijstvelden ging op eene

Sawa-ruimte van 1449 Petaks ^) daardoor vcrloren. Ook (»it-

stond de vrees, dat ten gevolge dezer oorzaak (doordien hel

voedergras en de weilanden met vulkanischestof bedekt war^i),

ziekten onder het vee en de huisdieren zouden ontstaan.

Den 17^*" Junij verdeclde zich de dikke novel, die den top

des bergs geheel bedekt had, en nu zag men dampwolken van

tamelijk grooten omvang ait den krater komen, die veel groo-

') Javasche Courant van 22 Junij 1825.

') Een petak wisscit af van 20— 100 iket paddie a 5 kati en bevat alzoo ten hoog-

ste 500 kati, een bouw is gewoonlijk 3000 kati Cof 600 iket) en wanneer men den

petak gelijk stelt met hoogstens 100 iket, zoo is hij Vcbouw; een bonw is 15 tombak

(roeden) laiig en breed.
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ter scheen te zijn geworden. Verschcidcne groote rotsblokken

\varen voor een gedeelte afgescheurd en dreigden ieder oogeii-

blik naar beneden te vallen.

Den W'° des morgans vroeg had men te Tjanjor, ja zelfs

te Batavia verduistering van een gedeelte des liemcis Avaargcno-

men en op de eerstgenoemde plaats het geluid van de uit-

barsting (evemvel dof) gehoord; (volgens een berigt van den
Resident).

1828. 15 Mei en 8 Julij. (Tr).

1829. In dit jaar zouden door eene uitbarsting van den
Goentoer verscheidene dorpen verwoest en daarbij vele men-
schen omgetomen zijn. *)

1832. 19 Januarij en 8—15 Augustus. (Tr). ~ 1835, 1

tf.

September. (Tr). — 1834, December. (T

1840. Den 24:Mei^) des morgens ten i'k ure, ontwikkelde
zich plotseling eene vuur- en rookkolora uit den krater, (nadal
de berg reeds den vorigen dag sterker dan gewoonlijk gerookt
had); de gloeijende lava stroomde aan alle kanten van zijnen

rand af en veranderde den berg tot op de helft zijner hoogte
in eene vum-massa. Na 4 uren tijds (namelijk cm G'/^ uur)
werd dit verschijnsel in zoo verre gewijzigd, dat nu, onder
donderend geluid en vergezeld van opstijgende vuurstralen,
Zand en rapilli uitgeworpen werden, die 2 uren lang in alle

rigtingen van den berg nedervielen en te Trogon aan den voet
des bergs de grootte van een paar vuisten hadden, te Gar-
roet echter, dat verder dan Trogon verwijderd ligt, slechts
die van een hoenderei bereiktens). Deze steenregen en het ge-
kraat op den berg hielden ten 9 ure op; de zandregen evenwel
hield nog 9 uren lang (tot den avond toe) aan en verkeerde
den dag in de duisterste nacht, zoodat men licht in de huizen
branden en fakkels op de straten aaiislekeu moest.
To Trogon was de bodem twee dnira hoog met zand bcdekt,

2
Volgeas eene opgave in het Tijdschrift De Oosterling, 4. Pag. 395

p
Zie de Batav. Cour. van 1840, No. 47. (van den 10 .Tnnij).

'; Zoo hiklt woonlelijk het berigt.
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twelk op den 25''"' des avonds door eenen hevigen regeii

eder

A. J. P. A. D. Bosch te Garo
ng het volgende medegedeeld

Voorecrst merkt hij op, dat men gewoonlijk twee of drie

dagen voor eike uitbarsting den krater meer of minder
branden en dat dit branden veel

king

omst heeft met (reen klcin steenkolemuur.)) (Deze op-

,

waarvan dejuistlieid door mij niet betwijfeld wordt,
is belangrijk en zou ccnigzins voor het gevoelen pleiten, datde
meeste uitbarstingen langzamerhand voorbcreid worden. Of
dit vuur evenwel eene vlam is, of slechts dc wecrkaatsin^ van

_ _ KJ

E den ffrond des ki
I

evenwel zou ik meer gencigd zijn het 1

nemen, ten gevolge van hetgeen ik bij

genomcn heb).

te

De uitbarsting kondi"de zich des moi-crens ten 3 iire door

eene plotselinge ontploffing aan; deinwoners van Garoet , daardoor

uit den slaap gewekt, snelden uit hunne woningen en zagen eene

verbazend groote rookwolk uit den krater opstijgen, tcrwijl,

onder cen ooiTerdoovend gekraak en gcdonder, naar alle rig-

tingen steenen uitgeworpen werden, hetwelk tot 5 uretoe steeds

in hevighcid toenam. De geheele berg van den kraterrand af

tot op de helft zijner hoogte, geleek eene enkele roodachtig-

gloeijende massa, (zonder twijfel door de duizenchngloeijende

steenbrokken en rapilli, die, uit den krater in de hoogte ge-

worpen, bij het nedervallen de a fhelling des bergs als met
eene vurige korst bedeklen en die ook aan de nietbedekte deelen

des bergs, door de nltstraling van licht, dat gelijkmatige vuri'^e

aanzien gaven); in deze algemeene donkerroode gloed onder-

scheidde men afgezonderde wzY-gloeijende stroomen, die uit

den krater met kraclit nccrbruistcn en die \^egens hunne dui-

delijk zigtbare stroomende beweging uit gloeijenden ((modder))

(glocijend zand en kleine steenbrokken) schenen te bestaan,

terwijl de kratermond, aan zijn wit helder licht te ondcr-

schciden, het best te vcrgclijken was met ecncn «kokendeu

6
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CM uaar alle kanten overloopenden pot met inelk.)) — Doze

verschijnselcn blcvcn ecliter gcen oo^enblik in rust. — TcrwijI

oeii oiiopIioiKldijk kraken en kicttcren (vcroorzaakt door het

aanslootcn der ncdervallcndc stcenbrokkcn op dc bcrghelling)

hct cor verdoofde en bchalve dit kraken van tijd tot tijd nog

geweldiger slagcn gehoord werden, met niets bctcr te vergclij-

ken, dan met het losbranden van gelieele batterijen van zwaar
gcschiit, waardoor (alleen ten gcvolge van dc bcweging der lucht)

ieder oogenblik de gLasruitcn der huizcn te Garoet dreigden te sprin-

gcn 1 ), — terwijl Iiet gehoor door al dit geraas aangedaan werd,
zoo verblindde het oog bijna door den oni^ewoncn vuurgloed.

onophoudehjk nieuwe gedaa

wissehngen ondei"ging.

Dan zwart, dan graauw , dan verbhndend wit — dwarrelden
de dampen omhoog, de steenbrokken vlogen als raketten

door de lucht en vielen daarna met eenen «groenachtig-wtten
gloed)) loodregt riaar bencden, — dan schoten hchtstrcpcn, gehjk
wit-vonkelende bhksemstralcn door dc aschkolom, en danwcder
braken roodachtig-gloeijendc

De rookzuil ontwikkelde zich allcngs meer in haar bovcnste
gedeelte, — zij breidde zich hoe
laadde eindehjk uit hare kroon eenen steen- en aschreg
naar alle zijden tcr ncder stortte.

ATie, (zoo vcrvolgt de berigtgcver te Garoet) kon dit ont-

zettcnde vuurwerk, dat ieder oogenblik zich ondcr nieuwe vor-
mcn vcrhicf, zoo nabij aanschouwen, wie kon deze kanonnade

"ook

die den ruimen dampkring
. rondom deed en

daarenboven nog den indruk gevoclen van eenc ijzingwekkende
dood-stilte in de gehecle overige naiuur, zonder tot in het
diepstc van zijn gemoed geschokt te worden en in eenc zwii-
gendc bewonderinff te verzinkon. t

der

50UUVU1 uiu oiiixciieiuie g

Beljalve hct geraas des krakondcn IwMgs, is alles stil, geen

') Hetwelk ook bij de uitbarsting van den Vesuvius den 23 October 1822, met de
zolderingen in dc kamers van het paleis van Portici, door dezelfde oorzaak wcrkelijk
r'aats had. — V. Humboldt, Ansichtcn der Natur. II. Pao- 154
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winclje wordt govoeldj dc g'chcclo natuury vol bcAVOudi ring V(H>r

haar cfgeii werk, is als verstonid, men lioortgeeii ljiIvcIi ii nadit-

vogcl krijsclKMi, geon caprimnlgus klappeii, geeii insect gonzcii,

en de gansclie bezielde sc]i(?pping met den menscli aan liet

hoofdj staat onbcwegelijk in dc bcscliouwing ycrdicpt, als hcl

ware in bangc verwacliting en onderworpen aan de almagt van
F

bet noodlot. — Oj boe geriiig is de kracbt en de groc^llieid

van den jnenscb, tegenovcr zulke omwentelingen in de na-

tuur! — Dcze doodelijke stilte, dit geheele afwezen van bewe-

ging in' de lacbt en dit verstommcn van alle tammc en A^ilde

dieren. tot zelfs de insekten toc^
j

ednrende de

b

18

indi-ukwckkend gcvonden. Het is ceii zcor opmerkciiSA\;inr(lig

en ill lict gchccl nict gemakkelijk te vcrklarcn natiinrver-

schtjiisel.

Ten GVa ure, alzoo 31/2 uur na dc ccrstc ontploffirig begon

het tc Garoet (omstreeks vier Engelsclie mijicn ver van den

top des vulkaans ver\\ijderd) zand en eiikele steencn tc regenen.

Het onderaardsche, donderende geluid hield tot 9 me aan en

vcrniinderdc toen trapsgewijze tot 11 ure. Om dezcn lijd ver-

hief zich een frissche noordc (noordweste) wind, dicdeirook-

zuil naar het zuiden dreef (zuidoosten, want in dcze rigting ligt

Garoet van den berg), waardoor de bicbt te Garoet zoo ver-

duisterd werd, dat men des middags ten 12 nre liclil moest

aansteken. Het onderaardscbe drennen, Miii lijd tot lijd j]o

door zAvaarderc, donderende slagen voT-q-ezcld, en het rnischen

ensiiizen des kraters, in het klein zcer goed bij het sissen van

den schoorstcen ecner stoommachin(^ Ic vergehjkcn, chnndenog

steeds Yoort en verwektc ecu

n

bang gevocl

(op I

dag, wanneer men den helderslen zonnesehijn ge

akelierer \^ crd. Dezc dnisternis dunrde twee uren

kon

9 ure hield de asehregen le Garoet op. De meeste
LB

; te Garoet Tdes morgciis te 7 en 8 ure) vielen, wa-
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K

m

reii ter giootte van ecn hoenclerci en haddenj wat hiinne kleur

en vornt aang-aat, de mccste overeenkomst met uitgebrando

steenkolen; zij warcn hobbelig, spongieus^ puimsteenachlig en

Tcroorzaakten door hunne gcringe zwaarte, belialvc eenige ge-

brokcn dakpannen, geene scliade.

(Bij dezc uitbarsling schijnt de aschregcn zich nicer tot de

oniniddelijke omgeving des bergs bepaald te hebben, ten miiiste

omlrcnt verdere verbreiding van denzehen is mij niets bekend).

- 1841 5 14 November^ des morgens ten SV^ urc steeg eene

stcike rookzail uit den krater op en had eenen asch- 6f fijnen

zandregen ten gevolge^ die^ vergezeld van een hevig onderaardsch

geliiid, iot des namiddags ten 3 ui^e aanhicld. Tot op eQ,n(in

afstand van 10 Eng, mijlen werd de grond daardoor met eenc

zand- en asclilaag bedekt^ die gev^oonlijk twee duimj doch op

sommigc plaalsen iVs duim dik was^ daardoor werden 400,000

vruclitdragende koflijl^oomen, benevens meer dan 500 bouvv

zeer beschadigd. (Jav. Cour., 4 Dec. 1811 , 1^0,97).

Naar de getuigenis van den beer Bosch grcep dezc uitbarsting

op dezelfde wijze plaats, met dczelfde Aerschijnselen als de

vorige, zij was echter niet zoo hevig. Hoe ver de asch gedreven

werd, is niet naauwkeurig bekend,

1843, 4 Januarij barstte de berg wcdcrom uit. De eruptie

begon des morgens ten 9 m:e. Onder hevig donderendeslagen^)

steeg plotseling eene zwarte rookzuil uit den krater op, hield

een paar uren lang onafgebroken aan uit te stroomen en nam
toen langzamerhand af, tot dat zij omstreeks 1 of 2 ure des

middags gcheel verdween. ^) Dit is alles \\'at men aan den oos-

tehjken voet des vulkaans Avaarnam. — De lucht werd aldaar

niet verduisterd en er had geen asch- ofsteenregenplaats. Ook

werd hoegenaanid ^(iqhq schade aan de aanplantingen veroorzaakt-

Geheel anders waren de verschijnselen, die op ecnen afstand

van zestig (Engelsche) mijlen van den vulkaan plaats grepen

en die zich (volgens latere ontvangen berigten) in eenen grooten

^) Die te Bandcng gehoord werdcn.

') Volgens brieven van den amblenaar te Gavoct, niij door den Eesidcnt dcr Pre-

anger Ilcgentschappen mcdcgcdecld.

*
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halvcn cirkcl noorclwaarls van Tjanjor af over lieL Gedeli-gebcrglc

tot zuiclwaarts aan cle Wijnkoopsbaai, bijiia oveial op clezelfdu

wijze verloonclen.

Ik zal beproeyen, dezc vei^chijnsclcn z66 tc besclirijvcn als

zij te Kapocgeran (aan de zuidelijkc afh^llir^ des Gcdeh) op

cenc hoogte van 5080 voet, door mij waargenomen wcrdcn.

Even als od de voorafirecane datren woei ook den 4''^" Januarii

12 ure weder ging

:1sd
'eck van 5000 WQS

sleclits eenige bolvormige ^volkcn^ (cumuli) dreven in lict luclit-

ruim en toonden door hare beweging naar liet westen, dat

een oostewind in die luchlstrcek heersclite, waarin zij (omstreek^

5000' hoog) zich bevonden. Boven doze zag men nog eenige

cirrlii en cirrho-cumuli zweven.^

lets later dan 1 ure vertoondo zich aan den oostelijken (0. Z. 0.)

liorizon eenc zonderlinge graauwe kleur, die zich langzamer-

band steeds verder uitbreiddcj tegen 2 ure tot in bet zenith

gestegen was en de geheele oostelijke helft van bet luchlruim
r

bcdekte. Hoewel ik bij den aanvang weinig op dit verschijnsel

gelcthad, vermoedende dat het zware, ver uitgestrekte donder-

wolkcn zoudcn zijn, zoo was het tocli nu te zeer in het cog

vallendy om door zulk eene veAlaring opgclost tc kunnen wordcn.

Ik begaf mij dus in de opene lucht en sloeg met gespannen

aandacht den hemel gade^ slechts van tijd tot'tijdnaar mijne

thermo- baro- en psychrometers ziende, omde waarnemii

teekenen. De blaauwaclitiere kleur

luchtlagen verbreidde zich nit het zenith j van waar zij

ten twee ure over de geheele oostelijke helft des hemels

aan den horizon uitgestrekt was, meer en meer naar het wes

werd steeds donkerder en wierp eene vreemde, blaauwac]

duistere schaduw op het schoone, groene landschap Soekaboe

reeds

o

door de srroote doorzi;^tii2rheid van de latere luchtstre-

Kcndancr- en Jampan^r-^^reb

worden. Deze blaamvaclitige tint dor Juclil, die ovcral geJijlv

was, zondcT de miiislo schakeringen en niiancen, even als eeji
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dock of cone schijf, die over deaardeschecn tczullcngesc

wordeii, maalvtc eene zondcrlins-e tesrenstelling met de

cirrlii- en cirrho- cumuli (schapen-wolkjes), die beiieden dien

tint in het luiclitruini zweefdcii en met de nog- lager diijyende

zamengepakte wolken (cumuli) , \Yicr beweging naar het westcn

allengs trager werd en die eindelijk ten 3 ure alien gehcel uit

het gezigt verd\\enen (zich in onzigtbare waterdampen oplos-

ten). De verduistering vormde met het heldere gcdeelte dcs

hemels eenen tamelijk sclierp begrensden rand, die zich dui-

delijk ieder oogcnblik verder naar het westen vooruit bewoog.
Daarbij Avas de lucht zoo doodsiil, dat geen blaadje zich

verroerde; alle levende wezens schenen door een angslig

gevoel gedrukt te worden, do helft der bergbewoners stond

zwijgcnd en staarde den hemel aan en de andere hclft, door

bijgeloovige vrces gcdrcven, zette de rijslstampers in beweging,
wier regelmatig geklop tegen de bergcn terugklonk en de pleff-

'5 stcrker deed uitkomen. Ook de Oiih-

apcn in de oude Rasaraala- en Manglietboomen begonnen te

schrecuwen en eenige paauwen en jaarvogels vlogen uit het

hoogere gebergte krassende naar beneden.— Eene groote gebeur-
tenis scheen op handen te zijn en een duister kleed clrcigde op
de aarde te zullen nederdalen.

Ten 3 ure was nog slechts in het N. W. (tusschen Tjitjoer-

roek en den Panggerango) een klein segment van den hemel
hekler, het geheele oyerige uitspansel geleek een indigo-blaauw

en wierp eene steeds donkerder wordende schaduw op
de aarde. jNu verduisterden ook de lagere luchtstreken boven
het dal van Sockaboemie, eerst het Kendang-gebergte , vervol-

gens het dal, en alles word in eenen duisteren, blaauwachtig-

graauwen novel gehuld, welke allengs hooger en hooger tegen
de helling van het gebergte scheen te v^illen opstijgen.

De laalste hchtstreep was ten 4 ure aan den N. weslelijken

horizon verdwenen en eene nachtelijke duisternis bedekte het
land. De Javanen. hepen'met fakkels been en weder en do
huisbedienden ontslaken Hcht. (Ik begon aan de juistheid van
mijne horologien te Iwijfllen). Deze duisternis was ffchccl an-

I
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5dors en maakte conca gansch anderen indruk , dau dc

avondscheniering ten gevolge van het ondergaan der zon; uant

dan vallen dc scliadu\\ on dor voorweqien tcr zijdo en liet iiieeslc

licht komt nog altijd van den horizon over het land, lerwijl

nu dc schaduwcn vertilvaal van bovcn naar bencden viclen en

alle voorwerpen aan hunne bovenstc vlakte, b. v. de hutlen op

hare daken, betrekkehjk nog mcer verhcht warcn dan aan hunne

zijden; het was een eigendommehjk purperachtig doukerj dat,

vergezcld van de doodclijke sfilte, iets buitengcwoons deed

verwachten.

ddags ten 4.1 (a ure, tocn de duistcrnis haren hoo^steno

graad bcreikt had, werd hot raadscl opgelost: — vulkanischc

asch vicl zacht en gchjkmatig ncder en vormde op dc opper-

vlakte van den grond en van de gewassen eene stolTige, graauwe

(cenigzins bruinachtigc) laag. Deze aschval was door geene elec-

trische verschijnselen cvenmin als door regen vergezeld, Nadal

dezelve een half uur op gelijke wijze had aangehouden, we

de hemel weder holder, de indigo-blaauwe luclit nam ecrst cc:

(bruinachtig-roode) kleur aan en word toon traj

d

graauwere

gewijzc lichter, zoodat logon 6 uur, nadat de aschregen opge-

houdon had, de zon nog eens mot hare laatslo sli-alon dew odor

bcmoedigde inwonors begroetle. De novel, door de indolucht

sproide asch outstaan, was in zijne soort zcer eigonaaj

op het ooi-ste gezigt gemakkelijk van waterdampcn (of

n (/

mde wolken) te onderschoidon. A\

de zoo blijvou

:kkcn

zijn duidohjk te hcrkcmien, terwijl bij de eerste (de drooge

novels), hoewel de lichtstralon zelfs bij hun doordringen door

de (met asch en zanddeolen vervulde) lucht minder ver/A^akt

zijn, de profielon dor voorwerpen zich veel onduidolijkor, llaau-

wer (in een vlooijender) voordoen, zoodat men in hot cei-ste

oogenblik gelooft, dat de oogon schemeron;

nog de bruinachlige, ascligraau\\-pm-perk]ourIge tint dozer ucvels.

Om viif ure werd men eenen duidelijken reuk gewaar, als

k

van steenkolondamp, of % ansnioltovons.
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Ik had dadelijk tocn de asch begoii tc \allcii, ccnc mat op
^

dcii vlakken grond voor deii l^assangrahan uitgespreid eu deze

overal met bladen A\it papier bedekt. Tegen 6 iiur hield hot

vallen der asch geheel op; zij had eene losse laag gerormd

van cenc Par. hjn diktc. De raimte, biiinen Avelke ik dezclve

opgevangen had, (de met papier belegde mat) was 1* 11'' 9'''

breed en 5^ 2^^ 5^" l^^io? ^^^^ alzoo eene oppervlakte van

10^3 D voet, en de daarop gevallen asch die ik voorziglig ver-

zamekle, woog 94 drachmen en tweegreinen, hetwelkopeenen

vierkanlen voet S4Ggreincn (of 9 drachmen en 6 greinen) bedraagt.

Zij bestond uit zeer fijn zand, graauw van kleur, met eene

zwakke, brainachtig-roode tint, waaria men met de loup kleine

witachlige stukjes (waarschijnlijk veldspath, ook ghnmier) en

andereghnsterendc, blaauwachtig-groenebrokjes (misschien horn-

blende) ondcrscheidenkon. (Hare hoofdbestanddeclcn zullen %vel

kiezel- en aluin-aarde zijn),

Het was opmerkehjk, dat na deze eruptie, in het gioolsle

gedeelte der Preanger Regentschappen, drie dagen lang de vol-

maaktstc doodstilte in de lucht heerschte en dat ovenlocdige,

aanhoudende regens ncdervielen.

;

\)v berigten, op door heer Resident dei

Preanger Regentschappen, (Generaal-majoor Cleerens) uit alle

dislricten d Resrentschannen B Tjanjor verzameld

en door dozen verdiensteUjken ambtenaar in het oorspronkelijkc

aan mij medegedeeld, hebben mij in de gelegcnheid gesteld,

met do oppervlakte op welke de asch gevallen v^^as, met hare

grenzen, met den tijd waarop dc regen op de verschillende

puuten plaats had en met de dikle van de gevallen ascMaag

tamelijk naauwkeurig bekend te worden en hot areaal dezer

raimte te berekcnen.

Deze ruimte heeft den vorm van eene verlengde ellips, wier

gioolste as juist van het O, naar Iiet W. gerigt is en waarvan

de l)eid«* einden zich bijnn gelijkmatig veismallen, zoodat het
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oostelijkc einde in den Goenong Goentoerzclf valt en hot wesle-

lijke do Wijnkoopsbaai snijdt. De lengle van deze as I)edraagl

90 minuten en de giootste breedto der ellipsj die in den nieri-

diaan van Tjanjor valt, zich zuidelijk tot in de zee en noordelijk

tot de monding van de Tjisokkan in dc Tjitaroem iiitslrckt,

is 52 geogr. minuten. i) De lijn door deze ellips besclirevenj is

ovcnwel niet geheel rcgclmatig en maakt onder anderen bij het

Gedeh-gebergte eene groote bogt, welke door dit gebergte, dat

de asch reeds op eene aanmerkelijke hoogte opving en de gelijk-

matige verbreiding derzelvc op het vlakkc land Tcrhinderdc,

vcroorzaakt werd. Zij zoude waarschijnlijk anderzins lot aan

de ^renzen van Buitenzorg gestoven en dau de aandaclit der

talrijke aldaar wononde meteorologen gebocid Iiebben. De N.

westelijkste grens, waar de asch nog gevallen is, wasdevlakke

rug tusschen den Salak en den Gedeh in het noordcn van Tji-

tjoerroek en de zuidvoet van den Salak aldaar. (Volgens het

berigt van het distriks-hoofd Praksa di Redja van Tjimahie).

Deze kleine onregelmatigheid in den omtrek van de elliptische

ruimte in aanmerking nemendcj heb ik hetareaal, waarop wer-

kelijk asch gevallen is, zoo naauwkeilrig als de ingewonnen

berigten dit toelieten, op 5,480 gcographische D minuten berc-

kend. —» Hiervan zijn ruim twee honderd (260) op de zee te

rekenen, omdat een klein segment van de ellips bezuiden van

Tjidammar zich buiten de grens van het land uitstrekt.

Op dezelfde wijze als ik dit verschijnsel te Kapoegeran waar-

nam, werd het ook gezien op al de overige plaatsen, slechts

vroeger of later, naarmate zij meer of minder van den vulkaan

verwijderd waren. Te Tjidammar, aan de zuidkust, ^vcrd de

lucht reeds ten 11 ure verduisterd, — (evenwel verduisterde

zij daar niet geheel, als liggende deze plaats reeds aan degi'ens

van de ellips) ^— te Bandong ten 12 ure,— te Kapoegeran ten

9 ure, (deze plaats is hoog gelegen), — te Tjitjoerroek ten 5 ure.

De dikte der gevallene aschlaag bedroeg digt aan de grens

van het phanomen te Kapoegeran 1 Par. lijn, te Tjimahie even

*) 6(» op ccncii gnuul. dii^ elke minuut 5710 Par. voett-n lang.
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zoovcclj te Tj i tjocriook (aan do uiteretc grciis) omstreeks cene

halve lija, eveiizoo te Palubocau, te Soekaboemie 2 lijnen en

te Tjanjor omstreeks 3 lijnen. In de Jampang-geberglen, bijna

in het midden der ellips gelegen, bedroeg de dikte 1/4 diiim, dus

even zooveel als te Tjanjor^ vecl dikker was zij echter op die

plaatsen in de nabijheid van den vulkaan, die westwaarts van

denzelven liggen en bedroeg b. v. te Malabar Tjiparai, slechts

12 minutcn van den vulkaan verwijderd, IV2 duim. Men kan

ligt nagaan dat het mocijelijk is, met juistlieid op te geven,

hoe dik de laag der gevallene asch op iederen afstand van den

vulkaan was, te meer, daar ver uitgestrektc landschappen tus-

schen den Goentoer en de grens biimen welke de asch /lel,

geheel onbewoond en woest zijn.

Uit bovengcinelde opgaven blijkt evenwcl, dat de hoeveellieid

der gevallen asch bijna in dezclfde verhouding afnam, als do

plaatsen \Aestw^aarts van den berg (alzoo in de rigting van de

groolste middellijn der elliptische ruimte) verwijdeixl waren,

zooclat de dikte der laa^ te M. Tjiparai op 10 mijlen afstand

12 lijnen^ te Jampang* wetan op 55 mijlen afstand 3 lijnen^ tc

Tjiniahie op 65 mijlen afstand <^ne lijn bedroeg 5 dat bijgc-

volg op 5 mijlen afstand gemiddeld eene lijn vermindering kwara.

Wanneer nu de vermindering in dezelfde yerhouding • 00k zijd-

waarts plaats grcep^ in de rigting van de Idcine middellijn der

clliptisclie ruimte (van de lioofd-as dcrzelve naar het N. enZ.),

zoo zal men niet zeer ver van de waarlieid verwijdeixl zijn 5 door

aan te nemen dat gemiddeld over de geheele oppervlakte van

5^480 n minuten, die deze ellips omschrijft, eene laag van t?^er

lijnen dikte door de gevallen asch gevormd werdj ondcrsteld

dat in de naastbij den vulkaan gelegene wesEelijkc streken van

omstreeks 5 mijlen afstand ^ weinig of geene asch gevallen is. De

aschzuil, die met een donderend geweld uit den kraler gedre-

ven ward, moet ontzettend hoog in de lucht opgestegen zijn

5

^t welk daaruit blijkt dat cirrhi-wolken (die^ zoo als bekend is^

zeer hoog zweven) lager dan het door do asch verdiiisterde ge-

deelte van den dampkring dreven^ en dat de asch op ecnen afstand

van bijna GO minuten van den kratcr nojr op den 9000' hoop:<*n
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top van den Gcdeh (SeclaratoCj waar ik nasporiiigon claaromtrent

heb laten docn) ncdervtoL De elliptisclie gcdaante der dot>r

de asch bcdekte ruinite ontstaat door den pijnboomvorm i), welke

bij alle iiilbarstingen de opstijgende rookzuil aanneemt, reree-

nigd met de werking van den oostewind^ die in de lioogerc

luchtstrekcn noodzakelijk gewaaid en als de oorzaak beschomvd

moct -vvordcn, dat do grootstc middellijn van de ellips jiiist van

hot 0. naar bet W. gerigt was en dat 0.^ N. 0. en Z. oostwaarts

van den vulkaan hoegenaamd geene asch viel.

Het blijkt uit het voorgaande dat de aangenomcne gemid-

delde dikte van vier lijnen voor de gevallene aschlaag eer te go-

ring dan te groot Ls; evenwel heb ik ze behouden^ om mij voor

de bescbuldiging van overdrijving te vrij^\aren.

Te Kapoegeran was de gevallene laagjiiist eenePar, hjn dik^

en woog vande oppervlakte van een' D voet, of 144 D duiin

(op het nedergelegde papier) bijcen verzameld^ 54G greinen of

9 drachmen en 7 greinen. Daar nu eene minuut onder den

is. alzoo eene minuutvoeten lang

woog de te Kapoegeran

oequator SjTlO Par.

32^598,100 D voeten Bedraagt, zoo

(aan de grens der ellips) op eene Q minuut gevallene asch

24,720 centenaars en 10 pond, (de cent, op 125 pond, hetpouJ

12 ons en het ons 480 greinen gerekend). Het areaal der geval-

lene asch bedroeg, zoo als wij gezien hebben 3,480 zulke D mi-

nutcn en de laag was niet eene, maar gemiddeld vier lijnen

dik, zoodat dientengevolge de hoeveelheid asch, of beter ge-
I

zegd zandy door den vulkaan van 9 tot 12 ure uitgeworj^en,

Dezenog iets meer dan 530, 210, 554 centenaars bedroeg.

530 7nillioen en 210,554 cenlenaars zand bleven in eene

onmetelijk hooge luchtstreeky hooger dan alle eirj^hus-wol-

ken en hooger dan de 9000 hooge toppen van den Gedch,

bijna een hahen dag lang zweven^ breidden zioh over

eene ruimte van 3,480 D mijlen uity verdiiisterden de zon,

veranderden den dag in nacht eyi vielen vervolgens zeer

langzaam en gelijkmatigy even als een sio/regen. nede?*.

Funis Pinea L., wuarmcfk reels Pliniu? de da fles Vesuvius vergclcek.
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Dit was slcchts eene kleine uitbarsting. Ook oefenden doze

530 niillloen centenaars zand^ in de lucht verspreid^ hoegenaamd

geenen iiivloed op den barometer uit, wiens stand ik alle half

uren waarnam , en die gcen zigtbaar verschil met de andere da-
T

gen aanwees. •

Wclkc eenc verwoesting zouden 330 millioen centenaars zand

kiinnen aanriglenj wanneer zij^ in plaats van zoo oneindig lijn

verdeeld te zijn en door den wcderstand der lucht in hannen

val gestuitj zachtjes neder te vallen, tot eene enkele massa te

zamcn gepakt wcrden en uit eene hoogte van 22000 voet, even

als een kleine planeet die tegen de aarde stoot^ neder stortten?

Hoe groot ons ook doze massa op zich zelve beschouwd i^ge

toeschijnen, zoo is zij toch zeer klein bij nog grootcre uitbar-

stingen vcrgeleken. Wanneer wij stellen, dat de asch nCrgens

digter opeengepakt was, dan onmiddehjk na den val^ zoo als
E

te Kapoegeran waar do over de oppervlakte van uenen vierkan-

len voet vcrsprcide en eene lijn dikkc laag 546 grcinen woog,

dan zonden die 530 millioen centenaare (en 88 pond cnz.) te

zaraen ongeveer eene ruimtc van 2644*millioen kubieke voeten

of naauwkeuriger 2,643,742,581 kubieke voeten hebben kunnen

buslaan en zouden dus, op eenen hoop vercenigd, eencn berg

hebben kunnen vormen, zoo groot of nog iets grooter dan de

G. Tidar bij IMagelan. Om evenwel eenen kegel, zoo groot als

de G. Goentoer zelf te vormen (van omstreeks 25000 millioen

kid3. voeten inhoud), zou de krater nog 9»/2 maal meerstof heb-

ben moeten uitwerpen.

Op IJsland werd in het jaar 1785 in der daad zulk eene

groote hoeveelheid lava uitgeworpen , dat cr ten minste 700 ber-

gen, elk zoo groot als de Goentoer, daarvan zouden hebben kun-

nen gevormd worden, want deze lava bedekte 00 D mijlen land

600 voet hoog; — haar kubieke inhoud overtrof die van den

MontLIanc zes maal en werd berekend op 18,714,240 millioen

kub. voeten.

In het jaar 1794 wercl (volgens Hamilton) de asch van den

Vesuvius 250 Ital. mijlen vcr, (naniclijk tot Tarcnte) veorlge-

dreven en de rookzuil '?^as mcer dan eene Engelsche niiil hoo2.

\
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In hot jaar 182^ (volgcns Monticclli) hoopte zich dc asch op

sommige plaatsen tot voct hoog op. Nog ontzettcnder was dc

menigle asch, die in de bekende uitbarsling vanlietjaar 79 voor

Clu-istus uitgcworpcn word en de steden Herculanum, Ponipeji

en "Stabiae bedckte. Overigens vindt men ook in den Indischen

Archipel voorbeelden van zulke, alle denkbccld tc boven gaande,

hoeveelheden van vulkanische uitwerpselen. De asch, door den

Galoeng-goeng in het Jaar 1822 uitgeworpcn, vormde vemioi

met het water van een meer, dat vroeger in den kraler kig,

met de overvloedige stortregens der vulkanisclic dundcrbuij

zulk cene groote hoeveelheid modder^ dat miilen vcr

a

h

'b

i

grenzende land er medc bcdekt word, hooger dan de asch c

eens de stad Herculanmn deed verdwijncn, namchjk zoo lio

dat slcchts de toppen van enkele kokospalmcn er bovcn uitsi

ken. Dc berg Tomboro op Soembawa wicip in April 1815 z

veel asch uit, dat zelfs de westelijke deelen van het eikind Lom-

bok twee voet hoog er mede bedekt waren en 44,000 menschen,

alleen op dit eiland, daardoor omk\Yamen. i)

De bevolking van Soembawa zelf, op 12000 menschen ge-

schat, werd bijna geheel vernietigd en op Java, 420 geogr.

minuten van den vulkaan verAvijderd, was door de nederval-

Iciidc asch de zon verduisterd. «) Dit had namelijk plaats te

Solo en Djocjokarta, zijnde de ecrstgemelde plaats omtrent

zeven lengtcgraden van den Tomboro verwijderd. Te Baujoe-

wangie, 3Va graad of 210 geogr. minuten van den vulkaan

verwijderd, lag de asch nog acht duim hoog. Daar al dc

gemclde plaatsen, ^^aar de aschregen waargenomen werd, ten

westen van den vulkaan liggen en in de maaud April (vvaarin

de uitbarsting plaats had) gewoonlijk nog geen vaste oostewind

waait , maar in den regel de w este^md de heerschende is , zoo

kunnen wij aannemen dat zich de vulkanische stof naar het

oosten veel verder, mogelijk tweemaal zoo vcr, tot over Nieuw

Guinea been en zuid-oostwaarts tot vcr in de binnenlanden van

») V. d. Brock, in dc Oostciling, I. 1S34, Nr. 2. Pag. 138.

») Zie Verh. van liet Bat. Gcnootschap. Vol. VIII, png. 34.1, en V.
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Australic vcrsprcid hccft. Ook te Moco-mocOj aan cle woslkast

van Sumatra gelegcn en even zoo ver van clcn vulkaan ver-

wijderdj heeft men cle slagen der uitbarsting duidelijk gehoord,

IToe lioog de asch op Soembawa zelf gevallen is^ wordt niet

naau^Ykell^ig opgegeven; wanneer zij evenwel te Banjoewartgio

8 duira en in Wcst-Lombok twee voet hoog lag, moct zij in

die verliouding tocnemende, nabij den vulkaan zelf wel vijf

voet lioog gelegen hebben, misschien;, wanneer de wind west

was, in alle slreken oostwaarts van den berg veel hooger. Hoe

hoog do asch aan de grenzen van het verschijnsel in het w esten

gcvallcn zij, is met gecne zekcrlieid tc gissen; naar den ojtge-

gevenen graad van duislernis te oordeelen, meet de hoogte to

Solo (op 420 geogr. niinuten afstand) ten minste nog 5 lijnen

geweest zijn. De compacte massa^s lava en pnimsteen, welke

de vulkaan bij deze gelegenlieid nitwierp, ziillcn wij hier niet

in aanmerking nemcn , tcrwijl het ook buiten ons tegenwoordig

plan ligt, iets omtrent de bijzonderheid aan te merken, dat het

grootste gedeeltc der uitgeworpene stoflen in de zee gevallen is.

Eene naauwkeurige bepalfng van het areaal, hetwclk door asch

bcdckt w ercl en van de dikte der gevallene laag op vcrschillcndc

afstanden van den berg, is bij gebrek aan waarnemingen en

door dat de grens in zee viel, niet mogehjk. Als wij evenwel

van Banjoewangie, waar, op cenen afstand van 210 minuten

van den vulkaan, de asch acht duimen hoog lag, eenen cirkel

om denzelven trekken en aannemen dat do asch, die buiten

dezen kiing bijna nog cens zoo ver vei^ijderd (tot naar Solo

&! verder) steeds afnemende nederviel, beneveiis die, welke

binnen den cirkel digter naar den berg toe zich veel hooger

ophoopte, gelijktnatig over het gehccle arcaal, door den

cirkel ingesloten, verspreid was en dat deze asch eene laag van

rr

Oemiddeld twee par. voeten dikte gevormd lieeft, — zoo ver-

krijgen wfj een resultaat dat waarschijnlijk ecr te klein dan te

groot kan geacht worden. Daar nu dit aldus begrcnsdc areaal

in ceneronde som 158,600 geogr, D minuten bcdraagt, zoo heeft

deToniboro bij de gezegde uitbarsting in het midden van April

1815, ni«t minder dan 9,056,195 millioen en 520/)00 knbi(ke

#
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voeten asch uitgcworpen , bijna half zoo vccl als de vulkaan op

IJsland in het jaar 1785, waaruit gcmakkelijk diic zulkc bcr-

gen als de Mont-blanc ,
i) of bijna 185 zoo groot als de Vcsu-

) of 370 ) — zoodeii k

ordcn

Werpen wij nu, met toepassing van dcze

blik op het land van Modjopait in Oost-Java.

Men trekke eene regte lijn, in het algeme(

de rivier Kedirie volgende, van de niinen van

hot tcgcnwoordige Djapan) N. oostwaarts tot aan den reglerhoek

ling

Modjopa

den mond dczer rivier bij Soerabaija, de

30 en eene tweede in eene oostclijkc

rigting tot naar Gombong, nabij Passoeroean aan de zee (bijna

even zoo lang), dan maakt de kust tussclien deze punten eene

derde lijn uit, juist van het Z. naar het N. loopende, en zoo

verkrijgt men een wezenlijk delta-land, door eene menigte takkcn

van de Kidirie-rivier doorsncdcn.

Als wij ons nu dit lage deltaland gchccl wcgdenken en in

de plaats daarvan stellen eene zeebogt , eene naar biiinen (naar

Modj6pait) spits toeloopende haai, omtrent dubbel zoo groot

als de Wijnkoopsbaai , en plaatsen in deze baai die 370 Goen-

toerbergcn, elk 3900 voet hoog en van 25000 mill. kiib. voeten

inhoud, -— berekenen wij dan eens, — wanneer wij van deze

bergen de toppen afslaan en gelijkmatig in de kom der baai

verdeelen, hoe diep alsdan die kom zijn moest, ora niet door

cfcze berermassa's tot bo\ di'oog gc

maakt te wordcn? — En indcrdaad lag Modjopait, die

keizersstad van Java, wier riiincn thans nagenoeg 30 miimtcn

van de naaste kust verwijderd zijn, volgens oude Javaansche

kronijken eertijds aan de zee.

Dit berigt Avordt zoo^^el door de geologische gesteldheid van

het land, als door het karakter der vegetatie zeer waarechijnlijk

^; De Mont-blanc is 14,800 Par. voeten hoog en heeft 2,759,040 mill. kub. voeten

inhoud.lUUU-
.

De Vesuvius is 3595 Par. voeten hoog en heeft 51,912 mill. kub. roctcn inhoml.

25000
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gemaakt. Reeds in het midden lusschen de bergen Lawoe en

Wilis, ja reeds in het N. van den Lawoe begint eene eigen-

donimelijke forma tie, die zich van daar tot aan de oostkust van

Java uitstrekt en in groote kringen den noordvoet (benevens de

tusschenruimten) der gebergten Lawoe, Wilis, Kloet en Ard-

joenoe omgeeft. Zij vormt wijd uitgestrekte vlakten, die, niet-

tegenstaande zij tot de centraal- landen van Java bchoorcn,

eene zoo geringe hoogte bovcn zee hebben, dat zich de genoemde
hooge kcgelbergcn even als eilanden daaruit verheffen, — en

zij bestaat uft vulkanische uitwerpselen , voornamelijk uit vul-

kanisch zand en asch, meer of min verhard en in horizontale

>n van zeer verschillende dikte boven clkander verdeeld. De
onderste lagen zijn de hardste, als hebbende reeds eene zekere

vasthcid verkregcn en springen , wanneer er met den hamer op
geslagen wordt, in hoekige stukken, terwijl de bovenstc n.

geheel los zijn en in het fijnste stof verstuiven, dat lang in <

lucht blijft zweven.

De G. Kloet werpt nog tegenwoorclig zulk fijn zand of asch

nit, en in de oude Javaansche kronijkcn vindt men sporen van

geweldige uitbarstingen der vulkanen (Merapi, Lawoe, Wilis,

Kloet, Ardjoeno), die van den oorsprong van de Solo af, in

eene lange reeks naar het oosten hggen en wier uitwerpselen

,

al bedroegen zij in eene tijdruimtc van vijf eeuwen slechts half

zoovcel als de Tomboro in eene enkele uitbarsting uitbraakte

,

door de rivieren Solo en Kedirie afgevoerd , meer dan voldoende

zouden geweest zijn, om de baai van Modjopait te dempen.

Het voorkomen van zoutplanten en andere gewassen b. v. van

Ipomaea maritima, Baccharis indica, Sonneratia obtusa, Acanthus

ilicifolius, die anderzins slechts in de nabijheid van het strand

te huis beliooren, maar die dikwerf aan de oevers der kleine

moerassen gevonden worden (welke in de wouden van Modjo-

pait verstrooid hggen), benevens dc geheele della-natuur van

het omschrevenc landschap, dat nog steeds door twee modiler-

vulkanen opgehoogd wordt, i) strekken tot bcvcsliging d<T

•) Een dczer vulkanen werpt. zomlcrling gcnoe^', met den gcwoncn klcincini-^oii
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bovengeraclde sage en pleiten reer voor de waar
dat Modjopait in oude tijden een maritime staat ^vas", die

eigene schepen uitrustte ten dien tijde (12o0—1255), toen*'d

bloei van het jongere rijk der Maleijers te Singhapoera zijne;

naijver opwekte i) en die ook met zijne eigeiie scliepen een
volkplanting op Palembang stichtte.

Aldus reiken de geologic en de geschiedenis elkander de hand
en de asch, die duizenden jaren geleden uit do donkere kol
der vulkanen uitgeworpen wei-d, legt eene getuigenis af voorh(
vroegere verkeer der volken.

Volgens mededeeling van den heer Bosch te Garoet hadde
ook bij de eruptie op den 4^^" Januarij 1845 juist weder dezelfd

verschijnselen plaats als bij die van 1840 en 1841 evenwt
minder hevig en met dat verschil, dat bij deze uitbarstino

te Garoet geene enkele korrel zand of asch \idy maar dat de
aschzuil geheel naar het westen gedreven werd. Bij g(iene van
de drie uitbarstingen (in 1840, 1841 of 1845) werden dadehjk

ijk waargenomen, — het

regens dan ge-

men m dit jaargetijde gewoon was, en dus waren regenbuijen

geene zeldzaamheid.

gl llUg chemische 4«pii

Januarij 1843 door den Goentoer uitgew orpene) osch, dooi

den Heer P. J. Maier, wiens verslag w oordehjk overgenomen Ls.

Men zal daarin de hoofdbestanddeelen van dpn fmrliif'f waar-

uit de hoofdmassa des Goentoer en der andere vulkanen van
>

Java bestaal, terug vinden en het voor waarschijnlijk hou-

den, dat de producten van alle Javaansche vulkanen^ van

de grootste blokken af tot de iijnste asch, die als stof in

de lucht bhjft hangen, niets anders zijn dan trachiet in alle

mogelijke graden van verdeeling tot in de fijnste vergruizing

van poeder.

modder ook stukkcn van gebakken steenen uit, welke veel overeen^omst bobben met
die,-waaruit de rumen van Modjopait bestaan.

) Wien.s koning (Sri Iskandcr Shah) naar Malacca verdreven weid.

7
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Analyse door P. J. Maier.

Eigenschappea der asch: zij is een bruin-graauw , zandachtig,

redelijk fijnpoeder, waarin men witachtige stippen ziet ; specifiek

gewigt 1,7. Behahe water bevat zij geene in dc warmte ver-

Tliegende deelen. Zij is voor een klein gedeelte in water oplos-

baar. De met water behandelde asch staat in het zoutzuur op-

losbare deelen af. Na de behandeling met zoutzuur staat zij in

salpeterzuur nog oplosbare deelen af. Het in water, zoutzuur

en salpeterzuur onoplosbare overljlijfsel kan met koolzure kali

worden opgelost. Men verkrijgt door smelting eengraauw, aan

de oppervlakte naar het groen hellend glas.

Op deze eigenschappen is de geheele analyse gegrond, waar-

van hier de uitkomst is opgegeven.

1) De asch bevat 0,257 pet. water.

2) Zij bevat 1,743 pet. in water oplosbare deelen^ — deze

bestaan uit kalk, klei-aarde , ijzer-oxyde, natrian, kiezel-

aarde, magnesia, zwavelzuur en zoutzuur.

Aangezien de hoeveelheid te gering was werd geene quanti-

tative onderzoeking ingesteld.
w

De met water behandelde asch bevat 17,481 pet. in

aiur ODlosbare deelen. bestaande uit:

\

Riezel-aarde ....... 5,6660

IJzer-oxyde 4,6902

Klei-aaVdp 4,1798

Kalk 1,9700

Magnesia 0,4205

Verlios 0,5547

17,4810 pet

De m^t water eu zoutzuur behaiidfldc asen bevat

nog 4,T98o pet. in sal{)eterzmir oph)sbare deelen; deze be-

staan nit

;
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IJzer-oxyde 0,245(5

Klei-aarde 4,1048

Ralk 0,3340

Ma-nesia 0,0062

Verlies 0,1079
r

4,7985 pet

r

o) De asch, welke uit de sub 4 medegedeelde beliaiideling

overbleef en 75,7205 pet. bedroeg, leverde met koolzure kali

opgelast

:

^

Kiezel-aarde 28,5

IJzer-oxyde 15,2421

Klei-aarde 29,2115

Kalk 4,4117

Magnesia 0,2115

Verlies 0,0704

75,7205 pet.

6) Ook werdeene poging gedaan, omhet gehalte aan zwavel-

en zoutzuurj in dc oorspronkelijke asch voorhandeiij tebepalen;

dit onderzoek leverde:

Zwavelzuur 0,1715

Zoutzuur 0^0494

0,2209

door

water oplosbare deelen (zie proef No. 2} zoo zoiiden van de

quantitatief niet onderzochte deelen, ten bedrage Tan 1,743 pet.

slechts nog 1,5221 pet. als onbepaald overig blijven, Avelke uit

de in de proef No. 2 opgenoemde bestanddeelen bestaan, doch

van de zwavel- en zoutzuur.

De uitkomsten dezer verschillende proeven leveion het vol-

ide hoofd-resultaat.

Honderd deelen asch bevalfen:
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Kiezel-aarde 34,2293

Klei-aarde 37,4961

iJzer-oxyde 18,1779

Kalk 6,7157

Magnesia 0,6830

Water 0,2570

In water oplosbare deelen 1,7430

waarin bevat zijn:

Zwavelzuar ..,...,. 0,1715

Zoutzuur 0,0494

Kalk , klei-aarde , ijzer-

oxyde, natrum, kiezel-

aarde en magnesia- . . 1,5225

100,0000

t

^was geteekcnd) : maier, Apoth. S^*' klasse.

Bij bovenstaande analyse van cle asch, uitgeworpen door den

tjroenong Goentoer op den 4^^^" January 1845, die onder mijn

toezigt in het scheikundig laboratorium is gedaan, vermeen ik

moeten aanmerken resultaat dezer

analyse met het resultaat door Dr. Horsfield verkregen bij het

onderzoek der asch, uitgeworpen door denzelfden vulkaan in

1803 en bcschrevcn in het YII deel der Verhandehngen Tan het

Batav. Genootschap van tunsten en wetenschappen^ aanmertelijk

is en in het oog valt.

Vooraf herinner ik, dat bij den grooten vooruitgang der we-

tenschappen in het algemeen, sedert het tijdstip, ivaarop Dr,

Horsfield werkzaam was, de scheikunde in het bijzonder groote
F

vorderingen heeft gemaakt, waaruit het analylisch gedeelte

dezer wetenschap natuurlijk het grootste nut heeft getrokken,

zooda t de analytische methode van dien tijd met de hedendaag-

sche in geen vergehjk kan komen; immers de constante ver-

bindingen op grond der atom-theorie zijn eerst in nieuweren

tijd bewezen en daardoor aan de berekening eene vroeger niet
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gekende zekerheid gegeven. De analyse van Dr. Hoi-sfield, hoe
goed ook ten dien tijde gedaan kan niet overeenstemracn met
die van heden.

De hoofdbestanddeelen der asch, uitgeworpen door vulkanen

ook in andere landen^ zijn meestal dezelfden. Dit bevestigcn

de analyses van Vauqiielin, Dufrenois, Elie de Beaumont en

anderen. Het zijn vooraamelijk silicaten van aluin-aarde, kalk,

magnesia en ijzer-oxyde, — bcstanddeelen van mineralen door

vulkaniteit in hunne oorspronkelijke minerale gedaante veranderd.

Het verscliil wordt voornanielijk gevonden in het zamenstel

berckend in procent;

Zonder Dr. Horsfield's analyse te willen recenseren , wil ik eenige

punten daaruit aanhalen, die de onzekerheid derzelve aantoonen,

Het watergehalte der asch is niet opgegeven , zij is bij gevolg

als absoluut droog aangenomen.

De in water oplosbare deelen zijn niet afzonderlijk opgegeven.

Bij proef I en III is niet al de aluin-aarde, kalk en ijzer-oxyde

opgelost, daarentegen is kiezel-aarde opgelost, die nietinreke-

ning is gebragt.

In proef II zijn de 158 gr. residuum, zonder met kali te zijn

zamengesmolten en nader onderzocht, als zuivere kiezel-aarde

aangenomen, hoewel dezelve nog aluin-aarde-silicaat en seleniet

(gips) bevatten.

In proef V wordt het verkregen magnesia-carbonaat als bitter-

aarde in rekening gebragt; 5 gr. daarvan bevatten echter slechts

2,25 gr. zuivere aarde; ook worden 18 gr. seleniet opgegeven

te bevatten 12 gr. kalk-aarde; — zwavelzure kalk met 2 ato-

men water (seleniet) bevat echter 32,9 pet. kalk-aarde, dit

geeft in 18 gr. = 5,92 gr. kalk.

In proef VI is het ijzer-oxyde door middel van prussias po-

tassae (et ferri?) gepraecipiteei-d, deze reactie geeft een onzeker

resultaat, het oxyde wordt ook als metaal in rekening gebragt,

100 gr. oxyde bevatten slechts 69,54 pet. ijzer.

In proef VII wordt het verkregen praecipitaat (aluin-aarde-

hydraat) als zuivere aluin-aarde opgebragt, het bevat echter maar

65,5 pet. van deze aarde.
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Niet verder gaaude, vermeen ik genoeg te hebbeii aangeduid

om dcj aan eene van beide analysen te geYenvoorkear minder

twijfelachtig te maken.

Baiavia^ den 14 Augustus 1843.

(was geteekend:) j. c. a. diederichs

In den morgan van den 25^^"^" November 1843 omstreeks

ten 4V2 ure, lioorde men in de Regentschappen Bandong en

Garoet eenige hevige onderaarclsclie slageUj vergezeld van een

rollend geluid, en zag door deze slagen opmerkzaam gemaakt,

uit den krater van den Gocntoer eene ((gloeicnde rookzuib)

opstijgcn, welko, volgcns het berigt van den liecr Boscli, zich

even zoo lioog boven den top van den berg scheen te verhefTen als

deze bovCTi zijnen voetj en Avelke dus ongeveer 4000 voet hoog

was. (Hieronder moet alleen dat gedeelte van de kolom verstaan

AYorden, 'twelk gloeijend en alzoo zigtbaar was^ de donkere,

niet verlichte massa's van d0 rookzuil stcgcn zeker vcel hooger

op). Zij Averd ook nu, gelijk bij de vorige uitbarstingen door

<(wit gloeijende bliksenistralen)) en rpodgloeijende steenbrokken

doortliefd, ^yclke laatste als raketten ornhoog vlogen en dan

Aveder loodregt nedervielen.

Dit alles (met het onderaardsche rollen en de hevige onder-

aardsche slagen ^ welke van tijd tot tijd daar tusschen gehoord

werden) duurde tot omstreeks 10 uur en hield dus vijf uren

lang aan, eer het aanmerkelijk in kracht afnam en eer de slagen

zeldzamer \a erdcn. Eerst ten 3 ure 's namiddags hield het on-

deraardsche geluid geheel op en het bruischen en woelen in

den krater zelven eerst ten 8 ure des avonds, als wanneer de

krater nog voortging, dikke rook- en asch-kolommcn uit te

dampen. Tot 7 uur (des morgens) was de uitbarsting te Garoet

zigtbaar, na dien tijd echter hulde zich de geheele berg in
r

dikke wolken van rook en asch, achter welke ook de naburige

streken van Passir Kiamis (Z. westwaarts van den vulkaan) ver-

boi'gen werden. Garoet zelf evenwcl bleef, even als bij de
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Torige eruptie, van alien aschregen bevrijdj daar de wind nit

het ziiid oosten woei. i)

Volgens den heer Bosch heeft de berg ook nog deu 20'^*" De-

cember zeer sterk gerookt^ en is de krater aan zijne oostzijde

Vs grooter of breeder geworden, namelijk door eenc afbrokkeling

van den kralerinuur, die gedurende de eruplie schijnt te hebben

plaats gehad. Ook bepalen zich de rookwolken thans bij uit-

sluiting tot dczen oosthoek, lenvijl aan de overige kanten A'^aii

den krater naauwelijks eenige damp is waar te nemen.

De aschregen, ten gevolge dezer eruptie
^
geschiedde op eenige

der hobfdplaatsen op de navolgende wijze:

PLAATSE?i.

Mu labar-Tj
i

pa rai . .

Peiiggalengang. . .

Bandong .

Tjanjor. .

Buiteniorg

Batttvia

afstaiid van

den viiltva.ui.

Wfiarin de

vandoii vul-

Tail den
asiJiiegpti.

Totalfi vcr-

duisteriuj;,

da.irdour

Teruorzaakt.

II geog.niin.

20

23

4 j^

67 »

Tan den
asohregon

nitfe dcr

Ijpvallene

aschJflBg.

w.

w.z.w

N. W.

W.N.W

7'/i mir.

8',',

88 »

VV.N.W.

N.W.

12

I

2 duim

9 tot 1

2

uur

10 tot

llViUur.

iaat in

den
nacht.

1 e

Idem.

1 .»

V*

* * •

3 »

4 uur.

6

2 streep.

'/:

.

In alle streken ten 0. Z. O. en N. van den vulkaan (Regent-

schap Limbangan, Soekapoera en Soemadang) is in 't geheel

geene asch gevallen, zelfs niet te Trogon (volgens berigt van

den Regent van Bandong), ofschoon deze plaats c%t aan den

voet des bergs ligt. Daarentegen werd het verscliijnsel in alle

*) En niet uit het W- N. W., zco als ia de Javasche Couraat van den 2den De-

cember, No. 96, staat. Ook heeft men daar verkeerdelijk den 26 November, als den

daj: der uitbarsting opgegeven.
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strokeii ten W.j N. W. enZ. W. van den berg waargenomen tot

aan de zuidkust b- t. bij Tjidammar en de Wijnskoopsbaai. Te

Bandong en te Tjanjor was de duisternis zoo groot, dat men

fakkels raoest aaiisteken. Te Buitenzorg bemerkte men voorhet

ecrst cm 10 uur eene grijze, bruinachtig-roode kleur van de

benedenhelft des hemels in het 0, Z. 0. en Z. 0., daar^ waar

het Gedeh-gebcrgte ligt^ eene kleur ^ die zich reeds op eenen

grooten afstand zeer duidelijk van gewone wolken of nevels

onderseheidde,

Gelijk bij de vorige eruptie, zoo heb ik ook nu weder aan

de welwillendlieid van den heer Resident der Preanger Regent-

schappen (Generaal majoor Cleerens) berigten over de afzonder-

lijke distrikten van die residentie te danken, wat de uitgestrekt-

heid van het verscliijnsel en de dikte der gevaUeneaschbetreft.

Daar deze berigten intusschcn niet zoo iiitvoerig waren als de
r

eerstCj kon ik het areaal en de hoeveelheid der daarop gevallen

stof slechts bij benadering bepalen. Volgens die raming kan de

hoeveelheid slechts een weinig (ongeveer Vs) meer^ dan bij de

vorige nitbarstingbedi^agenhebbenj niettegenstaande het ditmaal

te Bandong en te Tjanjor geheel duister werd en de asch^ welke

de vorige keer niet verder kwam dan tot het Gedeh-gebergtCj

in eene rcgte hjn 22 geogr. mijlen ver^ tot Batavia vioog. Deze

omstandigheid schijnt geenszins aan eene grootere fijnheid en

ligtheid van de asch te moeten worden toegeschreven (want

bij vergehjking bleek het, dat zij van de vorige in geenen deele

verschilde), maar aan de grootere kracht van den toen heer-

schenden wind en welhgt ook aan de oorspronkelijk grootere

hoogte der asclikolom zelve.

Uit de rigting welke de aschvolgde^ is duidelijk op te maken

dat ook nu weder, even als destijds in January, in weerwil

van den heerschenden TT^^5^mousson , in dehoogere luchtstreken

(.*en sterke en gelijkmatige zuid-ooste wind woei.

Den IG^^'^ October 1847 ving de Goentoer weder aan, onder

een hevig gcluid, asch uit tewerpen, waarmede den volgenden

niorgcn alles in den omtrek bedekt was en welke onder anderen

ook in den namitldag van den 17*^'" te Tjanjor nederviel^ ja
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zelfs vloog zij Bantam, 80

den vulkaan verwijderd. Deze aschuitbarsting duurde twee

dagcn lang (den 17^*" en 18'^*").

Te Tjanjor voelde men den IT''*"" des middags ten I1/4 urc

ecne vrij hevige aardbeving, welke zich ten IV2 urc en 's avonds

ten 8 ure herhaalde. (Volgens schriftelijke medcdeeling van den

Resident te Tianior, d. d, 8 November 1847.

C. Bezoek van reizigers.

Prof, Reinwardt verhaalt, (Verb. Batav. Genootsch,) dat hij voor

do eerste maal in October 1818, kort na bovengemelde uilbar-

sting en ten tweeden male in bet jaar 1819 bet beprocfd beeft

dezen vulkaan te beklimmen, doch beide malen wegens onover-

winnebjke zwarigheden van bet kortelings met uit^verpselen be-

dekte terrein, onverrigter zake beeft moeten terag keeren. Hij

kwam op zijnen togt naar den berg door streken, die niet alleen

met lavablokken als bezaaid waren, maar ook door bosscben,

waarvan de boomstammen (door de gloeijend geweest zijnde

steenen) verkoold waren.

In de maand Julij 1857 waren Dr- Fritze, De Heer Nagel

Liit Bandong en ik de eerste Europeers, die zijnen kraterrand

bereikten. Aan de zuidzijde opgeklommen , daalden wij, nadnt

ons onderzoek afgeloopen was, aan de tegenovergestelde (N. 0-)

zijde weder af en badden op de losbggende lavabrokken, die

daar steil op elkander gestapeld de afheUing des kegels vorm-

den, met vele gevaren te kampen.

Den ll^^^Augustus 1844 bezocht ik den berg ten tweeden

male, nadat hij tusschen dit en mijn vorig bezoek vier uitbar-

stingen ondergaan had; ik beklom denzelven in gezelschap van

den Heer J. Maier en den Raden Demang (Districts-hoofd) van

Trogon. De resultaten van dit bezoek vindt men uitvoeriger m
de derde schets van bet tweede boofdstuk der tweede afdee-

F

ling (van dit werk).
w —Bvrf^^v^^r-^-^—^ "" '

—

't

^) In dc Batuv. Courant van 10 Nov, IS47, No. 00 > wordt gezcijd, dat dc gcmeldc

uiirdbevingen te Tjanjor des avonds om II uar gcvoeld werden.
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D. Gedaante-verwisselingen.

Reeds in 1837 werd ons te Garoet door geloofwaardige per-

soncn vcrzekerd, dat de Goentoer vroeger veel hoogcr en de

rand van zijnen kratermuur tan eene meer gelijkmatige hoogte

zou geweest zijn^ tervvijl hij zich met eenen meer spitsen ke-

gelvormigen top Ycrhief. Door de uitbarsing yan 1818 eyenwel

zou de vorm van zijnen top geheel veranderd, een groot ge-

declte des kratermuurs ingestort^ aan den Z. oostkant zecr ver-

laagd en de kratermond zelf daardoor zeer vergroot zijn ge-

worden.

Ook omtrent de uitbarsting van Mei 1840, 22 maanden na

mijn bezoek, heeft men mij verhaald dat de krater daardoor

drie malen grooter en de gcheele berg in eene zwarte steen-

massa veranderd zou zijn geworden.

Dat de omvang des kraters na elke oitbarsfing veranderen,

dat hij of wijder en alsdan de berg lager, of naauwer en als-

dan de berg hooger, spilser worden kan, is ontwijfelbaar. Tot

bevestiging daarvan werpe men eenen blik op de drie hiertoe

behoorende profielen des Goentoer {Goentoer Figuur 1, 2^ 3.),

waarop de top en kralerrand getrouw afgebeeld zijn.

1836 den 11'^"'' October geschiedde de laatste uitbarsting

\66r mijn eerstc bezoek.

1857 in Julij werd lict eerste profiel Fig. 1 geteekend.

1840 den 24^^- Mei.
j , ,, :, v i^ -

MCMM A r^ i^T 1 r hadden de bovenvermelde uit-
1841 » 14 ^'^^ November

J ,

-o/- FA T .- \ barstmp^en plaats.
184a » 4^*^° January

)
^ ^

1845 » 30'^'" Augustus werd het tweede proliel Fig. 2

geteekend.

1843 den 25'^'^'' November barstte de berg op nieuw uit.

1844 den 12^^"' Augustus werd het derde profiel Fig. 3 ge-

teekend*

H«t is blijkbaar^ dat door de twee uitbarstingen tusschen 1

en 2 de krater veel wijder en het zuidehjke gedeelte van den

kraterraiid (b op Fig. 2) veel lager, het noordelijke daarentegen

(a) betrekkelijk hooger geworden is.
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De lavamassa / is loen ontstaau.

De gezigtshoek der middellijn van a tot b (Fig. 2) was uif

Trogon gezien, yijf graden en van c tot d eenen graad.

Door de uilbarstin'? Tan den Sd***"^ November 1843, die

tusschen de S-i*' en 5'^^ teekening plaats had (zie Fig 5), is ^v

derom een gedeclte van den voorsten (Z. 0.) rand verdwonc

en deze lager en fijner uitgetand geworden; de lavamassa/ (

Fig. 2) was niet mecr te zien, daarentegen had zich eene nieu\

ff (in Fig. 5) op eene plaats, waar in Fig. 2

wone verhevenlieid was, tot cone parallclcpipcdische, scherp-

hoekige rolsmassa met eene langwcipig-kuhische afzondcring dcr

stukken gevormd, die zich aan den rand des kralers vcrhief; (in

Fig. 4 zict men deze massa meer van nabij). Bij mijn bezock

(in Aug. 1844) zag ik, dat de geheele N. weslelijku kraterrand c

(op Fig. 2) en b (op Fig. 5 en 6) , in 1857 bij het teeken ^ = 6100

voeteu hoog, met het geheele aangrenzende plateau ingcstort en

g ..^ ..Q^„..oordi

des kraters hoogcr, omdat zijn' rand naar het N. ^Y., waar de

bergwand hooger is, tot bij ^ terug geweken was. Zijne hoogte

bedroeg in 1844 = 6263 voet. De kloof a (Fig. 5) was op-

gevuld.

Dus was de kratcr slechts tusschen teekening 1 en 2 in het

oogloopend wijder gewordcn. De top van het voorgebergte

G. Poetrie (Fig 1). ligt zuidwaarts van den vulkaan.

Fig. 6 geeft eene situatie-schets van den Goentoer in zijne

verhouding als zijdwaarts uitgebrokenc kegel der bergketen

waarvan het hoogste punt de G. Agong is. Waarschijnlijk zal

zich de krater nog vcrder naar het Z. 0. verplaatsen, wanncer

men aannemen kan, dat hij vroeger op die plaats lag, waar

zich tegenwoordig de kegelvormige top Missigiet verheft, uit

wiens spleten nu nog veel dampen opstijgen.

14. KAWA KIA^S.

In de nal)ijheid van den G. Goentoer meet een bergstreek

Goenonff Kiamis» liggen met eenen krater <'Kawa Karaha»,
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fumarolen en borreleiide modderpoclen bevattende, in welke

Rhinocerossen en Bantengs zich dikwijls komen baden. Volgens

Reinwardt, die deze Xawa in 1819 bezocht, moet dezelve mid-

den in uitgestrekte bosschen achter den Goentoer liggen, (dus

achter den Agong, tusschen dezen en de hoofdketen?) Hij

heeft haar echter niet zelf beschreven, maar volgens zijne me-

dedeelingen is dit door Dr. A. H. van der Boon Mesch geschied.
»)

Ook de Javanen van Trogon hebben mij gezegd, dat achter

den Goenong Agong eene kleine Kawa gelegen is, die zij «Kawa
Kiawis)) noemden.

Om zoo volledig mogelijk te zijn, maak ik hier nog melding

van eene onbekende, naamlooze Kawa of Solfatara, welke juist

ten oosten van den G. Malabar, midden tusschen dezen en den

G. Goentoer moet liggen en wier bestaan mij eerst in 1839 bekend

werd, toen ik op de aangewezene plaats eene sterke rookzuil zag

opstijgen. Het punt waar deze opsteeg, ligt in dezelfde rigting

(namelijk N. westwaarts) achter den Goenong Agong (tusschen

dezen en de hoofdketen), in welke de Goentoer voor denzelven aan

zijne Z. oostzijde gelegen is. Wanneer eenmaal deze solfatara door

uitwerpselen zich tot eenen berg verheffen mogt, dan zoude men
den Goenong Agong aan beide zijden met eenen eruptie-kegel aan-

gegroeid zien.— Zou deze solfatara de Kawa Kiamis kunnen zijn ?

lo. KAWA MANOK. (g)

Ik heb dezen krater a) alleen uit de verte, van den Goenong

Goentoer af, gezien en vermeld dien slechts om der volledig-

heidswille. Hij schijnt, gelijk de Waijang, eene solfatara te zijn,

wier dampen men omhoog dwarrelen en wier bleeken grond

men door het woud ziet been schemeren. Hij hgt omstreeks in

het midden aan de N. oostelijke helling van de bergketen, die

in eene Z. oostelijke rigting van den Rakoetak naar den Pa-

pandaijang loopl.

') De incendiis motitinm igni ardentium insulae Javsa ilispiitatio. Lugd. BaUic.

1826, Pag. 26.

») Kawa: krater, Manok: vogel.
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IG, PAPANDAIJANG. i)

A. Topographiseh overzigt.

Hij ligt in de rij der zuidclijke Preanger vulkanen, bijiia

naauwkeurig ten zuiden van den Goenong Goentoer en is door

eenen zacht uitgeholden tusschenrug met zijnen oostelijken nabuur,

den Tjikoraij verbonden, wiens kegelvoraiige top zich daar als

de laatste Z. oostelijke hoekpilaar der Preanger vulkanen ver-

heft. De Papandaijang steekt niet veel nit boven de gemiddelde

hoogte der bergketen, waartoe hij behoort, maar onderschcidt

zich door de grootte van zijnen krater, wiens blecke, z^vavel-

gele rotsw^anden zich door hunne schitterende klcur reeds op

eenen verren afstand zigtbaar maken. Zijn krater is in een'

halven kring door boschrijke bergwanden omgeven, wicr convexe

zijde naar het Z. 0. gerigt is, terwijl de binnenste concave,

veel steilere afhelling derzelven naar het N. W, ziet en zich

in deze rigting in eene lange, bijkans regtlijnige en aanmer-

kehjk breede kloof verlengt, welker bodem allengskens dieper

langs het gebergte afdaalt. Aanvankehjk (d. i. boven) is de krater

nog aan beide zijden door de verlenging der voormelde Z. ooste-

lijke, hooge bergwanden ingesloten, doch deze zij-muren worden

steeds lager en eindelijk loopt de kloof, vlak wordende, tc niet en

verliest zich aan de afhelling naar het N. W. Zij loopt tns-

schen de voortzetting van den regter bergwand des Papan-

daijang en de afhelling van twee kegelvormige toppen voorbij,

die met den linkerrand der kloof in eene onmiddelijke verbin-

ding staan en zich steil en puntig verheffen. De eene derzelven

((Goenong Koembang» nader bij den Papandaijang gelegen en

van vorm enkelvoudig, wordt van Tjisiroepan in het N. 71 Va' ten

W. gepeild, dewijl de andere, die zich door twee kleinere ne-

venspitsen als drietandig voordoet , in het N. 51° ten W. Tan daar

gezien en G. Bobok genaamd wordt.

Langs den Z. W. Toet van deze voorgeberglen strijkt het

einde der kraterkloof voorbij, — zij daalt in de rigting naar

») Dit woord beteekent zoo veel als onbekuame smtd.
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het N. 0. neder en gaat eindelijk over in eene gewone rivier-

kloof, te weten in die van de Tjibeuroem (de ((roode rivier»),

die alzoo de voortzetting van de zure Tjipapandaijang is. De
hoogste Z. oostelijke bodem dezer kraterkloof is 6600' Jioog en
ligt ongeveer nog 7 tot 800 voet beneden den rand der steile,

maar toch met bosch bedekte bergAvanden, die hem bijna in

eenen halven kring omgeven. Hij vormt eenen ondermijnden

,

van dampen geheel doorwoelden en gevaarlijk te beganen grond,
waar men bijna alle verschijnselen der vulkaniteit, — zwavelige

moerassen en borrelende modderpoelen, bruischende solfataren

en fuinarolen , in beweging zijnde en "uitslingerende slijk-vul-

kanen en sissende heete bronnen, — op -eene kleine schaal en

klein bestek bij elkander vereenigd vindt en men
door het oorverdoovend gedi'uisch van zoo velcrlei klanken,
voortspruitende uit eene schijnbaar verwarde en toch regehnatig

terugkeerende werkzaamheid zoo sterk getroffen wordt, dat

men gelooft in eene fabriek te zijn, waar door eene enkele
drijfveer (door de elasticiteit en hitte van dampen) eveneens
duizenden van krachten en werktuigen geregeld en in beweging
gebragt worden.

Midden door dezen krater vloeit de Tjipapandaijang , eene
niet onaanzienlijke beek, wier aanvankehjk kristalhelder water
(ontspringende aan de boschrijke wanden boven den krater)

>poed

haren

wordt, die uit de

hare bedding met onstuimigheid naar buiten bruischen. llaar

water (dat met zwavelzuur bezwangerd en ondrinkbaar ge-

wordcn is) stroomt vervolgens naar beneden door de groote
kloof, waarin zich de krater naar het N. W. verlen^t. De renter

N 0. wand dezer kloof is steiler en regelmatiger dan
nker en bestaat uit lagen van trachietische lava van 8 15
det dikte, die evenwijdig op elkander liggen en in eenen hoek

lO' de kloof, naar het N, W
Aan hunne oppcrvlakte zijn deze wanden verbleekt, half ontbon-
den, bijzonder de linker wand, van weike belangrijke gedeel ten
geheel ingestort zijn en met dc slukken, die zij vormen, den
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bodeni der kloof bedekken. Deze is zeer onefl'enj zinkt dan

eens tot kleine dalen of diepten af, verheft zich dan weder tot

heuvels en bestaat uit uitgeworpene stoffen van allerlei aardj

Yooral uit tracliiet- en lava-stukkcn, die ten deele verweerd en

in ccnc weeke, brokkelige massa overgegaan zijn. Op eene plaats

ziet men even\yel eenen zamenhangenden strooin van ver-

slakte lava
J

die onder de puinmassa's te voorscliijn komt

en over A^elken de heeliy kleine watervallen vormende, afvlocit.

De midden- en onderste strckcn der kloof zijn met bosschen

bcdekt, waarin vele Puspa-boomcn (Scliima Noronhae Reinw.)

en boomvarcn aangetroffon \\0rden5 ook al de hoogtcn in hat

rond zijn begroeid^ alleen de werkelijk loodrcgte gedeelten i\rv

beide zijden en de bovenste krijigvormige grond dcs kraters

vertoonen zich in hun bleek zwavel-koloriet, geheel kaal en

zonder plantengroei.

Zeer belangrijk is de werking der kleine modder-vulkanen,

die zich^ g^^ij^ boven vermeld is^ in don krater bevinden. Zij

vorniCTi regelmalige kegels van 2-—4 voet lioog en zijn boven

Tan eenen kringvormigen rand voorzien^ die eene ruinie opening

omschrijft, uit welke van tijd tot tijd een lieet, moddcrig water

uitgeworpen wordt, met zulk eene krachtj dat men wel doet

zich op eenen afstand van vijf schreden te houden. Deze kleine

vulkanen zouden door de verharding van den overvloeijenden

modder, hoofdzakelijk uit klei-aarde bestaandcj allengs hooger

moeten worden, zoo zij iiiet somtijds door eene al te hevige

schudding weder in eenstort ten. De uitbarstingen kondigen zich

door een onderaardsch gerommel aan en volgen elkander met

regelmalige tusschenruimten van 20-—25 seconden op^ deze

vaste tijdstippen kunnen gcmakkelijk verklaard worden door

de labirintische hollighedeuj waarmededekraterbodem blijkbaar

ondermijnd is, en in welke de opstijgende dampen door het
m

zamengeloopene water opgesloten worden, tot dat hiinne toe-

nemende elasticiteit de drukking van het water overwint. Vele

openingen, waaruit in regelmatige tusschenpoozen een morsig

water voortkomt, kunnen wegens de geringe hoeveelheid van

aarddeelen, die met het water veimengd zijn, de gedaaute van
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kegels niet bereikcn, ofschoon de neiging daartoe blijkt uit den

opgehoogdcn (kringvormigen) rand, die deze openingeii onv

geeft. (Werkelijke modder-vulkanen yindt men op Java het

grootste onder anderen bij Growogan, in de Residentie Samarang).

B en D. Uitbarstingen en gedaante-verwisselingen.

In den nacht van den 11''*° tot den la-^^" Augustus 1772,

had de eenige bekende uitbarsting van dezen berg plaats. Onder

vreesselijk gedonder en gekraak zag men na middernacht plot-

seling — zoo luidt de Sage — heldere vuurstralen opstijgen,

die de duisternis verlichtten, « den bergtop verbrokkelden , voort-

slingerden en de brokstukken daarvan in het rond verstrooidden.

»

Veertig dorpen, die (naar officieele berigten) in het bovenste

gedeelte van het dal van Garoet lagen, werden «in een oogen-

blik daarmede overdekt» en 2937 menschen, met hunne huis-
F

dieren vondcn onverwacht hun graf onder de puinhoopen.
»)

De bewoners der meer verwijderde dorpen — zoo vervolgt het

berjgt, — ontkwamen door eeae overhaaste vlugt aan den

daarop volgenden steen- en aschregen en zagen den volgenden

morgen met ontzetting dat het grootste deel des bergs, die

vroeger 2) eene kegelvormige gedaante had (en overigens bij de

bevolking nog niet als vulkaan bekend stond), verdwenen was

en dat in zijne plaats eene diepe kraterspleet gaapte , die damp

en verwoesting ademde.

Het is zeer opmerkehjk en tevens een bewijs der onder-

aardsche gemeenschap van ver van elkander verwijderde vul-

kanen, dat op denzelfden tijdy toen de Papandaijang sprong,

ook de vulkaan van Cheribon (Goenong Tjerimai) eene hevige

uitbarsting onderging , hoewel hij bijna 50 Eng. mijlen N. oost-

waarts van den eersten vcrwijderd hgt.

Sedert dezen tijd tot 1837, dus in 66 jaren heeft de kra-

') ZieVerhand.van het Batav. Gcnootsch., dcel 11, Pag. 374. — Verder IJorxJield,

in dezelfde verhandelingen , deel VIII. Uitvoeriger is dezc uitbarsting besclireven

door J. H. Mohr in de Vcrhand. der Haarlemschc Maatschappij , dcel XIV. Pag. 82.

*) Volgcns opgave der aangcvoerde bronncn.
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terkloof tot op twee tierde van hare lioogte zich weder met
bosschen bedett, die overigens zigtbaar veel joiiger zijn, dan

bosschen ])ij Kendang-Badak in het Gedeh-jrcbe. ^
Ook de uitgeworpene stoff(

o bovenste (Z. 0.^ deel des

daardoor

verhoo
(,'11 dalende

ook reeds weder be
de steenhoopen zijn grootendeels verweerd, met aarde bedekt

en nieiiwe velden en nieuwe dorpen verheffen zich reeds wcder
op

^

C. Bezoek van r<dzigers.

In 1819 vverd cleze vulkaan door Reinwardt bekloinmen; het

schijnt evenwel dat g-enoemde lieer tot heden daai'omtreiit iiiels

heeft mcdegedecld. In de maand Julij 1857 bezochten hem Dr.

Fritze en ik. Wij konden van den Pqssangrahan Tjisiroepan af

gemakkehjk te paard koraen tot aan het onderste eindc der

kraterspleet.

Vervolg- op de geschiedenis der iiitbarsting van den

Papandaijang in den nacht van den 11^^^" op den
12^^^" Augustus 1772,

£>

Van de in druk vcrschenen berigLeii oiutrent deze eenigstbe-

kcnde iiitbarsting des valkaans^ zijn als oorspronkehjk te be-

schouwen;

Verhand. Batav. Genootsch. D. II, pag. 574. (het oudste berigt).

dezelfde 26

r llorsfield: Raffles, hist, of Java
,
pag. 15.

d. Haarl. Maatschappij, D. XJV, pag. 82.

beschrijvingen naar deze bronnen bewerkt ziji

principles, (hoogdiiitsche uitgavej) I, pag. 578

Gehler, Phys. lex. IX Band, 5 Abth. pag. 2226

Berehaus. alk. Lander u. Volkerkunde, XL pasr. 17

8
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In Bergliaus, I. c. \iiidt men geschreven :— — a P. bekcnci door

de groote uitbarsting van den 12^*^" Aug. 1772, ten gevolge

waarvan het geheele land in den omtrek op eene lengte van drie

mijlen en eene breedte van vijf kwart mijlen yerzonk; veertig

dorpen gingen onder. >»

En Lyell zegt I. c. a voor dat de bewoners zich door

de vlugt konden redden, zonk de grand in^ ecu groot deel

des vulkaans viel daarin en — verdween,y>

Is het niet te bejammeren, dat in geologische werken van

den .eersten rang, die met regt voor de beste gehouden worden,

van een « verzinken » van eenen geheelen vulkaan, benevens 40 dor-

pen 5 als van eene ontwijfelbare daadzaak gesproken wordt,

waarvan geen woord waar is?
>

Had men gesproken van eene ophooging des lands, van eene

soortgelijke gebeurtenis, als waardoor Herculanuni en Pompeji

bedekt werden, dan zou men digter bij de waarhcid geweest

zijn. De gebeurtenis heeft zich aldiis toegedragen:

De Papandaijang, die ontwijfc'lbaar reeds van het begin af

een vulkaan is geweest en wiens grootere hoogte voor 1772
geheel twijfelachtig is, barstte op dezclfde wijze uit als de Ga-

1822. Het is mogelijk dat daarbij een gedeelte

van den kratermuur en \

bij iedere uitbi

1 den top ingestort is, hetwelkbi

van den G. Goentocr plaats heeft
5

de bodem des k raters werd door de opstijgende dampzuil op-

geheven en (even als de lading van een afgeschoten mortier)

in de lucht geslingerd, — lavamassa's volgden in ontzettende

hoeveelheid en vcrspreidden zich (even zoo als zulks bij den

Galoenggoeng in 1822 en bijna altijd op Java geschiedt, waar
de lava nimmer streepsgewijze ^) afstroomt en nimmer geheel
&.^

hrokkenn ov

den sterksten

ijend is) in {{^tr

\ berffs naar die

val had, namelijk naar het N. W., — waardoor

dezeafhellinff on eenehnsle van 7 -\ f^n eroofste breedte van 4

-* ^ BniKitViriniii".

^) Van hnt mMMonpimtdiethoogHte Z. oosteHjke gedeelte) dc^ kraters af gerekend
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geogr. minulen 30 lol (operikele plaatsen) 100 voeUioogbcdekL en

gelieel in eene woesteiiij van steeneii en rotsklompen veranderd

werd, VetTtig dorpen^ die op deze afhelling gelegen Avaren,

werden door de afstroomende lavabrokkcn en door do minder

talrijke, bij den aanvang der eruptie in de lucht gcslingerde

en weder nederyallendc lavastukken en rapilli ovey^dekl^ eh

van de bewoners (die yoor elk dorp ten minste op 300 kunnen

geschat worden, dus op 12000 in 't geheel) kwanien 2937,

alzoo nog niet het vierde gedeelte om het leven^ dit ziillen

Waarschijnlijk zieken, ouden en kinderen ge^veest zijn, die niet

snel genoeg konden loopcn; — Telen zullen in de verwarring

ook niet g<

nacht. En

waarheen to vlugf.en^ Avant hot was

bewoners door de Tlu^t .2;ered.

Behalve eene wo«

D de del

ogclijke afbrokkeling van den kratermuur,
r

wiens fragmenten alsdan wederom uifgeworpen A^erden of met

de lavabrokken afstroomdenj waardoor de berg ten lioogste

1000 voet lager zoude kunnen geworden zijn, heeft nergens

eene instorting plaats gehad eft is nergens de bodem verzonken.

Juist z66 en historisch bewijsbaar (zie hier onder) geschiedde

de uitbarsting van den Gnloenggoeng, slechts met dit versehil,

dat zij nit vloeibare stoffen bestond en dePapandaijang waar-

schijnlijk alleen drooge stoffen uitAvierp, — de^Aijl in zijnen

krater geen meer lag, met welks water zich de asch, zooals

bij den Galoenggoeng, tot modder had kunnen vereenigen.

Deze wijze van voorsteUing van de beroemd gewordene ge-

gebeurtenis stemt evenzoo wel overeen met de zienswijze der

streek bewonen en bij wien de herinnerii

niet geheel uitgeAvischt is, als met de ligging

Javanen. die deze

amp

en gesteldheid van het uitwerpings-terrcin, dat ik voor het eei'st

in 1838 met Dr. Fritze en later herhaaldelijk bezocht, toen ik

mil (in afvvachting eanev uitbarsting van den Goentoer i] maan-

den lang in de nabijbeid ophield. llet districls-hoofd Raden

Demang (Adi Koesoema) van Trogon, die met mij den Goentoer

') Die niij evenwel erg teleurctelde; '^aar zij C€n:*t knrt na mijn vertrek plnat^ had.
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bukloiiiuK'u ea iiiij op togt en door liet puinboopen-veld bcgelcid

hceft, verzaiiielde en onderzochtj op mijn verzoek, alle nog

ide herinneringen bij de oude lleden in zijn districi

belast met de zorg voor de kultuur van eenige bond

i) koffijboomen, die voornamebjk aan de afbelling

Hij

den Papandaijang boveii den schoonen Passangrahan Tjisiroepan

staan en is met de topograpliie van zijn district goed bekend.

Op mijue vraagj waardoor toch die verkeerde voorstelling

der Europeanen, dat het verwoeste land verzonken zou zijn,

had kmmen ontstaan, gaf hij mij lagchende ten antwoord, dat

die blanken, die de eerste berigten uit den mond der Javanen

opschrevenj hen waarschijnlijk niet goed begrepen endebeeld-

spraak van hunne bloemrijke, aan geene wetenschappelijke

onderscheiding der denkbeelden gewone taal al te letterlijlv

it en ((een nederzinken van het land)> daaruit afjopge\ o

LindsKed'

of een begraven zijn in aardniassa's (namehjk in la\a-6/oA'A-en

van de yerschillendste grootte, tot de jfijnheid van zand) daar-

bedoeld

Dat het terrein binnen do opgegevene grenzen gemiddeld oni-

streeks 50 voet en op vele plaatsen, waar de pninbrokken in

hunnen loop door hindernissen gestnit zicli tot heuvelen en

elde hoopenopelkander stapelden, wel 100 b
die deze streek bewoont

o-

geworden is, is aan iedercn Javaan

als eene ontwijfelbare daadzaak bel>

over de aangrenzende afhelHngen en over den grond van het dal

zoo in het oog vallend, dat dit door niemand, die deze streek

bezocht heeft, bet\vijfeld wordt.

Of de berg %\erkelijk v66r de uitbarsling liooger geA\eest zij,

is zeer twijfelaehlig; men beweert hetzclfde van alle bergen

op Java, die hevige uitbarstingen ondergaan hebben, De hoogste

kcgel in de Preanger Hooglanden ligt in het oosten - tegenover

den Panandaiiansr en is 8645' hooer. Deiiatuur, die ook in de

A oorlbrrni^ijig d(^r talrijke bergtoppen in deze Rej^entschappti 1

') Ken hi-^a islnout^
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naar vaste regels te werk gitig , heeft de hoogle van 9000' ner-

geiis overschreden. Nu is de bodeiii des k raters yan den Pa-

pandaijang- 6600' hoog en het hoogste punt van zijnen ringinuur,

die niet gemeten is, waarschijnlijk 73 a 7400. Wanneer yvij

bovengemeldcn maatstaf behouden, dan kumien slechts 1600
voct (liet meerdere van 9000 boven 7400) benevens licL thans

ontbrekende noordelijke gedeelte de^ kegels door de uitbarsting

verv^^oest gev^orden zijn; inaar het is even zoo wel mogelijk

dat de lange krat^rkloof van den Papandaijang , die naar het

N. W. loopt en cindehjk N. oostwaarts ombuigt, reeds vodr de

uitbarsting van 1772 bestond. (Uit do wijdgapende opening

des kraters aldaar, aau die ombuiging, onllasten zich hare lava-

puiii-stroomen, die in breed te ineer en meer toenemende, slang^s-

gewijzc naar den dalgrond nedergaan). Want de bijzondcrhcdcn

in die berigten^ uit eenen tijd toen nog geen Europcaan de binnen-

landen der Preanger Regentschappen bczoclit^ ^) berusten op de

dichterlijke verhalen der inlanders, die in zulke natunrtooneelen

alleen het wonderbare zien en het belang door Europeanen in

historische Avaarlieid en juistheid gesteld niet begrijpen^ wes-

halve men zich wel wachten moet, aan hunne berigten on-

Yoorwaardelijk geloof te hechlen, 2) De Javaan zal 00k niramer

uit eigen beweging eenen vulkaan beklimmen en jaren lang

kan een vuurberg dampen, zoo als de Arkopocro in het Eijang

gebergte, zonder dat zijn aanwezen in de kultuur-landen aan

zijnen voet bekend wordt. Het door lavabrokken opgehoogde

land is 7 miniiten lang, afwisselende van een tot 4 minuten

breed en heeft waarschijnlijk een areaal van 78 D minuten

(of 58G,873800 D voeten). Wanneer nu de gemiddelde diktc

dezer ophooging slechts 50 voet bedraagt, zoo bevat zij 2954

millioen kubiek-voeten vulkanische stof; al ware dan 00k de

(verondei'stelde) vroegere top des bergs 5000' hooger geweest

Ian de tegenw oordige kraterbodem (dus 9G00 voet hoog), dan

zoude cleze massa van eeuen spits foeloopenden kegelberg, zoo

') De eerste was Noronlia in het jaar 17S7.

*) Behalve daar, waar topograpliische daadzaken Jaarmede ovt^reeustemmea, zoo
t

als bij den Kinggit.
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als hij in de geiiielde berigten genoeiiid wordt, toch niet

toereikende geweest zijn, omhet gezegde terrein 50 voet lioog

te bedekkeii. Deze stolTen moeten dus uit het binnensle des

vulkaans voortgekomen zijn. Zij bestaan behalve uit ten deele

ontbondene, in aarde overc-eiranc of zeer fiin vfrdr>plde ma«;';fl'q . —
uit trachietische, r

beliffe layabrokken

vlakte

beek, die door den kraterbodem

Q van Tii-beuroem verkriijrt. bevat

het onderzoek van A. Waitz, niet eigenlijk vrij zwavelzuur,

pi

Kawa-Ihdjeng ontsp

bodas, den Waij

cm de beschriivinff van de

ga-bodas gelegen is.

berg toe te lichten, zijn de drie volgende:

Papandaijang Figuur I. Het profiel der bergketen, die

het plateau van Bandong in het Z. 0. begrenst, gezien van den

Passangrahan Negarawangie, (op de helhng der N. oostketcn van
dit plateau gelegcn). De door nommers aangewezenc bei'gen

daarop zijn: 1. Mandalawangie, gep'eild in het Z. oGi/j" ten

oostcii. — 2. De keten waarin de Tel,

3. De hoek van de Goentoer- of Agongkcten.— 4. Agong, achter

welken (hicr onzigtbaar) de Goentoer ligt. — 5. Tjikorai. —
6. De dubbele kegel Pateung-teung. — 7. De hoek van den
Rakoetak tegenover van den Malabar. — 8. Pontjak tjai, in

het Z. Vi" ten W. gepeihl. — 9. Kawa Manok (Solfatara). —
10. De hoek van den Papandaijang tegenover den Tjikorai. —
Tusschen 9 en 10 liggen dc twee tot den Papandaijang behoo-

rende toppen G. Bobok enKoembang. No. 5 en 4 liggen meer vervvij-

derd dan dc overigen en 2, d, 9 en 10 in eene nog grootere verte.

Papandaijcmg Figuur 2. De N. oostziide van den berg.

top des Waijang ( *! en X op

») Op Java is mij alleen op den G. Wilis eene beek bekend met zoni-zmG dampen
en heete bronnen, ivaaruit Muria? Sodae kristalliseert, anders oreial zwavel-znre
dampen.
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sen van den laatslcii). De nommers zijn: — 1 tut 2. De kra-

terrand van denPapandaijang (1 in Z. 36' ten 0. en 2 in Z. 44" ten

0, gepeild),— 3. G. Koembang (in Z. 51" ten 0). Tussclicn dezen

en den top No. 2 loopt, naar het N. 0., de groote kraierkloof

naar beneden. — 4 tot 5. De rand van het verafgelegene pla-

teau van Tjikatjang. -— 6. Ecne kale grasplek midden in de

bosschen der.vlakte Tegal badoeng. Uit eene nadcrbij gelegene

Rawa in deze Avoudvlakte ontspringt de Tjltaroem, die nnar de

iinkerzijde toestroornt. — 7. Het begin van ecne lage bergke-

ten, die zich met den Wnijang (zoo als deze met den Malabar)

verbindt, zoodanig dat de vlaktc ook aan den Z. W. en westkant

geheel geslotcn is- Uit de spleet tusschen 4 en 5 stroomt eene

beek, die harcn toevlocd van water allcen uit de lengte-kloven

van den Papandaijang verkrijgt. (Ecne ^lakke waterscheiding ligt

tusschen haar en den oorsprong der Tjilaroem). Zij wordt Tjitarik

genoemd en stort zich door de Tjilakki aan de zuidkust in zee,

Papandaijang Figiiur 3. Eene situatie-schets van den kra-

ter. — De door elkander slingerende lijnen in het binnenste

van denzelven zijn voren of klcine ketelvormige dicpten tusschen

'heuvels en terrein-golvingenj die uit vulkanisch puin bestaan.

De beekkloof neemt naar onderen steeds in diepte toe. In het

Z, oostelijke gedeelte van den kraterrand zijn dc parellcle rots-

lagen zeer duidehjk te herkennenj die meer of min uitstekende
X

hoi?ken vormende op elkander gestapeld liggen en met eene zachte

helling zich ver naar het N. O. uitstrekken. Zij alleen zouden

reeds voldoende zijn, cm den Papandaijang als ouden vulkaan

te doen kennen, (wanneer dit nog twijfelachtig was). Naar den

bovenrand toe nemen zij in dikte af. — Heete borrelende wa-

terplassen, kleine moddervulkanen en onregelmatige gaten, waar-

uit z^^avelige dampen opstijgen, zal men aan de wijze van tee-

kening gemakkelijk kunnen herkcnnen, •

17. TJIKORAl. G
Hij verheft zich tegenover den Papandaijang in het O. ten N.

en begrenst aan de oostzijde het plateau van Tjikatjang daar,

waar hetzelve afhellende reeds het dal van Garoet begint te
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vormoii. Hij is de hoogste b(irg der Preanger Regeiitscha[)peii

bimien die uitgestrektheid , die tusschen den Gedeli en den
Tjerimai, en de noord- en ziiidkust ligt; zijne hoogte is 8645
Toet. Er is geen krater aan dezen berg duidelijk mecr te on-

derscheiden. Ecne meer nitvoerige beschrijying yan denzelven

vindt men in de vijfde schets van het 2'" hoofdstuk dezer

afdeeling. Hij vormt den Z. westelijken hoek der keten, die in

het N. 0. loopende, de Z. oostelijke grens yan

uitraaakt en in welke in de ri^tine van hethet dal van Garoet

Z. W. naar het N. 0. achter elkander zich de navolgende berg
verheffen

: Tjikorai Q — Kratjak W- — Telaga-boda

Galoenggoeng ^ — Sidakhng.
j|:

18. TELAGA BODAS. ^
l]r.7°17'/V. — L.108«17'. ~ H.o220.

A. Topograpliisch overzigt.

Het is een zwavel- of hever aluin-meer, eene oplossing van
zwavelzure klei-aarde in water, welks melkwittc kleur i) de

oogen verblindt en een schilderachtig contrast met de groene

oevers oplevert. Deze kleur is haren oorsprong verschuldigd

(even als de kleur der Kawa Patoeha, zie hier boven) aan den
weerschijn van een bezinksel, dat den bodem van het

bedekl, wit van kleur is en uit zuivere aluin-aarde bestaa
^

uit het water is neergeploft en die gedroogd, een zeer fijn in

het water onoplosbaar poeder vormt. 2) De omtrek van het meer
na cirkelvormig , de doorsnede bedraagt 2000 voet en de

hoogte van zijnen spiegel boven zee 5220 voet. De hgging in

de bergketen is reeds opgegeven. De oevers zijn in het N. W.,

meer

. die

*) Telaga: meer, — bodas: wit.

') Dit stof wordt dikwijls door Javaansche goudsmeden tot het polystengebezir^.
Men vindt in andere kraters van dit eiland ook kiezelzure aluin-aarde in grootc
hoeveelheid, die men ongetwijfeld tot het bereiden van porcelein en fajence zeer

voortreffelijk zal bevinden, wanneer deze tak van kennis en Industrie op Java cen-
maal zoo ver gevorderd zal wezen, dat men fabriekwerk van dien aard niet meer
nit Enropa en China behoeft te ontbieden.
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N. en N. 0. het stcilste; liet zijn de hooge, buscliiijkc* kiuiiu*!i

van de bergketcn zelvCj die het daar oingeven en die op Tcr-

scheidenc plaatscn bijna terrasvormig tot het mecr ncderdalen,

voornamelijk aan de noordzijde, "waar het door den steilen miiiir

ingcnd bcrgvlak wordt begrcnsd^ terwijl opitsp

anderc plaatsen slechts hier en driar geribde rotswanden hisschcii

het erroen der bosschen doorschemeren, Naar de tesrenoverffe-O^^^'^'D

yde toe \^ orden

ten laatstc een' slechts Aveinig Terhercn vlak-convexen rand, die

het mcer bijna cirkclvorraig omgecft en aan het laagste gedcclte

in het zuidcn door de beck Tjibodas doorsncden wordt, wclke
^

bet overvlocdige water van het mecr afvoert en in hare beddings

nog op verren afstand, helzelfde \M'tte bezinksel behoudtj dat

men op den geheelen bodem ran het meer uaarneemt. Zij stort

zich uit in de Tjimanok.

Op tab'ijke plaatsen van zijnen hoogen N. W., N. en N* oos-

telijken oevcr stijgen zwaveldanipen op; ja hier en daar dri] gen

zij zeifs door het bekken van het meer en houdon het in den

onitrek van zulke plaatsen verwannde ^^ ater in eene borrelende

beweging. Maar voornamclijk ziet men op eene plaats^ noord

Nvaarts van het middenpunt des meers, aan den voet van den

steilen bergwand en naauwelijks een paar schreden bovcn

den Spiegel van het water^ tusschen trachietbrokken eene aan-

openm ond van een schuins

opwaarts gerigt stnk geschut, eene dampzuil met zulk eene

kracht uitstroomt, dat er een geraas doorontstaat, hetwelk op

verren afsfand gehoord en met het bruiscn der branding of het

stoj ten van een' vvaterval vergeleken kan worden, AUe rotsen

in de nabijheid dezer opening zijn grootendeels vergaan^ door

zwaveldampen verteerd en rondom de opening met zwavelbloe- -

bcdckt. Ook aan den ?S' meer

bevinden zich solfataren, tervvijl aan den N, oostelijken oever,

waar ende opstijgende dampen op vochtigen grond stooten^

waar het van de boschrijke hellingen der bergen afgcloopen

water in kleine bekcn naar het meer stroomt, het verschijnsel

van heete bronnen en borrelende modderpoelen zich roordoet-

8
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Zoodimig is het witte meer-

Aaii (le helling van dit niecFj in eene N. westelijke rigtiiig

van helzelve en ongeveer 500 of 700 voet lager (namelijk aan

de "W. Z. westelijke helling van de bergketen) viiidt men een

oord, dat in zijne soort te mcrkA^aardig is^ cm het met stil-

zwijgen Yoorbij te gaan. Aan den oorsprong van een klein dal

,

rondom van houtgewas omgeven, ligt een kaal plekje (tPadja

Gallang))^) genaamd, van bleek graamve, geelachtige kleur,

welks bodem even als eene uitgewerkte sulfa tara uit vergane en

iiitcengcvallen steemnassa's bestaat eu slechts nog ecnige rots-

brokken bevat, die nog niet geheel tot ontbinding zijn over-

gegaan. Op dit plekje vindt men, zoo dikwijls menhetbezoekt,

eene menigte doode dieren van allerlei aard. sciurus-soortcn,

k rhinoccrossen

vogels, slangen enz., wier huid en vel met alle liaren en vederen,

bcncYcns de meeste vleeschachtige deelen, zeer goed zijn bewaard

gebleven en er bijna als verscli uitzien, terwijl alle beei

r

la als verscli uitzien, terwijl alle beenderen

vergaan en, op cenige weinige verkruimclde overblijfselen na,

geheel verteerd zijn.

Is nu het vinden van zoo vclc lijken van dieren binneneen'

kleinen, beperkten omvang, reeds op zich zelf merkwaardig

,

daar men door uitgestrekte Avouden vele dagreizen vcr trekken

kan, zonder immer een ecnig kadaver of scelet van de vele

wilde dieren (apcn , tijgers, rhinocerossen, wilde sLieren, herten,

knaagdicren enz.) aan te treffen, die bij geheele trocpen deze

woiiden bevolken, — nog merkwaardiger is het bewaard blijvcn

van de weeke deelen van het ligchaam, van het vol en de spie-

I de beenderen vcrtccrd zijn. Wei is het te bewij

dat zich uit deze zoogenaamde Padja Gallang eene voor de

ademhaling ongeschikte gazsoort ontwikkelt, die z^vaarder dan

de dampkringslucht en dus waarschijnlijk koolzuur is,

< n dat deze ontwikkehng bij afwisseling op verschillende tijdcn

plaats heeft, met onbepaakle tusschenruimten , in welke de Inch I

boven den bodem van Padja Gallang zuiver en zonder vre<*rad(

') Pnrlja; ccn vastc plaat.'-; Galjang: tot hot slajrtcn van vce dienende.
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bestanddeelen u;, terwijl op andere tijden allerlei dieren, b. v.

honden, hoenders enz., die men in de bciiedcnste iQchtlageii

aldaar laat ademhalen, spoedig door verstikking sterven. Maar
vvaarom zoo vele diersoorten jiiist op dit kleine en kaleplekje,

waar zij nocli voedsel noch drink water vindeii, zamenkomen,
blijft noch altoos een raadsel. Dat de wecke deelcn van deka-
davers, bet vfcl en de spieren zoo lang bewaard Ijlijven, zonder

dat zonder het bijkom(

der de ziiurstof die zij

kan hebben; de grond

rait

1

e dampkringslucht (dat is, zon-

bevat) de verrotting- gccn plaats

ja Gallang, waarop de kadavers

liggen, is echter, geHjk wij reeds hebben opgemerkt, niot per-

manent met koolzuur bedekl; maar somtijds is de lucht boven
die plaats geheel zuiver. Even mocijehjk is het spoedig vergaan

der beeudcrcn van deze kadavers te verklaren. ' Wei is waar
draagt alles de kenteekenen, dat het geene zwayclznre dampen
zijn , maar koolzunr-gaz, hetwelk zich, gelijk in andere mofetten,

zoo ook bier periodisch ontwikkelt: oudertusschen zon eene

erbindin

met phospl en eene daarop

gegronde verklaring van het spoedig vergaan derzelven nog
zeer onvoldoende wezcn.

B. Geschiedcnis zijner nilbarsiingen

Onbekend.

C. Bezock van reizigcrs.
r

lu 1819 bezocht Prof. Reinwardt den l^erg; in 1857 in d

maand Jnlij Dr. Fritze en ik.

(

D. Gedaav tevcrwissclingen

.

In den historischen tijd schijut de berg geene veranderiiigen

te hebben ondergaan; — de Javanen lieblwn Iiem nimmer in

ecncn andeien toestand gekend. Het bekken, dat tegen^voordig

met het mcer gevnld is, schijnt overigcns klaarbhjkelijk cen

vropgere ketel- of treclifeVvormige kiater gewecsf te zijn, die
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door eerie sccundaire uitbaisLinff gevormd werd, welke in de

Z. westelijke (bijna westelijkc) helling van de bergkelen, digt

bij harcn hoogsten top, doorbrak.-

Prof. Rcinwardt vond verbrandc en verkoolde boomstammen

aan de oevers van het meer, en Prof, yan clcr Boon Mesch,

door wien wij dit nit de tweede hand vememen^i) beslnit

daaruit tot nog kort tc voren plaats gehad liebbende werkingen

van vnlkanisch vuur : — maar ccne verbranding van rondom-

staande boomen veronderstelt cen' warmtegraadj dicnietdenk-

baar is, zonder eene voorafgaande geheele verdamping van al

liet water in het meer, en deze weder niet zonder andcre

grootOj daardoor veroorzaakte omwenteHngen in en boven den

krater; weshalve, dewijl zulke omwcntehngen door de in den

omtrek woncude inboorUngen volstrckt niet bemerkt zijn, het

Avaarscliijnlijker is, aan te nemen dat die boomen door men-

schcnlianden waren in brand gestoken.2)

19. GALOENGGOENG.3)
Br. 7-20' — L. 108"19'/2 — II. 3590'

A. Topographisch overzigt.

x4.an de- Z. oostelijke helling van een' neventak der bergke

I, die van den Tjikorai tot aan den Telaga-bodas voortloopt

Lwaart men op korten afstand zuidoostelijk van den laatsten

le wijde, mime dalkloof, cUe onmiddelijk ondcr den hoogstei

) van de bergkctcn een' aanvancr neemt en, aan beide ziidei

door steile rotswandcn hell

dcs bergs (Z. oostelijk) naar beneden loopL, tenvijl zij tevcns

in breedte benedenwaarts gedurig tocneemt en, almeerenmeer
dalend, langzamerhand zich in het vlakkc land verliest, zoo<lat

* 7

het schijnt, als of er een langwerpig stuk aan de hellinff van

') In zijne boven reeds aangehaalde Di-sputatio gcologica.

*) Ik zcif heb dikwijls in donkerc nachtcn, gcdceltenvan bosschen inbraiul gcsm-
ken, dcols om den omtrek te vcrlichten, deels om dc wildo dicren af tc schrikkoii.

) Gocng: ^^eraas.
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berg onlbrak en als 't Mare was uitgeriikl. De bcrgrag,

die de kloof bovenaan

gedeclte van de kete tckende

ipitsen voorhandcn die tot eenen voormaligcn kegchormigcn

boven de bersrketen verliief. zouden kun-
r

locn besluiten,

gelijk alle ande

kloof

h be-

dekty zoodat men bezwaarlijk op deze plaats een' k

ermoeden

blckc ncYclen uit hot donkcrc grocn der bossclien

zag opstijgen, wier

dezelfde plaats, bij voor 't overige volkomcn

ills vulkanischen damp kenmerken.

?
ze

B, Geschiedenis zijncr uitbarstingen.

In de streken Z. oostwaarts van dat gedeclte van de bergke-

ten, dat onder den naam van Galoenggoeng bekend is, tusschen

de beide rivieren Tjiwoelan en Tjidandoi, welke beidcn, de eerste

bijna in eene zuidelijke, de andere meer in eene zuidoostelijke

rigliug naar de zuidkiist stroomen, lag eene rijk bebonwde en

bevolkte landstreek, die eigenlijk eene verlenging der helling

van den berg is, maar zoo zacht naar de lage hcuvelrijcn der

zuidkust voortloopt, dat zij gevoegelijk eene vlakte genaamd

kan wordcn. Het waren de vruchtbare vlakten en berg-hellin-

^eii voornamelijk der districten Tassik Malaijo, IndihiangenSin-

gaparna heinde en ver met rijstvelden bedekt en rnet lionderden

dorjijes, die zicli met hunne kokospalmen verstrooid tusschen

de velden verhievcn. Zij waren in alle rigtingen van A^cgen

doorsncden, tot aan den voet van de bergketen toe en nog

verre op^ aarts aan derzelver helling , waar men tusschen bloei.

jende koffijtuinen wandelde.

0%'er de rijke vlakten dezer eeuwig groene landstreck

schoot de middagzon, den 8'*^" October 1822, hare door ^eon

cnkel wolkjc noch den geringsten novel gebrokene stralen* Het

geheele land ademde kalrate; de dierlijke scliepping lag in diepe
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ruijl; in hot schaduwrijkslu loof zat hot vogelen-heir verborgen

en naauwelijks gonsde cr nog een cnkel insekt. De plantenwe-

reld had al hare bloemeii geopend en dampte hare door nie-

mand geroken geuren uit in de luehtj die, door opstijgende

stroomen in bewegiiig gebragt, golfsgewijze aan den gezigtein-

der trilde. Gccn blad bewoog zich en ter naamvernood ruischte

nog somwijlen de hoogste waaijer van cen' pahn, wanneer nu

en dan van de kusten een zacht koeltje zich verhief.

Ook de menschenwereld rustte. De aibeiders hadden hunne

lampten

ipiegels

bah-bah hunner kleinc

hutten iiitgestrekt. In de voorzalen (pandoppo's) der hoofden

verstomden langzamerhand de tooneu van den Gamlang, onder

wier zacht, melodieus geluid de Javaansche Grooten gewoon zijn

in le sluimeren. Ook de dansmeisjes (ronglngs) werden stil en

slechts hot zachte gekir der {ortelduiven , die in tah^ijke kooi-

jen voor de landehjke woningen hangen, was — benevens hct

eenzaam gcroep van eenen priesterj die uit ziine, door het ^roen

der boomen beschad d van An
zijnen profeet verkondigde, — of het krassen van een achter-

gebleven pedattie, wiens schijfvormige raderen langzaam op den

karbouwen getrokkcn,

misschien het

stofTigen

terwijl de vocrman lang reec
*«_

gansche

gehoord

Be bevolking

midclagslaap , niet bevroedende , niet droomende
15c uu^enblikken later uit het binnenste van den Galoeng

goeng « somber en bang)) haar graflied zou weergalmen

uur na den middag

Door plotsclinge schokken eener aardbeving uit den slaap

gcwekt, ontvluglten de bewoncrs hunne hutten. Em donderend

,

brullend geraas trof hun oor, en ontzetting beving hen, toen
ze hunne bhkken naar den Galoenggoeng keerden, eene zwarte
rookzuil van schrikbarenden omvang zagen opstijgen, zich met
bliksemsnelheid verspreiden, deu geheelen hemel bedekken en
in cen oogenbhk den hehlerslen zonneschun in stik donkeren
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kceren. Nii vlodoa ze ontsteld fc iici

1

Nog

ner waren bedolven. Ze werdeii deels bcdckt door modder, die

door den kratcr iiitgcbraakt, in ontzettende massa's uitdclacht

neerviel, dcels kwamcn ze om in de stroomen van heet water,

die met slijk en steenen vermengd, in verbazcnd groot aan-

tal uit den krater vloeiden, tien niijlen ver in den omtrek

als een tweede zondvloed alles o^verstrooiiiden^ alle dorpcn,

velden en bosschen vemielden en in een' dampendcn poel van

blaauwaehtig-graauwe klcur verkecrden, met lijken van men-

bouwvallen van hnizen

bezaaid

Woedend braken de beken Tjikoenir en Tjiw oelan door deze

massa's modder en bouwvallen been 5 ze waren tot bulderende

tloeden gezwollen^ die alles op bunnen weg verwoestten, alle

bruggen wegspoelden en uitgestrekte overstroomingen veroor-

zaaktcn, waarin nog een aanzienlijk getal arme vlugtelingcn,

die zich reeds voor gered liielden, bet leven verlorcn. Met lijken

van menscben en dieren van allerlei soort bedekt, voerden ze

vervolgens haar met modder vermengdj kokend beet water naar

de zuidkustj wier bewoners, door dit gezigt verscbrikt, naar

de nabij gelegen heuvels de vlugt namen, .

IT

o

Tusschen bet bruisen dezer beken ^ bet bruUen van den krater,

bet kraken van verspbnterde wouden, bet knallen van voortge-

wentelde rotsklompen, die tegen elkander stieten en bet wanbopi

jammeren der duizcnde menscben, die biilpeloos biinnen dood

voor oogen zagen , -— dreunde onophoudelijk van boven de donder,

terwijl in alle lugtingen bliksemstralen uit de donkcre wolken

scboten, die zicli Iieinde en ver door de snelle zamenpei^ing

der dampen, boven bet gebergte haddcn gevormd.

Eerst na drie iiren, te vier ure des namiddags namelijk, ver-

minderde de hevigheid der iiitbarsting, die zich voortdm-end op

eene dubbele wijze geopenbaard bad, te weten door uit den

krater voortvloeijende en alles overstroomendc moddermassa's

en door bet naar I>oven slins^ercn van slijk, ascb en steenen.
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die dan als een alios verwoestendo regen vveder naar berie-

den vielen en ook de meer verwijderdo aanplantingen en
bosschen, die no"-

woesUoii.

j3
eenigzins verschoond waren gebleven, ver-

edaan

dorpen met al hunne bewoners, die

te voren nog in den kring der hunnen zorgeloos aan de

of hunne kinderen hadden gewiegd
nu begravcu onder vulkanischen modder en steenbrokken

men zelfs geen spoor nicer van de dorpen teru^

terrein Z. oostelijk van den berg 40 tot 50 voet

braakte massa's van den krater was opgehoogd.

Als afgemat van hare inspanninffen verzonk de

het

ure werd doodstil, de hemel werd

dezelfde zon, die des middairs (

pracht der tropische vegetatie,

beschenen, schoten thans, als ;

die k en

\ verdwenen

estrekte donke

de had

tooneel

op mij-

als op slagvelden, bezaaid met gebroken boomstammen en met
lijken van raenschen en dieren , die deels verminkt en verbrand
nit den modder uitstaken, deels in de onstuimige vloeden der

laar zee dreven.

werd nu door de schoonste

1

ditDitzelfde terrein

,

avondschcmcring verlicht

!

Merkwaardig was het bij deze uitbai-sting, dat eenige dorp
aan den voet van dedigt

ontkwamen, terwijl andere, ticn Eng. mijlen verder verwijderd
onder .den modder begraven werden. Gedeeltehjk zou dit wel
aan himne hoogere ligging zijn toe te schrijven, wanneer ze
namelijk door dalen omgeven waren, waarin de modder een' ge-
schikteren uitweg vond, maar vooral (en aan deze oorzaak meenen

dorpelingen zelven hunne redding te danken te hebben) dewijl
de modder met eenc ontzettcndc kracht

gerd

,

afstand weder nwr te valh'u. Dal

den krater geshn-
ver boven de dorpen hccn vloog, om eerst op

krachl niet sreringr kan
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andcren uit dc sterkto van het gcluid

en het donderend gcbrul, _j ._.^

dat men, luidens in"-ekomen officieele berkten, door canscli

.

uithoek van hetvan slraat Sunda af tot aan den oostelijken

eiland gchoord heeft,

Maar nog had do vulkaan zijne wocdc niet geheel uitgeputy

nog was de kamp der elementen niet gccindigd, enecne tweede

uitbarsting, nog verwoestcnder in hare uitwerking dan de eerste

,

en vreessehjker daar zij in den donkeren nacht plaats greep,

ontstond vier dagen later, den 12'"" October, en dreigde het

versclirikte land met eene algeheeic vornietiging.

Ten zeven ure des avonds bcgon de Galoenggoeng, onder

hevige aardbevingen even als de vorige maal , -wedcr te brullen

en ontzcttende massa's heeten modder en hcet water uit te

braken. Verre in den ouitrek weergalmde, den ganschen nacht

door, het donderen en brnisen van het nederstorteude water,

dat alles, wat bij de vorige uilbarsting onbeschadigd was ge-

bleven, met zijne vloeden overstroomde en het reeds opgehoopte

terrein nog meer verjhoogde.

In humien aiigst vioden de Javanen^ die zich plotseling van

alle zijden door water als door eene onstuimigOj woedende zee

omgeven zagen, zonder eenen uitweg te kunnen viiiden, op
zekere kleine heuvels^ die zich in de nabijheid hunner dorpen

van zestig tot honderd voet hoog verhievenj waarop zich onder

geurige Cambodjaboomen i) de good onderhouden graven hunner

vaderen en voorvaderen bevonden. Daar meenden zedendood
in de gohen te ontkomen, zonder tebedenken^ datdeheuvels

waarop zij stonden^ evencens vulkanische uitwerpselen waren,

misschien wel opgehoogd op de graven van een nog vroeger

geslacht.

Al vreessehjker naderden de kookend heete moddermassa's

,

luid krakend ploften de rotsklompen en boomstammen, die ze

in huimen strooni medcyoerden, tegen de hclhng der heuvek,—
de ffohcn, -^— al ens:cr word de

') riumeria obtiisa.



130

vele hoaderdcn bij do graven himnor geliefden stonden en, met
q)gelieven handen, redding van den hemel smeekten.

Wat ijdele wensch!

V

„Prudeiis futuri temporis exitum

„CaIiginosa noctc premit Deus?
„Kidetquc, si mortalis ultra

„I"as trepidat."

Wcldra rec

den overdekt,

iven; eenige heuvels wer-

zonten onder de drukking
van den toestroomenden raodder in een, en meer dan twee
duizend menschen kwamen z66, in dien eenen nacht om het

leven

.

Nieuwc heuvels ontstondeu; een geheel nieuw terrein werd
CTomid, uit welks oppcnlakte slechts hicr en daar de kruin

van ccn' staande gebleven palmboom uitstak. De Trocgere grond
lag nu veertig tot vijftig voeten dieper, en de weinige Javanen,
die aan de catastrophe van dezen nacht ontkomen Avaren, kon-
den zelfs de plaals hunner verwoeste doipen niet weder vinden.

Eene maand later (in November) was het wegens den modder,
de aschhoopen en steenbrokken nog niet mogehjk den berg te

naderen. Alle vegetatie was, niet alleen in de kraterkloof en
op de nabijgelegene helhngen van de bergketen, maar ook in

de aangrenzende vlakte, 10 tot 15 Eng. miilen ver in den oratrek.
op den laatsten grashalm

schen modder lig

C. Gedaanteverwisselingen ..

W lar thans de spleet van den ki-ater ligt, moet vrocger
slechts een zacht hellend dal geweest zijn, dat door de be-
schrevene uitbarsting aanraerkelijk uitgecHept en in eene kloof
met steile wanden veranderd w^crd.

AUe Javanen verzekeren eenstemmig, v(56r de gemelde uit-
barst g mmmer do germgste sporen van viilkanische versch
selen aan den Galoenggoeng te hebben v\ aargenomen. Hot
Yoorhanden zijn van talrijke, ronde (hemisphere) heuvelen, die
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gehecl uit gedeeltelijk reeds vergane lavabrokken best

zich geisoleerd in de vlakte aan den voet van den Galoei ob'^^'^o

heffen, juist zoo als men andei

indt, en waarvan wij cenigcn^ die bij de laatste uit-

Larsting niet vernield werden echter

sterke verdenking op den Galoenggoeng als op

vulkaan.

Ook beiigten de Javanen dat in de maand Junij 1822, alzoo

vier en een halve maand v(36r de uitbarsting, het water van

zekere beek Tjikoenir, die in de kratei'spleet (ten dien tijde een

dal) harcn oorsprong neemt, troebcl werd^ een wit bezinksel

afzonderde en een' zwavelreuk van zich gaf, welke vcrschijnselcn

echter een paar dagen later weder verdwenen.

Dat bij de beschrevene uitbarsting alle vegetatie^ tot

Eng. mijlen afstaiid van den berg, vernield en met uitwerpselen

bedekt werd, is zoo even opgernerkt. Toen wij (Dr. Fritze eh ik)

vijftien jaren later deze strcken bezochtcn, was er geen kaal

op 15

plekj menwe
dorpen

met tien tot vijftien voet hooge Glaga-wildernissen (Imperata

Glaga) bedekt 5 waarin vele tijgers huisvesttenj— de kratei^pleet

was met bosschen opgevuld en ook op de naburige berghellin-

gen had de onvermocid werkzame natuur alleshcrsteld, zoodat

onder het \^ eclderige groen der nieuwe boomen gcen spoor meer

^-r bosschen te onderscheiden

D. Bezoek van 7^eizige7^s.

Wij bezochten den krater den 5^^° Augustus 1857. Nim de

hoofdplaats van het district Tassik Malaijo, in de vlakte Z. oos--

telijk van het gebergte gelegen, begaven wij ons op reis en

baanden ons een' weg door de Glaga-wildernissen tot aan den

van het gebergte, waar de kraterspleet eindigt. Zulkegras-

en rietbosschen zijn veel moeijelijker door te dringen, dan de

donkerste, oorspronkelijke wouden; ook zouden Mij moeijelijk

nns dnnl borcikt hcbbcn, wanneer dc toenmalisre Aclsistcnt Resi-
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i Sociiicdang i) ons niet krachtdadig ondcrstciind

honderden

arcn vooruit g hunne

ccnigermate te duiinen. Het teneiu was over 't geheel vlak,

maar verhief zich hier en daar tot kleine heuvels of riiggen,

die voomamclijk uit lavabrokken en hoekige trachiet-stukken

van 6cn tot drie voet in diameter op een gestapeld en met jong

houtgevvasj vooral met Celfis orientalis L. begroeid waron, terwijl

de vlakke grondcn uit eenc fijne, zwart-graauwe aardsoort,

namclijk uit den v66rl5jarenuitgeworpen vulkanischenmodder

bestondcn, met sleclits spaarzaam daartusschen gemengde stecn-

brokken, en heinde en verre bedekt waren met do 10 en meer

bamboesacbtiffc bard

ondoordi

bedrocg van een halve tot diie vierde duim^ zij waren aan beidc

zijden van de tijgcrpaden, of van de kleine moerassige slooten^

die het terrein in alle rigtingcn doorsneden en die wij tot onzen

weg gekozen hadden, door onze Javaansche voorhoede schuins

boven den grond afgekapt^ zoodat wij dikwijis gevaar liepcn

cm
J

als wij struikelden, aan die spitsen als aan de punten van

lansen gespiesd te worden. Sommige streken vormden wezenlijke

moerassen of kleine vcen- en grasgronden, waarop wij nict wcinig

verrast werden, de brainachtige rietknoppen onzer vaderlandsche

Typha angustifolia L. aan te treffen, jnist zoo als zij zich aan

meren
r ^^^

Hoe mecr het terrein naar den ingang van de kraterspleet

zich verhief en hoe drooger het werd, des te meer veranderde

ook de vegetatie^ de Glaga-wildernissen, w^aardoor in labiiintische

kronkelingen de beek Tjikoenirj nadat zij de kloof verlaten

heefl, heendi-ingt, veranderden langzamerhand in schaduwrijkc

bosschen^ die zich tot in de hoogste streken van den krater

voortzetteden. De breedte der spleet werd door ons, aan haren

ingang of voet, op anderhalve Eng, mijb (1425 toisen) geschat;

') De hcer Starkcnborch Retemeijer, wicn? hnlpvaarrJiglieui fluor onb dankbuar

vernicld wordt.



133

meer opwaarls wordt zij liuigzamcrhaiid siuallcr^ harczijwandeu

verheffen zicli al hooger cnsteiler, lot zij door ccncii dwaiswand •

gesloten wordeii^ die met de zijwaiideii eenen regteii hoek

vormende^ deze met elkandcr rerbindt en aldus den hoogsten

N. westelijkcn mum* van de kraterkloof vormt, wier breedte

aldaar, van den ccnen rand van den zijmuur tot den andereii

gerekendj ongeveer drie vierdeEng. mijl of 712 toisenbedragcnkan.

Tot aan den voet van den d^ arsclien N. westebjkon kratermuui^^

verheft zich de grond van de kloof en wordt ook in zijn geheel

beschoiiwd allengs Iiooger, ofschoon liij op zich zelf zeer onefien

is, onregehnatig rijst en daalt en den reizigor nu eens de steile

helling van een' uit lavabrokken gevormden heuvel , dan v^^edcr

een ?

steilen rotsmuur tcgenstelt. Maar alle dicpten en hcuvcls

zijn met bosschen bcdekt, die in den ko'rten tijd van 15 jarcn

(van 1822 tot 1857) de weelderigste vorderingen gemaakthebben.

Wei bewijst de dunne en slanke groei der boonislammen hunne

digt ineen gevlochtenbladerkruinen zijn aig

liet weelderigstc struikge-

jeugd, maar hunne

en hunne tusschenruimtcn met

was opgevuld, waarboven vcle boomvarens (Clmoophora glauca

Bl.) hunne waaijers als zonncschermen uitbreiden. Ficus-soorten

hebben in deze bosschen de overhand, met Celtis orientalis en

Y ele bamboes-soorten vermengd, en veelvuldig af^jewisseld dooro

kleine Glaga-velden. Zelfs de steilste muren der splect zijn met

een groen tapijt van gras- en mos-soorlen, varens, lycopodien,

ja met struikgewas en boomen beklecd, die aan den rotswaad

als vastgekleefd schijnen.

Wij troflen in de bovenste kraterstreken ecnige heetc bcken

aan, die ons te gemoet bruislen, maar wier v^ater noch in reuk

noch in sraaak iets bijzonders had en vonden in het bosch, op

eene plaats A^aar vele heete bronnen haren oorsproug namen,

twee groote fumarolen met bijna twee voet brcede openingen

tusschen half vergane rotsen, waaruit zich ANaterdampen met

een hevig bruisen ontlastten. Boven dit oord, dat niet geheel

in het midden der spleet, maar digter aan de linkerzijde der-

zelve lag, werd de vegetatie kariger en er lagen vele trachiet-

en lavabrokken in het rond. Nog een weiiiig meer opwaarts
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Tci'hicf zich ecn rotsdam, clie dwars door deu bodein van den

kiater, bijna zijnc gaiische breedte cloorliep, de beide zijmu-

ren echter niet geheel bereikte, maar door dalkloveii met scliui-

mende beken daarvan gesclieiden was. Deze dam dreigde aan

ons verder doordringen een einde te zullcn maken en zou ons

ook voorzcker een groote hinderpaal geweest zijn, wanneer de

rotswand op eene plaats, die tusschen den linker zijmuur der

spleet en haar midden lag, niet zeer gekloofd en gedeeltelijk

gedecltelijk van boven tot bene

tende steenklompen bedekt

boven te klouteren. De brokken waren

het mij

chietisclie lava, zeer veel ovcrecnkomst hebbende met die,

waariiit de kratermuur van den Gedeh bestaat. Hun vorm was
geheel onregelmatig, de boeken en kanten scherp en hunne
vlakten over 't algemeen eenigzins schelpvormig uitgehold ^ Imnne
grootte overtrof alios , wat ik nog in andere kraters op Java van
dien aard gezien had. Het denkbeeld «huizenhoog » is eenigzins

onbepaald; duidelijker zou het misschien wezen, tezeggen,dat
een volwassen olifant gemakkelijk onder de bruggen en por-

talen, welke hier en daar door het dwars op elkander liggen

der enkele blokken gevormd werden, zou kunnen doorwan-
delen. Groene voorhangselcn van Lycopodien en ranken van
mossoorlen liingen scliilderachtig van den rand van zuike bogten
en holen naar beneden en omstrengelden de rotsklompen, die

ook nog aan de tegenovergestelde helling van den rotsdam,
door kloven van een gcscheiden, wild opeengestapeld door
elkander ..._

• •

ebe
Ik bereikte eindelijk het middenpunt van den rotsdam , welke

klaarblijkclijk het voorkomen van een' eraptiekegcl heeft. Met
eel moeite had ik een barometer medegenomcn, vol"-ens ^\iens
tand dit punt eene hoogte heeft van 3590 Par. voeten. Ilet

I'as het hoogste punt van den kratcrbodem, ongeveer in 't mid-
beide den

daar geheel vergaan en vergruisd, en brak ovcral onder
onze voetstappen. Overal sisten zwaveldampcn op, nit duizend
kleine openingen en spleten, die in alio rigtin-en dni met zwa-
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vol beitwangerdeu groiid doorsiicdeii. Dour don bk-i-ken nerol dien

zij voiinden, schenierde de zomieschijii naar onihoog, tcru^ge-

kaatst van de derdehalf duizend voet dieperc vlaktc van Tassik

malcio, over welke zich vijftien jaren geledcn, van tlitpuntuil

waar ik nu stond, eene vcrvvocsting- had uitgestrekt, die alles

't ondcrste bovcn kcerde.

Dc binncnwaartsche helling van den rotsdam of deii eruptie-

kegel eindigde in cen zacht glooijcnd en tamelijk breed dal,

op welks oneffen bodem het groenachtig kobalt-blaauwe water
van h^ee kleine nieren ons tegenschitterde. Dit dwars lig-gcnde

dal scheidt den dam van den bergwand, die de kialcrspleet

in 'tN. W. sluit en die als een onbeklimbare muur zich lioo'^

in de wolken verhcft. Zijn boyenste rand Avordt door dc nok
(bovenste kam) van de bcrgketen zelve gevormd, die naar al-

ien schijn eene gelijke hoogte als de naburige keten van den
Telaga bodas heeft ; dit meer ligt echter 5220' boven de zee en

de hooge bergruggen die het omgeven, verheffen zich ten min-

ste nog 700' tot 800' boven ziinen spicgel, hetwelk eene hoo-rte

van 6000' voor de bergkelen zelve oplevert. Trekken v

ruim 1000 voet af, dan verkrijgen wij, daar het g

hier

hoogste punt in den ki-ater 5590' bedraagt, als het waarschijn-

lijke minimum, eene voile loodregte hoogte van 1410 voet voor

dezen rotswand. Hij is ook zeker een der hoogsten van dit

eiland en levert een indruk^A ekkend gezigt op. Wanneer zich

(waarvan ik getuige was) onweerswolken boven zijne hoogste

kruin ontlasten, dan ontwikkelt zich een belangrijk schouwspel.

Dan tooit zich de donkere, grootendeels met groen bedckte

rotswand met zilveren strepen, en storten schuimende water-

vloeden in zijne spleten en voren neder, cm. hun geraas met

die hoi in den krate

Moge dit kort top

loenggoeng en zijne kraterkloof, zooals wij die 15 jai

groote uitbarsting in 1822 aantroffen, voldoende zijn,

komstige reizigers in staat te stellen, misschien nog

wachten uitbarstingcn in hare werkingen en in de omk
die zii veroorzakon. naar wanrdn fp bpnnivlpplpn
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Latere aanteekeningen omlrent de uitbarsfin^ van

den Galoenggoeng in \S^^^ naar ondei^zoekingenin

hef jaar 1844 gedaan.

1.) Algemcen topographisch overzigt over de Galoenggoeng-

keteii en de naburige bergen.

Van de bovengenoemde tojipen der Z. oostelijke grcnsketcn

van liet dal van Garoet Is de Tjikorai alleen een kegelberg,

terwijl de oveiigen misschien eertijds kegels geweest zijn. De
Kratjak (of Sanjiang tjiah) is eene vcrbrokkelde bergmassa,

waarvan het N. 0. stuk Lingaratoe gcnaamd wordt, Bij den

Telagnbodas, naar hct Z. 0. in. de vlakte van Singaparna voor-

uitspringende, ligt de kraterspleet van den Galoenggocng. De
noordelijkste berg van de ganscheketcn, of beter gezegdbergrij,

is de Sidakling, welks kruin mede breed en onregclmatig van

kloven doorsneden is; het is de noordclijks te hockberg der keten,

waarvan de Tjikorai den zuidelijkstcn hoek uitniaakt. In de

tusschenruimte tusschen den Sidakling en den N. wcstwaarts

legenoverliggenden G. Roejong breekt de Tjimanok door. Ilet

dient aangemerkt te worden dat de inwoners van Mclam-
r

bong den G. Roejong «Simpai)) en den Sidakling aRocjon

nocmen. Dit noordelijkc gedeelte der keten verbindt zich met
een nieuw, oostwaarts tegenoverliggcnd gebergtc: het gebergte

van Melambong. Deze bcide metbosschen bedektebergkammen,
namelijk de Sidakling, die omstreeks zes duizend en de Melam-
bong, die hoogstens vijf duizend. voct hoog is, smelten tot

g)>

eenen 2420' hoogen tusschenrug tezamen,i) op wiens vei-vlakt

grondcn noordwaarts van den bcjgpas, het dorp Melambong
1950 hoosr ffcleffcn is.O 0^-"'-5

Even zoo als de Kratjak en Sidakling, is ook het breedt

Melambong-gebcrgte door diepe kloven in verscheidene deeler

gesplitst. Onder deze wordt de lange, van het W. naar hct

») Het hoogste punt dcs wegs, tevens het laagstc van den tusschenrug, ligt naast
het kleine do.p Negara Siiigha, van waar af ,1c nig zuidwaarts naar Tjian-ic begint
to tlalen.
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loopeiide kanij die zich oostwaarls het digtst bij den vlakkeu

rti- •heft

een oostclijker gelegcn kam, die reeds tot dc residcntie Clieribon

behoort (terwijl de vorige nog in de Preanger landen ligl) draagt

den naam van Djakraboana. Deze zet zich ver naar liet 0, Z. 0,

voort, sphjl zich evenwel in twee kctens^ welke aanvankelijk

een hoog dal onisbiiten en voor dit gedeelte van het eikmd

wezenhjke centraalketens zijn. Zij zijn gekcnschetst doorschuin-

sche niet ceheel evemviidi2*e ziilakken. die weldrn eindio-pn __

Toorts door evenwijdige yerdubbehngenj met d^arsjukken daar

tiisschen, die van het N. naar het Z. loopen, — alsmede door

flwarskloven der doorgebroken beken. Zij strekken zichj zoo-

danig gevormdj tot aan den G. Slamat iiit. maar zoo dat al

Is 5 of 6

omst

jukken onafgebroken voortloopt. [Zie de schcts hierneve^is).

Noord^yaarts van het mcer Pandjaloe, waar de weg naar

Telaga over deze bergketen loopt, heeft zij eene hoogte van

5000 voct i)
^ de bergpas over de Poegag-kelen is 2635 en die

over de Kiaranongkeng-keten 21 GO' hoog; veel hoogcr evenwel

is de vulkanisclie kam tusschen den Tagal en Di-eng, zich 5

tot 6000' hoosr verhcffende en met de keten tusschen deno

Tagal en den Melambong het eenige gebergte op Java uitma-

kende, dat met regt den naam van centraal-keten verdient.

Aan betde zijden dezer centraal-keten verheft zich beoosten de

Preanger-bergen een vnlkaan: de Tjermaij nog werkende, in

het noorden, en de Sawal, uitgcbhischt en verbrokkeld, in het

zuiden, en beiden zijn door minder hooge tusschen-ruggen met
de keten verbonden.

r

De Sawal heeft eencn vvijden kegelvormigen omvang, zijne

boschrijke kruin, niet boven 4500' (hoogstens 5000) hoog,

bestaat uit verscheidene ver uitloopende jukken, benevens een

paar bergkoppen, waar tusschen diepe dalkloven naarbeneden

»; Zij wcrd ijlechts ge:sdiut: 605' hooger dan dc zuxdelijke ocver des mccrsj welke
cene (gemctcn) hoogte heeft van 2.">.35 voet.

to
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loopeiu Ilij vcrhefl zioh tcgenover den Galocnggoeng en tusschen

beideii ligt liet vlakke, geheel met oiider water staande rijst-

velden (Sawa's) bedekte Tjitandoi-dalj dat ten nooiden door

den verbindingsrug van Melambong en het begin der gemelde

centraal-keten begrcnsd is, maar ten zuiden geheel open ligt.

Na dit algemeen topograpliisch overzigt, gaan wij tot de

nadere beschouwing van den Galocnggoeng over.

2.) De eenig bekende uitbarsting van den Galocnggoeng

had plaats den 8'*''° October 1822, van des middags li/j tot

4^2 ure ^ en herhaalde zich den 12^*^° derzelfde maand des

avonds te 7 ure tot den volgenden mo7^gen. De volgende

beschrijving is gegrond op authenthieke berigten, onmiddehjk

na de gebcnrtcnis gcplaatst in de Javasche Courant van 2, 9

en 25 November 1822, alsmede op het laatste en naauwkeu-

rigste verslag van den toenmahgcn Resident der Preanger Regent-

schappen van der Capellen aan den Gouverneur Generaal van

Nederlandsch Indie, gedateerd 6 Februarij 1823, mede in de

Javasche Courant van 22 Febr. 1823 bekcnd gemaakt. De ver-

slaggever heeft het terrein der uitbarsting, dadelijk nadat zij

opgehouden had, bezocht. Hij kwam over Tjiawie den 14^^"

October (1822) in het distrikt Indihiang, waar de verwoesting

het grootst was, en bevond zich den 15^^" te Tassik maleio en deh
Igden Jq ^le vroegcr zoo bevolkte hoofdplaats van het district

Singaparna, waar hij slcchts 7 menschcn aantrof. Hij decide

namens de Nederlandsche Regering, voedsel en kleeding aan de

ongelukkigen uit en rigtte verscheiden hospitalenop, zoodatmen

zijne mc^edeelingen dienaangaande als zekere daadzaken kan

aannemen. Dezelfde Resident deed voor de overgcblcvene bewo-

ners der verwoeste districten eene collecte over geheel Java,

die, volgens de Courant van 2 Aug. 1823, den 22'*"" Juhj reeds

/ 9838 becboeg.

Tot beter verstand -v^n het volgende zal de hier nevenstaande

kleine schets der plaatselijke gesteldheid des bergs volgens onder-

zoekingen in 1846 dienstig zijn, Al wat tusschen den voct van den

Galocnggoeng, den Sawal en het zuidehjke gebcrgtegelegenis,

is effen land en eene der rijkste kuUuurvIakten van Java.
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In doze vlakte liggeii tot aan de Tjiwoelaii, TjitjaTifrlleii Tji-

tandoi en tot aan do grenzeii, die door eeiic dubbeld geslippclde

lijn aangewczen zyn, duizende gelieel op zich zelf staandc

heuvels verstrooid. — De enkel gestippclde lijn A^ijst den loop

aan \dLn de Tjikoenir voor de uitbarstiiig in 1822.

Het volgende is^ na weglaling van al wat thans onbelangrijk

isj de slotsora, uit die berigten gctrokkcn, bonc\ens niijne aan-

merkingon daartoe, die in parentliesi er bijgevocgd zijn.

Reeds voor 1822 bestond er eene valleiof kloof op die plaals,

AVaar tegenwoordig de kratersplect ligt en wasj even als al de

omliggcnde hoogten ^ met boscb bedckt, De bcwoners m aren ^ an

oudslier aan een onderaardsch gcluid geweud , hetw elk zich van

trjd tot tijd liet hooren en gedurende de uitbarslingen van den

tot 30 palen van daar vcrwijderden Goentoer steeds hcl

hevigste was. Behalve andere beken slroomde de Tjikoenir nil

de kloof des Galoenggoeng en stortte zich uit in de Tjilosseh.

Rijk bebouwde vlaktcn omgaven den Z. en 0, voet des bergs

en eene menigte geisoleerde heuvelen lagen daarin verstrooid.

Op velen dezcr heuvelen ^ zoo als op den G. Madipada^ G. Gong en

anderen in Singaparna lagen graven, beschaduwd door Cambodja

en andere daar geplanle boomen^ anderen waren met boscli bedekt.

De linker (N- 0.) helling van het Galoenggoeng-dal werdPassir

goeroe, de regter (Z. W.) helling Passir pogor genaamd.

De hoofdrivier Tjikoenir van dit dal verkreeg in de maand

Julij 1822 (Ayegens sterkere ontwikkcling van zwavelig-zure

dampen in die bergstreken ^ door welke zij slroomde) eene troe-

bele raelkachtige kleur, liet een wit bezinksel acliter, word

zamentrekkend van smaak en verspreidde een' zwavelachtigen

reak; (het water bevatte waarschijnlijk eene opiossing van zwa-

velzure kleiaarde, die door sterkercn toevoer van ziiiver water

in de lagere bergstreken wedcr neerplofte.) Na vcrloop echter

van eenigen tijd word het water weder helder; (het iiitstrooraen

der dampen vernieerderde ^ het water bevatte nu meer zuur en

de kleiaarde werd niet nieer neergeploft.) Hooger op bij eeiien

waterval en eene kom (baboelan) was het water warmer dan

gewoonlijk.
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Eensklaj^s den 8'^^" October des niiddags ten I1/2 urehoorde

men ecnen hevigen slag^ waarvan de aarde dreunde^ (eene ont-

ploffirig, die men zelfs tot in de verst Yerwijderde deelen van

Java vernam), en men zag- uit den Galoeggoeng:

eene verbazend groote rookzuil met de sneUieid des bliksems

opstijgen, even snel in ho* i^t.1^ 111^5 uiJavuiici

duisternis over liet land verbreiden

de slagen die de aarde deden dreunen, verdubbeldeii , —
hoopen slijk door den vulkaan uitgebraakt , vlogen hoog

door de lucJit en vielen ver van den berg neder, zelfs nog aan

de overzijde van de Tjitandoi, tot op eenen regtlijnigen afstand

van 10 palen i) van den krater, — de beken Tjikoemir Tji-

losseh, Tjiwoclan en Tjitandoi zwoUen tot geweldige modder-

vloeden op, vt^aarin men zelfs gclieele woningen met nog levende

menschen er in zag wegdrijven, —
de kultuunlalite rondom den Galocnggoeng werd tot op eenen

afstand van zes palen, voornamelijk aan de oostzijde tusschen

den berg en de Tjitandoi, met rookenden modder van hlaauw-

achtig-graauwe kleur overdekt, die alles, wat op de vlakte

was, dorpen, bosscben van palm- en anderc vruchtboomen enz.

zoo hoog bedekte, dat men niets zag dan de oppervlakte van

modderpoel , die door den beer van dcr Capcllen te Sin

parna 17 October bevonden
tusschen 60 en 70 hoog te zijn ; —

van de bosschen op bet gebergtebleven slechts half verbrande

stammen over, — eenige nader bij den berg gelegene streken

en dorpen bleven echter bevrijd, dewijl de slijk hoog over
dezelve heenvlooar ,

—
een man, die vlugten wilde werd door de kroon

.'allenden Cocospaira (kalappa boom) bcdekt en gered

hem als over een gcvi^elf wegvloeide
der was diis ten eerste niet

zeer heet.^

zeer

^) Zoo luidt hct berigt, evenwel bedraagt de rcgr]ij„ige afstand van den kraier,
oostwaarts tot de Tjitandoi niet mcer dan zes palen (a 4800' rijnl.)
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\imr en vlaramen heeft iiiemand gczicii, maar herhaaldolijk

werden de donlvcrc wolken door bliksemslralcn verlichtj die op

velc plaalseii insloegcn en vele menschon doodden,

daarbij waaiden nog hevige stoiincn en rukwinden die huizen

en boonien oniverv% ierpen ,

'
) — dit alles liicld met steeds toene-

mendc woede li/^ uur lang aan, —
te 3 ure viel aan de west- en zuidzijde van het gebergte

tot op eenen afstand van 25 palen een regen van koudcn modder,

vergezeld van asch, die de grootste verwoesting aanrigtle, terwijl

men in de nabijheid des kraters het vallen van loodachtig zand

en steengruis waarnanij —
te 4 ure namen deze verschijnselen inhevigheid afen te 5 luc

wcrd alles doodstilj de berg werd wcder ziglbnar endeluclit

op duurde dus dr

Den 9*^"' October (den volgendcn dag) des morgens vici cen

aanhoudende regen, de vloeden bruislcn al heviger en dreigden

alles, wat nog niet onder den modder begraven was, te over-

stroomen, — den 9, 10 en ll*'"" October vlugtten dien ten

gevc^ge vele nienschen op de alleen staande heuvels in de vlakte

waar de graven hunner voorouders lagen. Alleen op den G. Madia-

pada b. v. bevonden zich 200 menschen, op den G. Gong meer

dan 200 en op verscheidene anderen meer of minder.

Den 12'*^" Octobe?' des avonds nam de regen in hevigheid

toe, de vloeden, die reeds alle bruggen weggespoeld hadden,

stegen hooger en hooger, —
ten zeven ure lioorde men weder eene gevveldige ontploffing,

alles daverde ten gevolge van den schok, die nog door twee

anderen gevolgd werd. De nacht w as stik donker,— hetplassen

des regens, het bruisen der vloeden, het loeijen van den storm

,

het neerploffen der rotsklompen, het roUen van den donder

verdoofden het angstgeschrei dicr arme ongelukkigen , die op de

graven hunner vaderen eenen helaas al te zekeren dood zoch-

ten te ontsnappen*

') In het laat^te algemcene I'apporf wordt van dcze rukmudcn ;^eene meldin<i

sreniaakr.
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Vooral in ciczen naclil, (van 12 op 15 October) werden

i)ijzundcr Yclo rotsJvlompcn met nieuAve hoeveelheden modder

en waler uilgebraakt, en deze vreesselijke rots- en slijkstroomen

stegen zoo hoog dot eenigen van die Jieuvclcn, b. v. de Madi-

ai)ada3 Gong eiiz, waarop duizende Javanen gedacht hadden

eene veilige sclmilplaals te vinden, bedolvenj overstroomdj ja

zclfs medegesleept weixien en slechts de grooteren, waarop de

ovcrige bcvolking eene wijkplaats had gezoclitj te midden dezer

algemecne omkccring staan bleven. Eerst verscheidcn dagcn later

Averdeu deze ongtlukkigc vlugtelingen verlost die half dood van

hunger en ellende waren. Het aantal der op deze wijze omge-

koinciien wordt op 2000 geschat^ zijnde de helft van het geheele

gelal der bij dozen ramp gedoodden. Daar deze heuvels door

le gehccle vlakle verspreid hggen, zoo is het zeer waarschijnlijk

dat alien, die vlugten konden^ hier de wijk namen, als zijnde

de eenigste hoogten in de nabijheid der dorpen, endatzonder

hun bestaan misschien in plaafs van twee duizend, wel twintig

duizend menschen hun graf zouden gevonden liebben.

Den 15^^'^'' October werd men gewaar, dat de vorm van het

Galoenggoeng-dal en zijne omliggende hoogten geheel veranderd

was; men zegt dat eerst bij de uitbarsting van dozen nacht

(van den i^'^^° op den 15^'") de kraterkloof hare tegenwoordige

gedaante verkregen heeft, (diep en door steile wanden begrensd.

Waarecliijnlijk werd zij door het instorten der zijdelingsche he!-

lingen, die de stof tot die steenstroomen leveixlen, slechts ver-

wtjd'^ ook kon men wat in den krater plaats grecp, gedurende

de vorigc dagen niet zien.)

Den 16'^^'' October des avonds tusschen 9 en 11 urn- en ook

nog den 17^^° hoorde men een nieuw onderaardsch gedruisch

in den berg, dat zich van tijd tot tijd herhaalde.

Om de duizenden die gewond of verbrand \^ aren uit den mod-
der te redden, als ook om den voet der bergen b. v. den Lingkong

te bereiken, op welke nog vele half verhongerden naar verlos-

sing iiitzagen, legde men op de oppervlakte bamboesriet in

erscheiderie lagen boven elkander en Vormde als het ware brag-1

^^^^ k
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18^^^" Octob was het water dor beken zoo vcr

gevalleii, dat men dezelve kon overstekeii om de hoofdplaats

van het distnkt Singaparna te bereiken, Een groot gedeelte

^

(omdat het op vele plaatsen

an dit distrikt was door het buiten zijne oevers getreden wa-

ter in een meer herschapen en nog veel later herhaalden zich

overstroomingen van dien aard;

door modder en rotsklompen opgestuwde water nict overal in

eens afliep, maar op verschiHende tijden, dan eens hier, dan

daar, zich eenen weg baande.)

Den 12^«" November zag men nog slechts witachtige dampen

uitden krater opstijgen (even zoo als nog tegenwoordig plaals heeft.)

Het was eerst op 1 Januarij ISSS, dat men te paard over het

nieuw ontstane terrein konde komen. De meeste hjken vond van

der Capcllen in de wa6^"Aez£/der gedeeltehjk vervvoeste dorpen;

(dit strekt ten bewijze, hoe snel de gebeurtenis plaats greep,

want deze ongelukkigen werden zonder twijfel bij het begin

van hunne vhigt door deii dood overvallen). Men vond hethjk

eener moeder, die hare doode kinderen nog aan de hand had^ en

een zuigehng lag nog levende aan de borst van het hjk eener andere.

Zie hier ecne opgave der bij deze venvoesting gedoodde

raenschen en dieren en vernietigde plantaadjen en velden.

tlistrtft.

F

Singaparna en
Indihiang. . .

Tasiiik Malelo ea
Tjidojang , . .

Radjapollo. . .

Tjiawie

B

O OMGEROMENVEE.

Rijstveldennfiar het

gemiddeld bedrag
in Tjains padie.

bescha

digd.

80 2612 66

25

9

Totaal - . ilM

1386 39

9

4

128 403 597

12276

4011 105 no

34

327

713

34

958

1859

1124

4215

114G

2933 361 743,000 2,606,000

1
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or

Do slech ts beschadigclen nie t uiedegerekeiid , werden in

Singaparna en Indihiang 27 en in Tassik nialeio en Tjidojai

14 Matcrleidingcn gcheel vcrnield, Singaparna en Indihiang^

voornamclijk het laatstc, Icden het meest. Al de verwoeste

dislriclcn behooren tot de afdeelinff Soemedanff, welke hiero

Limbanga

(Garoet
,
) namelijk Baloeboer en Wanaradja leden slech ts

doordien 103,000 koffijboomen beschadigd werden,))

Tot dus verre volgens de berigten.

Wat de uitcb-ukkingcn ((braiidcnde modder» verniengd met

((ontvlanide zwaveb) betreft, die oj) cene plaats in de berigten

voorkomen, moet men zich wel wachten daar iets anders onder

te verstaan dan heeten modder. Dit zijn gewone uitdrukkingen

van pcisonen, die zich Yuurspnwcnde bergcn nict zonder vuur,

lam eh zwavel kunncn \ oorstellen. Zoo wordt op eene andere

plaats als eene groote merkwaardigheid vermeldj dat men bij

deze uitbarstinff noch vuur noch vlaramen gezien heeft. Men
rn"[ van ((even zulke pyriten als in den krater

v

o

van den Papandaijang gevonden worden,)) ik heb evenwel op

het uitwerpingsterrcin van ^een dezer beide kraters, zwavelkies

kumicn ontdekken, Indien het er voorkomt, dan toch zeker

uiterst schaars.

Mijne vroeger (zie boven) medegedeelde beschrijving der

nilbarsting steunt op de hierboven staande daadzaken, door

een naauwkeurig onderzoek uit de aangehaalde deels officieele

berigten verkregen, Ik wil er nog het volgende bijvoegen aan-

gaande de toedragt dezer noodIottigegebeurtenis,de zamenstelling

en den oorsprong der uitgeworpen stof.

Dat de Galoenggoeng reeds van oudsher ecn vulkaan geweest

is en reeds Toor 1822 eenen zijdelingschen spleetvormigen

krater had, even als de Salak, Mahibar, Lawoe en Merbaboe

wordt 1, reeds waarschijnlijk gemaakt door die berigten, die

gewag maken van de dalkloof der Tjikoenir ; 2 , behoort deze

berg tot eene trachiet-keten, die nog een' werkenden , zeer nabij

elegen krater, den Tclaga-bodas heeft^ 3, de omstandigheid

dat vele diiizmdo p^eVsolrerdo heuvols in de geinrhie vlaklen
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'ccds voor 1822!

en dat deze hciivclen uit vulkanische uitwerpselen zamengesteld

zijn, verhcft die stelling bijna tot zekerheid. Reeds vroeger

(zie den Papandaijang) nierkte ik op dat lu dc digte oorspron-

kelijke woiideii van Java, fumarolen en solfataren eeuwen lang

(zoo als b. V. do Arkopoero) kunncn smeulen, zondcrdathun
aanwezen bekend vvordt; en hoc spocdig is cene uitbai-stiug

op Java vergeteni — gccn Javaan weet tegenwoordig iotsmeer

van de uitbarsting van den Di-eng in 1786, waarbij een <Iorp

verzonk, noch van de geweldiii^i^ uitbarsting van den Ringgit

in 1586.

Zamenstelling en ligging van het uitwetyings-terrein.

Ik onderzocht in September 1846 nog cons «den errond der

tienduizend bergen, » zoo als men hem noemen kan. Enarene
Javancn weten zeer goed de nieuwe in 1822 ontstane heuvelen

van de ouderen te onderscheiden , die reeds vd6r de uitbarsting

bcstonden, hoewel beiden, wat aangaat ligging, groottc en vorm
even zeer op elkander gelijken als oude en nieuwe molshoopen,

en ook op dezelfde wijze uit steenklompen zamengesteld zijn.

De meest verwijderde heuvelen liggen in eene Z. O. rigting

van den G., 2 palen aan gene zijde van Tassik maleio, bcoosten

de beek Tjiloeman (benoorden den grooten weg) en van daar

af worden zij naar den berg G. toe steeds talrijker \ zuidwaarts

strekken zij zich uit tot aan de dalgroeven waarin de Tjitantell

en de Tjiwoelan stroomen, oostwaarts tot aan de Tjitandoi (slechts

enkelen liggen aan de linker of overzijde van deze rivier) en

noordwaarts worden zij tot aan de grenzen van het district

Tjiawic aangetroffen. In sommige streken b. v. in het zuiden

Singap

tusschen deze plaats en het pimt, v^aar de

a en Oud-Soekapoera zich verdeelt, alsmede

in *che streken door welke de Tjimoeloe westwaarts van Indihiang

stroomt, liggen zij ver uit elkander en zonder eenige orde in

de vlakte verstrooid, en het is vergeefschc moeite er eene

bepaalde rigting naar rijcn in te zocken.

Het zoude een ondankbare arbeid, maar toch nief zonder

bclang zijn, naauwkeui c
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heuvelen tc bepaltn, ten einde daarna cenigzins de vaste stof te

kunnen begrooten, door den Galoeng uitgeworpen. Ik schatte

hun getal op ongeveer 10,000, eer nog meer dan minder.

De vlukte, waarin zij liggen, strekt zich uit Z. 0. tot N. 0,

waarts om den voct des bergs, die uit de bergketen naar het

Z. 0. Yooruitspringt. Gemelde vlakte maakt een gedeelte uit

van de groote dalvlakte, die ten westen begrensd wordt door de

van het Z, naar het N. loopende Galoenggoeng keten, en ten

oosten door den veruitgestrekten breed-kegelvoj-migen Sawal.

Het is merkwaardig dat dit dal zelfs aandenoordzijde, waarhct
door de van hot 0. naar het W. loppende bergketen vanMelambong
vs^ordt ingesloten, bijna geheel vlak is en zich weinig boven de

oppervlakte der zee verheft. Hier hggen b. v. de dorpen Tjiawie

1580' (hetwelk nog veel hooger gelegen is dan het diepste punt

van de dalbedding aldaar), Tassik maleio 1000' (dit is de geraid-

delde hoogte der verwoeste districten Indihiang en Singaparna), en

zes palen 0. Z, 0. waarts van daar Manondjaia 783' (tegenwoordig

de hoofdplaats van Soekapoera.)

De hoofdi-ivier Tjitandoi stroomt van het N. naar het Z. door

het dal, veel digter bij den voet van den Sawal dan bij den

Galoenggoeng, zoo rustig dat zij met schuitcn bevaarbaar is.

De Tjiwoelan daarentegen is een wilde bergstroom.

Dit did bencvens gemelde vlakte (w aarin het zich naar het Z. en

Z. w
enkclc

1 bebouwd en vormen bijna eene

kleine boschjes van kokospalmen

en andere vruchtboomen, die de hutten der dorpsbe-^Toncrs

beschaduwen, verstrooid liggen. Daar tusschcn vindt men hier

en daar een indigo veld, terwijl de oorspronkelijke wouden tol

de hoogste bcrgnokken Sawal

gedrongen zijn. — De in 1822 uitgeworpen asch is in het tijds-

verloop van 24 jaren in den vruchtbaarsten bouwgrond her-

schapen, zoodat men de voren der ploeg tot digt rondom den
voet der heuvelen kan zien^ eenigen dezer heuvels zelfs zijn

geheel bebouwd. Slechts op enkelen der grootsten verheflen

zich nog kleine groepen boomen van het oorspronkelijk woud,
die de (aldaar liggende) heilige graven beschaduwen en dc laatstc
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1

overblijfsclcii zijri clicr wouden, die weleor de geheele vlakU;

bedckten. ^)

In liet oosten heeft deze vlaktc eene tlaauwe liclliiig tot aari

de Tjitandoij in het zuiden tot aan de diepere dalvorniige bed-

ding van de Tjinoelan en in de rigting naar het Z. W. nccmt

zij eveneens zacht en langzaam in hoogtc af en gaat ongevoclig

over in de bedding van de Tjitjantell, die stiijkelings langs

den voet van het lage, maar uitgestrckte zuidergebergte van

hot 0. naar het W. vioeit en zich in de Tjiwoelan outlast, Hicr

in de bedding der Tjitjantell neemt dus deze Jiellende vfakte

een einde, begrensd door den voet van het zuidergebergte.

Reeds op het eerste gezigt vallen de vele honderde heuvelei

in het oog, waarmede deze vlakte bezaaid is. Zij staan bijna

alien gelieel op zich zelf enhebben dezelfdc regclmatige gestaltc

en grootte. Van de vier zijn er ten miiiste drie breed- klokvor-

mig of hemispherisch-klokvormig en slechts een op de vier

W'ijkt van dezen vasten voira af en is onregelmatig van gestalte

b. V. langAverpig of kegelvormig en alsdan slciler. De raeesten

zijn tegenwoordig met kort gras en kreupelhout bedekt en

hebben voor het grootste gedeelte eene gemiddclde hoogte van

45', slechts enkelen bereiken 100' of blijvcn beneden de 45'.

Zij bcstaan alien zonder uitzondering nit hoekige^ vulkanische

rotsklorapen van verschillende grootte, wier tusschenruimten

aangevuld zijn met diezelfde bruinachtige aarde aan weike de

omliggende velden liunne vruchtbaarheid te danken hebben.

Aan deze aarde en aan de verAveerdekorsten derrotsklompen

kan men de oude steenbergen van die, welke ccrst in 1822

ontstaan zijn , onderscheiden, terwijl deze kcnteekenen mede het

verschil aanwijzen tusschen het uitwerpingsterrein van 1822 en

die gedeelten der vlakte, die in 1822 niet oversfroorad weitlen;

\\*ant in de in 1822 ontstane bergen en vlakten, heeft eene don-

kergraaiiwe kleiachtige aarde de overhand, welke met water

vermengd eene zwartgraauwe tint aannccmt en als slijk van den

*) Na Jc (oubckemlc) verwocstcnJc uitLarstinp:, welke het groote getal der f^vr/fl

lieuvelen vonmle.
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berg afstroomde. De steenea van 1822 daareiitegen zijo zeer

frisch van uitcrlijk en ook op hunne oppervlakte nog nict vor-

weerd. Ook treft men op de door hen gevormde hcuvels, als,

ook op den moddergrond van 1822 slechts eene jonge planten-

groei aan (allanggras en klaga of jong striiikgewas), terwijl op

de oude bergen steeds humus gcvonden wordt, en, als ook de-

wouden zelve reeds nedergeveld zijn, dan ten minste nog vi or-

iels en stronlvcn van groote boomen.

Al heeft de aarde der oude heuvels denzelfden oorsprong , zoo

is zij toch doop ontbinding en vermenging met verrotte planten-

deelen zeer veranderd; de steensoorten van beiden zijn evenwel

volmaakt dezclfden, voornamehjk eene trachiet-soort met veel

veldspath, weinig hornblende ^ onverweerd en in scherphoekige

stukken voorkomende, die in grootte van een' halven tot 10 voet

afv^isselcn, hoewel de meosten uit blokken bestaan van 2 tot 5

voet in doorsnede.

De eerste uitbarstinir van de

tweemaal zoo grooten afstand, dien even groote en zware roti

massa's bcreiktenj te oordeelen, tweemaal hcviger geweest zij

en. wanneer de vlakte toen reeds bevolkt was, de bevolkino
Igeheel vernield hebben.

De uitbarsting van 1822 verspreidde hare rotsklompen sleehts
I-

Va zoo ver^ zij bereikten Tassik maleio niet, welks hutten

gedeeltelijk b. v. in het westehjk uiteinde dor stad^ tusschen

oude steenbergen gcbouwd zijn en toch kwamen er 4000
F

menschen bij om. De meeste steenbergen van 1822 ontstonden

oostwaarts van den Galoenggoeng in de rigting van het dorp

Indihiangj in streken door weike thans de Tjimoeloe stroorat.

Nadat ik de berigten in de Javasche Courant van 1822 en

1823 gelezen had, waarin een paar malen de uitdrukkingen

brandcnde moddei oorkomen, heb

uitwerpingsterrein op vele plaatsen in 1837 en 184G onder

^) De gcmakkelijkhcid waarmede dcze zacht-hcllcude vlaktcQ ondcr water gezcr

kunncn worden. en alzoo hare geschikthcid voor den rijstbouw, alsmcdc -eene noj,-

niet geheel uitgewischtc volksoverlevcrinjr nuvkcn dit zeer waarschijnlijk.
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kan slellig verzokereii, dat bdialvc vulkanischc asch, (lie

n modeler was ovcrgegaan en vooriiauielijk

kiez

sleclits Zand, steengruis en trachiet-of dolerietaclitigerotsklompen

uitgeworpen pene
in noemcnswaardige hoeveellieden vooikomen. Dc dampen
moctcn bijna uitshiilend waterdatnpcn geweest zijn en zijn

waarschijnlijk tegelijk met zwavelig-zuur gaz uit den krater
gestegen. Wanneer op enkele plaatsen Tan het uitwerpings-
tenein S2)oien van z^^ aval en za'i avclkies mogtcn gevDnden worden,
zoo zal dit nict kunnen bcvreemden; maar slellig zijn zij aande
overige bestanddeelcn zeer ondergeschikt, daar het mij niet

gelukte, buitcn den krater zelven, het minste spoor daarvan aan

)

poreus en verslakt

steenbrokken zijn geheel of gedeeltehjk

bestaat uit die niet poreuse

ateensoort, waaruit, in oneindige zonder grenshnie in elkander
overgaande

of

V ketens en kesrelber

r krater op Java zamengesteld zijn.

steenbergeu, uit myriaden van
stukken (vulkanisch bergpuin) bestaande, doen zich dus voor
als de stof waaruit de verbrokkelde bergwand zamengesteldO""""^ '-""'^"G
was, wiens plaats tegenwoordig ingenomen is door de groote
kraterspleet, die wijdgapeude en als 't ware dreigend op het
uitgestrekte tooncel der verwoesting nederziet.

Aan den voet der zuidelijke gebergten van Soekapocra stioomt

,

omstreeks 8V2 paal (regtlijnig) van den krater des Galoenggoeng
verwijderd, bijna van het 0. naar het W. de Tjitjantell, tot wier
bedding de met heuvels bedekte vlakte gehjkmatig afhelt met
eene glooijing, che naauwchjks 2 en in de hoogste streken nog geen

4 graden bedragen kan. Tot hier stj-oomden de uitbarslingsstofiFen,

beken en rivieren opstuwcnde en zicli waarschijnlijk aan den

') Ecni-e flcsschcn gevuld met den modder van 1822, alsmede met aarde van het
oudc terrein en eeu dozijn rotsstukken van verschilleude hcrgen afgeslngen, heb ik

ter nadcre onderzoeking der bestanddeelcn naar Europa gczonden.
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Toct van (lit gebeigte ophuopende, lot dat de gezwollen beken

ze grootendecls weder wegspoelden. *

In de nabijheid van de Tjitjantellkloof daalt devlakte sterker,

en dear vindt men ook de meeste steenheuvcls in de lengte

uitgestrekt.

Ten cindc cen vast punt bij de beoordecling der hemel-

niassa te verkrijgenj heb ik gepoogd de grenzen van bet uitbar-

stingsterrein, zoo ver het van den voet des Galoenggoengaf nog

met steenlioopcn bedekt is, te bepalen en op kaart te brengen,

en heb daarvoor eene oppervlakte verkrcgen van 45 vierk, palen

(een paal is 4800 rijnL) Dc regtlijnige afstand bedraagt volgens

die opname: van den kratcr oostwaarts tot de Tjitandoi 4palen5

tot de Tjitjantell 8 palen en tot waarde laatsteheuvelenliggenj

(namelijk 2400' aan gene zijde van de Tjiwoelan) 10 palen.

Gemiddold kan men aannemen dat eike heuvel kcgehoi'mig

is en eene hoogte van 40' en aan de basis eenen diameter heeft

van 100\ De kubiekinhoud bedraagt das 104640' kub. Nu staan
m

cr op elke 1000 in 't vicrkant minstens S, hoogstens 25, gemid-

deld 15 zulke hemels^ bijgevolg 345 op elke vierk. paal

(a 25,040,000 Q '). Dit geeft dus voor de 45 palen , waarop

wij de vlakte begroot hebben, eene som van 15,525 hcuvels of

steenbergen, gezamenlijk eenen kub. inhoud hebbende van

1624,556,000. Stellen Avij nu dat, de een door den ander, de

de steenklompen slechts 2' hoogte, breedte en lengte hebben,

dan ki'ijgen \vij voor elken heuvel 15,080 zulke brokken : dus

rnoet de vuurberg, behalvede slib, meer dan 203 millioenen

dergelijke steenen hebben iiitgebraakt.

De oppervlakte die in 1822 tot op eene gemiddelde hoogte

van 50' met slib bedekt werd , bedraagt naar eene waarschijnlijke

begrooting 10 kwadiaatpalen, en de uitgeworpen slib bijgevolg

6912 millioenen kubiekvoet, waarin echter vele steenen liggen.

Men herinnere zich, dat de Goentoer, den 4'i*° Januarijl843

bij eene kleine aschuitbarsting 330 millioenen centeriaars en de

'} Vele cleeleu dcr vlakte werden ook door overstrooming en wegspoeling weder
van den graamrcn modder gezuiverfl, die slechts op do eeliccl vlakkc plaatsen la

aanzienlijke diktc liggen Idcef.
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Tomboro, in de niaand April 1815

9.036.193 millioen kub

gcstcld zouden kunnon

^5000 millioen kub

den
Galoenggoeng, die was blijven liggen, nog gecn dcrde van zulk

ber Q naauwelijks V24 dcci knnnen ge-

vormd worden. Verder bedi-oeg de lava, die in het jaar 1783
op IJsland uitstroomdc, 18714240 millioen kub. Toet, zoodat
de uitgeworpene massa van den GalocDggocng liierniede ver'-e-

leken, zich slechts zccr klcin voordoet enhet hcgrijpelijkwordt,

dat de buitenwand des ber^,

is, de stof tot deze steenhooj:

Toedras't der ^eheurfnni..

geweest

edragt der geheurtcnis. De groote afstand waarop deze
rotsbrokken in de slechts weinig hellende vlakte vooruit geschoven
zijn, bij de uitbarsting van 1822 refftliiniff tot on een' afstand

van

en bij de oudere uitbarsting mccr dan 10 jxilea ver, tot be-

oosten de Tjiloeman, hceft veel overeenkomst met bergver-
schuivingen of bergverzettingen, die ook som^vijlen door de
zwaarte der nog volgeude en daarop di'ukkende massa's, tot

ver in de" -vlakte voortgeschoven worden, (zoo als in demaand
Julij 1843 op den grooten weg zuid^^aarts van den berg Mis-

sigiet, plaats greep. 1

Wanneer men eenen of eenigen der afzonderlijke bergen,
die elk uit vele duizende steeiibrokken bestaan, op zich zehen
beschouwt, dan zou het ver vooruitdringen, het voortrollen der
hoekige rotsblokken waaruit zij zamengesteld zijn, in eenc bijna

vlakke streek , even zoo als het aanwezig zijn van de zoogenaamdo
erratische blokken in het noordelijke Europa, onverklaarbaar
zijn, neerat men evenwel aan, dat zich de geheele vlakte, het

geheele met puin bedekte land bewogen of verplaatst hebbe,
van den 3590' hoogen krater af, uit welken onophoudelijk op
elkander volgende stoffen uitstroomden , zoo wordt deze zwa-
righeid opgelost.

•) Zie het adc HooMstuk der 2(lc Afdceling
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De scherphoekige voriii van bijna allc brokken bewijst dat de

wrijying niet sterk of niet lang van duur kan geweest zijn; zij

werden ook inderdaad gedeeltelijk gedragen^ en door de slib

of ten minste door dik modderig Avaterj in eencn zAvevcnden

toestand gehoudeu. Dit wordt bevestigd zoowel door de berigten

der Javanenj als door de, in de steenlioopen van 1822

oorhanden donker-graamve aarde^ die van deze slib overbleef

en de ruimten tusschen deze steenen grootendeels aanvulde. De

Javanen yerklaren hunne opeenstapeling tot heuvelen op de vol-

gende wijze : wannecr de rotsbrokken van 2, 5 tot 5' diameter,

die door de modderstroomen medegevoerd werden, op een of

ander voorwerp dat in hunnen weg lag stuitten, b. v. op eenen

boomstronk of een' daar liggenden steen, dan hoopten zij

zich op, nog anderen later door den stroom medegevoerde stee-

nen stapelden zich daarboven en groeiden zoo, door steeds

nieuwe toevoer, eindelijk tot hoopen en heuv

de slib. met

zondering v de steenbrokken

in de holligheden des bodems, of op de gclieel vlakke plaatsen

liggcn bleef, langs beide zijdcn der steenlioopen Mogvlocide

en zich verwijderde- Aldus bleven na het afloopen der slib (die

dus even zoo hoog als deze heuvelen moot gestaan hcbben)

vormige, op zich

zelf staande bergen achter, die even als molshoopen op de

vlaktc rustten en voor het grootste gedeelte dezelfde hoogte en

grootte moesten verkrijgen, daar alien door dezelfde krachten

en ondcr gelijke omstandigheden ontstonden.

Deze hoogte was evenwel beperkt en kon eene bepaalde grens

niet overschrijden, daar zij afhankelijk was van: 1. de grootte

der rotsklompen; 2. de hoogte van het niveau des modderstrooms;

3. den graad van gebondenheid der shb en de hoeveelheid vaste

stof (asch) daarin voorhanden; 4. den hoek van hclHng (vcrval)

der vlakte en de daarvan afliangende snelheid van den stroom

der bewogen massa, (Zoo is dan ook hunne hoogte gemiddekl

40 voet en overtreft nimmer de 100.)

Nieltemin, blijft de reprclmatiffe voriu van ten minste drie
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vierdcn dczer heuvekii ondor deze omstandigliedcii zeer opnitr-

kelijkj daar zij aaii de eciic zijde niets meer dan aan de andere

overliellen; men moet dit toeschrijven aan dc werking der

zwaartekracht op de los door een geworpene (lioekige) stecnbrokkcn

en mcer bijzonder aan de taaijc slib waarmede zij overgoten

wcrden.

Deze Ycrklaring Tan liet ontstaan der steenbcrgcn komt uit

met dc mededeeling van eenige wel onderrigte Javanen^ die

getuigen Avaren van de uitbarsting in 1822 en mij verzekerden

dat hunne verklaring op waarneming gegrond ANas. Alzoo bleven^

gebc van de uitge-

worpene stoffen alleen de vaste bestanddeelen op de Alakteliggen,

namclijk de steencn, onder dc gedaante vanop zich zelf staandc

hcuvelenj tcnvijl iiet grootste gcdcclte der slib verder vloeidc

en door de beken tot in zee gevoerd werd. (Door het aanslibben

der diepere plaatsen, verkreeg bet terrein waarschijnlijk eerst

lakte* waardoor bet zicli tlians onder-

scheidt.)

b

nit den kratcr gestroomd en slechts voor een klcin gedcelte ne-

dergevallen^ terwijl de hoeveelheid uit de lucht nedergevallen

steencn nog geringcr en het voornamclijk asch was, die door

beri: uitirebi

vloog.

schoonste ontbloolingen dezer steenhoopen vindt men Ins-

schen Indihiang en Tassik maleio^ daar, waarde beken Tjimoeloe

en Tjitandoi zich in dicpe kloven eenen doorlogt gebaand hebben,

Verscheidenen zijn daar aan een vcrbonden, anderen hcbben

eene steil kegelvormige gedaante; enkelen worden ook aan den

linker oever der diepe Tjitandoikloof aangetrolTen, en het is

duidehjk dat bij de eerste uitbarsting des bergs, van welke deze

heuvelen dagteekenen, de genoemde rivierkloof op de hoogte

van Indihiang eerst geheel met nitgeworpen stolfen opgevnld en

Tcrstopt moet gewcest zijn, voor dat deze rotsniassa's tot op

den voet van den

geraken.

loof)

11
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Aldus weitl dc ijilandoi, de vooriiaaiiislc waleigeleidster van

t laaasle srededle dcs dais, in hareii Iood cestui t.liet oeheelo

dal (boven die veretopping) oiider water gezet, en door aan-

slibbing die in het oog de dalbcdding

A^'ccg geb

het

bew

tandoi met sclmiten dezelve bevaren, tcrwijl zij lager een brui-

sende bergstroom is. Om zicli cene duidelijke Yoorstelling te

maken van de geweldige omkeeringen die vulkanische ove?'-

stroomingen en dien ten gevolge aanslihhingen op Java te

\Yeeg brengen , moet men wel in het oog houden dat vulkanische

asch, die uiterst fijn en toch zeer zwaar is, zich gemakkehjk
met het water verbindfc en dat de uitgeworpene hoeveelheid

van zulke asch oncindig groot was.

Even zulke geisolccrde heuvels . uit vulkanische steenbrokken

bcstaandc,

bing en Ei Z
reeks van het

einde van eenen N. oosteiijkcn zijtak des Agong af lot aan de

overzijde der Tjimanok, naar Wanakarta toe voorJgeschoven.

Zij herinneren aan de grootere kalkbergen dcs G. Seboe bij

Djocjokarta, welke dezelfde halfbolle gedaante hcbben. Deze
gelijke vorm is evenwel bij beiden op zeer verschillende wijze

vcrkregen, bij dozen door bruiscnde, verwoestende krachten en
bij genen door het langzame, rustige voorfbouwen van vreedzanu:

koraaldieren.

T)e oorsprong der steenklompen, waaruit die duizende heu-

velen gevormd zijn, als een deel hebbende uitgcmaakt van den
bergwand des Galocnggocng zelf, is minder mocijelijk aan te

\MJzen dan die van de slib. De hoekige vorm der stukken, die

geene eigenlijke lava zijn, maar dezelfde trachietsteen waaruit

fie geheele keten bestaat, als ook de ligging en gedaante der

kraterkloof, die zich aan het oog verloont als een aan deberg-
hclhng ontbrekcnd stuk, kenmerken deze steenen als brokken
van den verlM-ijzelden bergwnnd; (waaniicde ovcrigens ook soorl-
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gclijke Irachietische lavabiokken , door deii krak-r zclf uitgu-

worpen, kunneii vermengd zijn.)

b
en het walcr, waardoor liet dal overstroonid wcrd, ondcr dicii

voriii uit do vulkaan-schaclit, kwamen zij uit het binnenst.j

der aarde, of kwam hot water vanbuitcii en vertiienqde lict zicli

eersf in de kraterkom met de viilkanisclie aseli tot moddcr?
Het kan nimmer mijue b«"doeling zijn f,e ontkcnneu, dat liet

eerste in 't algemeen mogelijk zij, maar wel, aan tc toonen,
dat bii de ons van zulkc ffcbeurtenissei 1

hcuft geleverd,- het voorhanden zijn van groote hoeveelLcden

de kralerkominen mecv dan vuldociide

cm
Sedert ik de kraters van doze shb en water nilbrakende be

en de daarin gelegen groote meren gezien heb, alsmede die

zienhjke, nog hoogere wondsebergten, welke doze kctels

o

die afstroomendc beken

eel

nooit

ben ik ten voile overtuigd dat al het water,

iG'^'^ Januarij 1817, uit den Kloet in 182o.

18 zijnen oor-

sprong uit den dampkring en niet uit hot binnenste des \ ulk

had. Ik wil beproeven dit met bewijzen te staven.

1. In alle kraters op Java, waarvan watcr-uitbarstiniren bekend

den Tankoeban

Kloet, Ihdjeng.)

2 c hoeveelhcid uitgeworpen water en slib, staat in vei'*>!•-

der meren

zijn groot en diep, en de overstroomingen uit deze kraters,

strelvten zich verder dan tot den Yoet des bergs uit. De modder-

poelen, die ik in 1837 in den Tankoeban Prauw vend , zijn klein

en de sliknitbarsting van den 27^'*^" Mei 1846 overschi-eed noi^ niet

ecns de grenzen der hoogste streken van de helling des vul-

kaansj aan de O. en Z. oostzijde. (Zie boven.)

3. In het jaar 1837 lagen nog in den Galoen^^goeng twee

best
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biokencn d\\ars<lain in dc kralerkloof doct hot vcrmoedeii ont-

slaan, dat \66r 1822 do gelieele krater met water gevuld was.

4. Water- of slik-uilbarsting-en zijn op Java sleclits van die

vulkanen bckcnd, in wier krater mcrcn liggen. Belial ve do

bovengcnoeraden behooren nog tot doze soort dc KaA

en dc Telaga bodas, van welkc beiden geene uitbarstiiigen be-

kciid zijn, dus te zaraen zes. Do overigc talrijke vulkanen, in

't geheel 57, in wicr kraters geen water voorhanden is, ondergaan

slechts droogo of vuur-uitbarstingcn; deze regel is zonder uit-

zondering. i)

Ilct is mogclijk dat de rotskam, door mij d\^arsdam genocmd,
het o\erblijfseI van den Z. 0. kratermuur is, die bij de uitbar-

sting vergruisd WTrd, ja dit is zelfs zecr ^vaarscbijnl^jk, wanncer
men zich die duizende, uit trachiet bcslaande rotsbrokken

herinnert, die slechts door de vergruizing van belangrijk groote

bcrgmassa's kuuncn zijn ontstaan, en wanncer men de ver-

klariiig der Javanen niet uit het oog verliest, dat dc vorm
des bergs, na de uitbarsting, geheel vcranderd was en dat

e plaats, wear nu dc ontzettcnd groote kra-

ipleet ligt, slechts ccn dal bestond. Is deze gissing nu

V

gegrond en dc dw van het Z. ooslelijkc

krater voor 1822 van

ketch

^uua lie giuuiuiiuugic ute ue iiu nog taande wandcn tot loOO
boven den kratcrgrond bcrciken, tocn een zeer groof nicer

be

zulk ccn nicer, pi

is allcen reeds voldoende om eene groote overstrooming te

vcroorzakcn. Het kan reeds vroegcr modderig gewcest zijn,

zoo als het water in den Tankoeban Prauw, en het kan (zoo

als dit in den Telaga bodas en nog stcrker bij het heete nicer

in den Ihdjcng het gcval is) heet geworden zijn zonder to

verdampen, evcnmin als zulks bij de twee bovengcnocnidc
kraters plaats hecft wegens den aanhondcndcn toevocr van

») De overigc bcwijsgrondcn viiult men bij ,lcn Kloet en Idhjeng.
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gero ringvorniigo bergen arujiaoiiiversch walcr, van do lioo

afsli'oonicxKlo. Toon hct nu, den S'^*"" October des niuldags,

bij de cerstc opsLijging der damp en asrlikolorn in de kialor-

kolk opgesliuNd wtrd^ kan het zich met cen gedeclte van deze

asch vermengd hel:)bcn en gedeeltelijk uitgew^orpcn en omltong

geslingerd^ gedeeltelijk over den rand geloopen en uilgestroomd

zijn, zonder dat do dam verbrijzeld wcrd, l)e bcrigten ver-

mcldcn stelli^, dat deze gehcelc uitbarsting sleclils zeer kort^

ten lioogste fwcc u?^en, geduurd heeft.

Toen do vitbarsling bijna geeindigd was, vicl Icn dric

uro hehalve slib ook cen drooge aschrcgen. lloe kon dit

mogelijk zijn, wanneer men aanneenil, dat de asch ree<ls in

het binncnstc des vulkaans met water tot slib vermengd Axas, —
\ an waar zou dan dezc drooge asch gekomen zijn? Gemakke-

lijk en zeer naluurlijk is dit versehijnscl te verklaren, wanneer

men het vroegere bestaan van cen meer in den krater aannecnjt-

dit meer geledigd zijvdc, werd het eerst mogt^lijk dat de

nit het binnenstc des yulkaans met gloeijend heete dampen

opstijgende asch droog uitgebraakt enhoogin de luclit gedrevcn

vverd. Zij die eenigennate op Java bekcnd zijn of wctcn , vvelke

' gevveldige vervvoestingen jaar in jaar nit ten gevolge der gewone
I

wcst-moussonregens door de Baiijers vvordcn aangciigt, zullen

met mij instennnen dat de geweldigc stortbuijen welke, door

de verl)azende hoeveelheid Terdikte damjx^^nj na de eerste nit-

barsting nedervielen en welke, vergezeld van vulkanischc don-

derbnijen en onophondelijk de luclit doorklievende bliksemstralen^

dagen lang onafgcbroken aanhicldenj dat deze dc voorname,

zoo niet de voornaamste oorzaak kunncn ge\\eest zijn der daarop

volgende vervAoestingen.

Door dezc wolkbreuken kon de kraterkoin ook opnienwmct

water gevuld geworden zijn, hetwelk wederom verwarmd werd

en zich met vclcrlei uit^^erpings-stof^en, vergane steenmassa's

en dcrgelijkc vermcngde.

Do twcedc vcrwoesting van den 12^^"^" October 's avonds

ten 7 ure, kan voornanielijk vei oorzaakt zijn door de uitbarsting

(11 uilbraking van dit A\alei ,,
als wanneer ten gevolge van dc
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hevige schokkeii eener aardbcving de Z, 0. krateriiiuur, die

waarschijnlijk reeds zcer gespleteii en gedeeltelijk verbrokkeld

en vergaan was^ tot op een klein gedeelte na yerbrijzeld en

doorgebioken werd. Want deze tweede uitbarsting bestond

voornamelijk uit water en slib, doormcngd met de rotsbrokken

van den Tcrbrijzclden kratermuur, die nu met al het bergpuin

dat zicli in de voorafgegane dagen in de kraterkolk had opge-

hoopt^ door het losbrekende water medcgevoerd, zich verover

de vlakke gronden aan den voet des bergs uitbreidden.

De gOAveldige regcn- en onx^cersbuijen, die dag en nacht aan-

Iiielden, bcwijzen ontwijfelbaar dat het water, waardoor deze

overstroomingen veroorzaakt werden, zoo het uit den Galoeng-

goeng afkomstigis, toch slechtsineenen (^/«7/ip\ormigen toestand

nit de kraterschacht kan gekomen zijn.

Is nn mijne verklaring juist, dan kan

uitstortmg uit den Galoenggoeng niet eer

dat de dA^arsdam weder tot eencn muur opgehoogd is en de

kloof tusschen den dam en den N. oostehjken kraterwand, waar

zich nu midden door woest opeengestapelde rotsen de Tjikoenir

plaats hebben

eenen doortogt baant, weder verstopt raakt en daardoor c€

opeenhooping van water in de kraterkom te wceg brcn

De oiLcle steenbergen in de vlakte bcwijzen dat reeds vroeger

eene verbrijzeling van een gedeelte des bergs heeft plaats gehad,

die misschien eerlijds veel hooger w^as, en dat waarschijnlijk

in 1822 de (reeds aanwezige) kraterspleet slechts dieper geworden,

en bij die eruptie slechts het overblijfsel van eenen Z. ooste-

lijken muur vergruisd is. Wanneer ^een nieuw mcer in den berg

mogt ontstaan en de volgendc uitbarsting slechts drooge vurige

vcrschijnselen oplevert , dan zal men de juistheid van bovenstaande

verklaring moeten erkennen. (Overigens zoude de verbrijzelde

e kratermimr door opeenliooping van nieuwc uitwcrp-

altijd geneigd zijn Qeui^n muur rondom de openingselen. die

te vorraen, ook weder verstopt en gesloten k

bcrgen die op g volgen (Sidakling, ]\I

lambong, Sawal) hub ik boven reeds genoemd en wil dus hicr

alleen uo^ melding niaken van het schoone mner PancNalop.
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op den verb o^^ ^o
gelegen, die in twee takken noordwaarts van

schen dezcn en den Tjerimai loopt. Op den b
mig

o
voet boven de oj)pervlakte van hetzehe ') de Passangralian

Paiuljaloe, 253o' boven de zee.

In het nooiden vertakt zich de centraalketenj of liever wordt

Z!j dubbeld en shiit cen dal in, hooger gelegen dan Pandjaloe.

Door dit dal vloeit de beek Tjipahara en besprocit de .sawa'i

die den bodcm van het vroeger liier aanwezige meer bedekken.

De zuidelijke keten zal naar mijne gissing 665' hooger zijn dan

Pandjaloe. To midden ran dit schoone meer ligt eeu groot eiland,

vvelks digt geboointe men spaart ora de heilige graven , Mclke

liet overschadawt. Ongctwijfeld levert het bebou\\dc gedcelte

van Java niets schooners op dan dc omstreken van dit meer.

Deszelfs golvende oevers en rijkbebouwde lieuvelen omzoomen
eene landouw waar men vroeger niets dan ondoordriiigbaar

woudj waar men tlians lagchende beemdtMi ziet en talrijke

dorpen beschadnwd door de heerlijkste vruchtbooinen en afge-

wisseld met gras- of rijstvelden.

Bescliouwt men dit meer van de noordelijke bergketen

. Poetrie) af, verlicht door de avondzon,— ziet men aan

den gezigteinder den noodlottigen Galoenggoeng dreigend zijne

kruin verheffen, — herkent men zijne kraterspleet die duisler

en flaauw door den melkachtigen damp der alniosplieer

schemert,2^ tervsijl aan zijnen yoet de rijstvelden in het

vlakke dal der Tjitandoi de laatste zonnestralen terugkaatsen,

als even zoo vele spiegels, — vestigt men het oog op de

kahne oppervlakte des meers w^aarop het boschrijke eiland

schijnt te drijvcn en met al langer en langere schadnwcn zich

*) Op dc diepste plaatsen hcrcikt dit nicer slcchts 30 voct.

^) Bij de helderste en droogstc wcersgcstcldheid op Java is de lucht het minst

tloorschijncnd; hoewcl alsdan gecncrlei wolken nocli nevel-s zigtbuar zijn, zoo heb-

ben de oiidcrste lagcn der atmospheer toch lets mdkachtuj troebels, en alie venvij-

dcrde voorwerpen schemeren slechts flaauw door dien (onzi;;tbarcn) daiup of lievn

tint, als iloov cen zeer fiju guas van wit blaauwachtige klcnr.
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afspiegelt,— ziet men dan van rondom blaauwe rook vvolkj es

regtlijnig uit gioepen van vruchtboomen opstijgen in de stille

avondluclit en liet aanwezen van gelukkigc mcnsclicn in die

bosschen vorraden , die even als de geheele natuur zicli aan do
rust gaan overgeven, — dan ontvangt de ziel eenen indruk.

dien niets kan

20. TAMPOMAS. Q

Deze 5100' hooge, gehcci buiten de bergketen geisoleci-d

liggcnde berg ondcrscheidt zich onder anderen door eenen ouden

,

uit lossc slakken bcstaanden, maar reeds sedert lang met bosch
begroeiden eruptiekegel van 1200' hoogte, die in de achtstc

reisschets uilvoerigcr zal worden beschreven. Dit alleen willen

wij thans aanstippen dat bchalve dozen, men onder alle vuur-
bergen van Java er nog slcchts eenen vindt met eenen derge-
lijken sLikken-kegel , namclijk den nog steeds werkzamen Blerani.

21. TJERIMAI.
Br. 6° 58 — L. 108^ 30' — H. 9405'.

A. Topographisch overzigl.

Na in de Galoenggoengketen en den Tampomas zijne laatstc

oostelijke toppen te Iiebben verheven, gaat de vulkanische bodem
der Preanger Rcgentscliappen oostvvaarts van laatstgcnocmden
berg in eene uilgestrektc kultuurvlakte over. Deze reikt lot aan
Clieribon en omringt den N. W., N. en N. 0. voet eens hoogen
kegelbergs, die 0. Z. oostwaarts van den Tampomas en 28 minu-

de vulkaan
is, dien wij na den G. Gcdeli aanlreffen. Bij de Javanen is lii

bekend onder den naam van Tjerimai ^) of bet^g van Che
ribon. Zijne afgeknolte kruin daalt zacht en gelijkmalig naai

alle kanten af en gaat in vlak en \i\i\ii land over, d.if sleelils Z. W
') Bij vcrkorting Tjcrmai.
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en Z. 0- waarts van deu berg een wcinig hooger rijst en zcxi

doenclo de vruchtbare 1000' en 1200' hoo2:c dalen van Telacra

en Koeniiigang vormt. Ilet plaatsje Telaga '), hooger dan do dal-

beddiiig van dien naam op de Z. westelijke hdling des bcrgs

gelegen, bereikt eene hoogte van 1987, en Kocningang op dc

Z. oosthelling gelegen van 1476' : terwijl in lict 0. bij het met

eene warmc bron voorziene dorp Sankanociip, zijn voet slcchts

1285' hoog ligt. De grootstc hoogte echter bereikt de voet van

dezcn kegelberg in het midden tusschen de twee genoemde

dalen, te weten in het Z. en Z. Z. W. van zijnen top, waar

een hoogland vormt, een vlakken bergwrong van omtrcnt

2500', die het stroomgebied der westwaarts vloeijende Tjiloc-

toeng van dat der oostwaarts stroomende Losaric schcidt. Men
moot dit hoogland bcschonwcn als een jnk of zadel, dat

den Tjerimai met de in het Z. voorbijloopende cenlraalketen

i?erbindt : welke laatste op deze hoogte (ongeveer tusschen

den Sawal en Tjerimai) zieh reeds verdubbeld heeft en zich

verder op naar het 0. in nog talrijker ruggen sponwt. Dc

Tjerimai is een dier nog werkende vnurborgcn van Java, welkc

zeer digt bij zee liggen : dc rcgtlijnige afstand van deszelfs kruin

tot het naaste punt van de N. kustbij Cheribon bedraagtslechts

12 minuten: de thaiis uilgebluschte Ringgit in Bezoekie alleen

ligt nog nader bij zee.

Op den N. voet des Tjerimai staat een boschrijk kalkgebergte,

rijk aan verstecningen en zich in talrijkc steile rotstoppen verhef-

fende. Het verdicnt allezins opmerking dat het niet in eene
r

dwarsche rigting op den voet des bcrgs staat, maar van het Z.

naar het N, dus van den berg af zich uilstrekt en bijna het

voorkomen heeft als ware het eene verlenging der trachietribben,

die van den kegelberg afdalen. Verscheiden dezer kalkrotsen

liggen bloot, en op verschillende pnnfen ontwaarde ik dat zij

#

*) Boveii dit plaatsje moct aan dezelfde zijdc van den berg ergcns ccnlief mccrtjc

met verscheiden eilandcn liggen, hetwclt dc toeninaligc controleur van Tclaga ons

niet vcroorloofdc tc bczocken. Eene zckerc sectc van Mohammedaanschc pricstcrs

luiisdc daar en had dat nicer voor Iieih'j; vcrklaard. Gecn ongcloovige uiogt dun omllg-

gcnden gewijden grond betreden.
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baiikvormig afgedeeld zijn: anderen liggen verbrokkt4d roiidom

den voet van het gebergte, maar alien vertoonen die cigen-

aardige kleiiie uithollingen^ die als liet ware omgekronkelde,

met menigvuldige gaten doorboordegesteldlieid deroppervlakte,

die men bii vele kalkrotsen aan het zeestrand waarneemt. Diffl

bij den postwcg, nabij Palimanan, loopt de N

is merkwaardig door aardoliebronnen

lagen alluyiaalgrond

bazend crroote hoeyeelheden kalksoath

afzondert, en eindelijk ook door fnofelteny ^) die zich in eenigen

zijner talrijkc holcn bevinden. Ovcrigens stemt het met alle

andere kalkgebergten van dit eiland overeen en voi mt met dezelven

het bovenste deel der tertiairformalie van Java. Ilet korat niet

anders dan als geisoleerde brokstukken voor, meer of minbank-

vormigj steilkantig en bedekt alle andere neptLinische lagen.

Reeds door hunne uitwcndige configuratie (de onregehnatige

splijtingj^ den hoekigen gekartelden vorm en de verbrokkelii

in vele stcile rotspieken) onderscheiden zich dezc kalkgebcrgti

V die andere eigendommehjke, trachietische voorgebe

vulkanische kegels, welke zich steeds zeer eigenaardig onder

den vonn voordoen van stompe^ geisoleerde bergtoppen^ geken-

schetst door zeer smalle, gewoonlijk in eene divergercnde rigling

afloopende ribben en aan hunne bas

'bonden, maar tusschen die ribben meestal

iormende

kalkberiiren ook
s —

gebergtcnj die zijdwaarts van sommige vulkanische ketens

als een lange rcgtlijnige rand loopen en zich steil naar de

hoofdketen toe afstorten. Volgens mijne ervaring hcbben hicr op

Java dergelijke voorgebergten allijd eene dwarsche rigting beli^ek-

kelijk tot den lioofdvulkaan en zijn van dezen door een hooglaud

*) Wij zullen alle dcze verschijnsclcn, die Jc gevolgen zijn van vulkanische wui--

kingen of met de vulkanen ia een naauw vcrband staan als : slijkvulkanen , natuurlijk

vaur, naphtabronnen, stikgrotten, heete bronnen, aardbevingen enz. uitvoeriger

heliandclen in het derde hoofdstuk dezer afdecling.

*) Wiei- horizoatale projectie dus ilcn vorm van eene ster zou vcrkrijgeu.
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7/ Avezeiilijk vlak is o/^ in 't be V

zijii

3er zachte glooijing naar den kegd toe rijst. Dezo
op Java zijn hot, die wegens Imnne grootere koelte

vooral bcbou^vd en met lUee beplaul
" unncn strekten : I''. De

4000

N. 0. helling van den berg Gedch, waarop Tjipannas ligt en
orer welke de weg naar Tjanjor loopt, zijn een dusdanig hoo--

d. Dit wordt aan den builenkant begrcnsd door lict 0.
(O. N. 0.) trachic't-voorgebergtc des vulkaans, ^vclks afzonder-
lijke toppcn onder den naam van G. Pesser, G. Rasaniala enz.
bckend zijn. Maar deze Gedeh hecft nog een andcr dergelijk
voorgebergle, naraelijk in het Z. Z. 0. uelks meest uitstekende
toppen Kiekil, Kandjanna, Manglaijang enz. lieeten en ^velks

hoogland (met den grooten weg van Tjanjor naar Soekaboemie)
lager dan

c..... 2500' hoog
is. — 2^. De lange neptunische . voorgebergten ten N
Tankoeban-Prauw keten. — 3°. Het trachictischc voorgebergte
van den Malabar.— 4^ De evenecns trachietische voorgebergten
van het voorMerp onzer beschouwing, den Tjerimai : want zoo-
danig doen zich in de eerste plaats de heuvelstrooken aan de
\^estelijke helling des bergs voor, die een schoon, tamelijk vlak
hoogland begrenzen waarop, 57o0' boven de oppervlakte der
zee, het groote koffij-etablissement Argalinga ligt. Eene toena-

dering tot een tweede voorgebergte van dezen aaid trefiFen ^\
ij

insgelijks aan de westelijke zijde des bergs aan, ongeveer 1000'

beneden Argahnga, waar twee steilc, stomp-kegelvorniige rots-

toppen zich 3 tot 500' hoog verheffen en, gehcel op zich zelven

staande, zich als eilanden op de berghelling voordoen, doch
achter welke het hoogland niet zeer ontwikkeld is. Pittoresk

en onbeklimbaar steil verheffen zich hunne wanden. Op de noor-

delijkste dezer rotsen zict men een hoi, dat door vledermuizen

bewoond is en bergkristallen bcvat, die op de uitw erpselen

dezer diercn, -v^aarmede de grond bedekt is, als diamanlen von-

kelen. De trachiet dezer rotsen is vooral rijk aan magneet-ijzer

en werkt reeds op een' aannierkclijken afstand op denaald. In

de kleine sfioombeddiiisren aan de W. en W. tr
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van dcii Tjcrimai Yindt men ook ijzerkics in groole lioeveelJiciil

ca in giooto tecrliugvormigc kristallen. Nog eeiiiyc homlord

\oeteii lagcr dan du/e rotsenj scliuins in hct W, Z. W. van

dczelven vindt men lagcn ijzerlioudende klci van groote dikte,

door Avelkc (binnen de bedding van eenc kleine rivier) eene zecr

rijke aardoliebron dringt.

Wij zullcn nog andere soortgelijke voorgebcrgten leercn ken-

nea bij den Slamat^ Merapi^ Oengarang, Lawoe^ maar duidelijk

en in eenen grootschen vorin vooral bij den Soeinbing en Mcr-

baboe. Ilier zullen wij dc vcrmelde eigendommelijkheden, dc

karakteristieke vorm, dc dwarsche stand met betrekking tot den

hoofdvulkaan, het hoogland er achter^ enz. steeds weder ziea

vcrschijnenj zoodat het ten duidelijkste blijkt, dat zij naar

eenc algemeene wet zijn gevornidy dat zij zich altijd als bege-

leidei'S van kegelvormige vuurbergen vertoonen en dat zij eene

groote beteekenis ten opzigto.van dezelvcn hebbcn. Zij zijn

namelijk o/" opgehevene gedeelten der ncptunischc formatie^die

cenmaal door splijting ver uitcengebarsten die steile afgebrokene

wandcn vormde, die men als de vertikale doorsnede van het

oude (neptLinlsche) gebergte steeds naar dc viilkanische hoofd-

keten heengekeerd ziet, — of zij vertoonen zich als

trachiet- en dulerictmassa's, die uit gemelde spleten zicli liel

cerst eenen weg baanden en in wier midden dan langzamerhand

de vulkaankegel zich verliief door opeengestapelde trachiet- en

n r

(le voorgeber

oorsp

bczit

Java in hct koelc kli

e uit den ccntraalk

gcbraakt tegen de genoemdc verhcffingsranden — den ouden
circus dcs vulkaans — aanstieten en zich opstuwden. Maar hot

zijn nict allcen hunne h'gging en gesteldhcid in 't algemeen, die

dcjuistheid onzer bewering staven, —- dit docn nog dc dikwijis

zeer sterko aderen van doorgebrokcn vulkanischen steen,

die de klei- mergel- of zandstccnlagen dicr oudere ncpluiiischc

verheffingsrandcn vcclvuldig doorloopen, — verdcr dc steeds

Ixjpaalde hoogte op weike de voorg^jlx-t-gten huiincn vulknan
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(op ongcvecr 1/4 of J/3 van zijne lioogfe) onisingelcnj^ en liu-

delijk cic warinc bronncn^ A^elke aan iiiet eencn viilkaaii van

hct cilaiid gehcci en al onlbreken en die ge^^oonlijk nabij de

voorgebcrgten en voornamclijk aan den binncnlvant derzelvcn

onlsjOTHgenj (dus aan den m and^ waar de formalie gebroken is. ^

Men mag deze voorgebcrgten evenvvel niet verwarren met

eene derde soort van voorheuvcls der viilkanen, <lie noch iiit

laagsgewijze gerangschikt gebergte (kalk , klei^ zandsteen), nocJi

oit trachiet zijn zamengesteld, maar die hunnen oorsprong le

danken hebben aan de opeenstapeling van vcrschillendc door

den kratcr zelf uitgcworpcn stoffen, als lavabrokkcn, zand,

asch, slijk- en bijgevolg van cenenieuwere vorming zijn cnzieh

vaak onder' de gedaante van half-bolvormige heuvelen voordoen.

Dergclijken zagen wij aan den voct des Galocnggoeug bij Tassik

maleiOj en wij z alien ze wedervinden bij den Soenibing en Eijang.

Even zoo lecrden \vij bij den G. Goentoer onregebnatige opeen-

stapelingen kennen van slakken, die den vulkaan omsingelen,

en diezelfden zuUcn Avij op niemvbij denLemongangaantrelTen.

Men vindt in deze voorgebergtcn somtijds kalk en trachiet

le gelijk (dit beeft vooral aan den N. voet van den La^YOC

plaats) en alsdan toonen ons de diepe door rivierbcddingen ge-

maakte voren ten duidelijkste de verhouding aan van den kalk

tot den trachiet
J

welke laatste den eersten in sterke aderen

doorboort.

Doch keercn wij tot den Tjerimai teriig.

Op de korte uitgestrektheid van het zeestrand tot aan het

midden zijner helling ontmoet men de kultuur van bijna alle

die tropische gewassen wier producten dit land tot eene zoo

onnitputtelijke goudmijn maken. Naauwebjks heeft men de

velden van suikcrrict en indigo en de uitgestrekte sawaterrassen

(rijstvelden) verlaten, of men klimt in de nopalvelden of cactus-

plantaadjea op^ waar men cochenille teelt, hoogcr op komt

men in de kaneelplantaadjenj vervolgens in de thectuinen en

ndoliik in de schadnwriike koffiibosschen, die zich tot in hete

^) BrucItraiuL
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oorsproiikclijkc wouJ, 4500' lioog uitstrekkeii. Dezc woudcu

,

rijk aaii Podocarpus-sooiteii, bekleedeii clan het overige van

den kegel ki

Onder de trechtcrvormige kraters van dit eiland is deze eene

der schoonsten en regelmatigsten. Zijn bovenste rand is eer

ovaal dan rond, en heeft eenen grootsten' diameter a an 800
^

hij is bijna overal van eene gelijke hoogte en verlieft zich slechts

een weinig hooger in het N. W. van het middelpmit, waar wij

denzelven maten. De trachietmassa's waarnithij bestaat, en die

overal elders op de berghclling zich vaak bloot vertoonen,

dan eens als bercrribben of kloofwanden, dan weer als rols-

muren zich steil verhefTen en (Z

delpunt) zelfs naar buiten overhangende bogten vormen en spe-

lonken, vvaarin men overnachten kan, — deze zijn hier gcheel

en al overdekt met lagen van tamelijk grof zand , hctwelk door

een kleiachtig cement te zamen verbonden, eene zekere vast-

heid verkregen heeft. Pit zand kan in geene eerst kortelings

gcledcn uitbarsting voortgekomen zijn, als zijnde het begroeid

met volwassene Acacia montana, Thibaudia vnlgaris en andere

PJ nlke struiken, als ook met Gn^

mceste andere streken des krate-

Rondom den

regelmatig kanaal ter chepte ^n breedte van eenige voeten;

bodem en zijwanden zijn volmaakt glad geschuurd, het blijft

gemiddeld vijf voet beneden den hooffsten kratcrrand, doch
voegt het zich geheel naar de gesteldheid van dczen rand : zoo

loopt het bij voorbeeld in het Z. en Z. 0., Avaar de kratcrrand

ook naar bui ten steile wanden vormt, ter breedte van naauwelijks 2 '/2

voet over hoogten, die mennietbetredenkan zonder te duizelen. i

Binnenwaarts bestaat de steile en op enkele plaatsen loodregt

kraterrand uit naakte trachietrotsen die ribsgewijze vooruil

sprlngeu, en slechts N. oostwaarts van het middelnnnt nit eenw

') In kanalen als deze dooden de Javanen het dier door sikkelvormlge messen in

den grond te steken en met mos te overdckkcu : als nn het dier bergop ofbergaf
komt en daardoor de pootcn ver moet uitstrekken, zoo sleept de bulk bijna over d(>n

groiul en wordt door die sikkels opciigcretcn.
/
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met jonge slruikt^u bevvasscji fcrrasseiij langs w^lko iiion mrl

beliulp van ladders welligt naar beiieden zou kunneri klimmen.

Zij omsluitcn cenen trechter- (of omgekeerd kegel-) vormigcii
* -

afgrond, eenen kratcr^ wiens dicpte \Nij op 300' schatten.

De bodem is witachtig^ met geel en bruiii doormcngd en tamclijk

vlak, de omtrek is met eenige stcenklompen bedekt en naar

het midden toe schijnt hij uit slijk te bestaan, Avaaruit zich

nog eenige zwakke witacbtige dampen oulwikkelen^ die evenwel

op lange na den kraterrand niet knnnen bereiken, maar reeds

halfweg onzigtbaar worden. Eene lange strook, die nil pninen

gruis schijnt te bestaan, yerdeelt den bodem des kraters ondai-

delijk in twee deelen. — N. N. 0. waarts van het centrum is de

kratermuur van boven tot beneden gcspleten en vorait eene

kloof
J

die zich op ongeveer een derde van de lioogle beneden

den rand tot een hoi verwijdlj waarin onnoemelijke zwermen

kleine zwaluwen nestelen. De Javanen, die ik bij mij had,

beweerden dat het de gewonc Hirundo esculenta ') A\as, die men
door den regel sleclits in holen aan het zeestrand, maar somtijds

ook in de binnenlanden rindt, doch in dat geval slechtsin lagc

kalkgebergten in het warme kliraaat, bij voorbeeld in de kalk-

bergen tusschen Radjamandala en Bandong. Zij beweerden verder

dat deze vogels elken dag van den 9400' hoogen berg naar het

zeestrand bij Cheribon en terdg vlogen, om aldaar hunvoedsel

(iiiseklen) te zoeken.

B. Gcschiedenis zijner tiiibarslingen

in^j gelijktijdig met de instorting van den Papandaijang,

onderging ook hij eene hevige uitbarsting. 2)

1805, (in het begin van 't jaar) greepopnienw eene ge\vel-

dige uitbarsting plaats. ^)

*j Deze vogel nader wenschende te onderzoeken, doodde ik er eenigen, die ik

echtcr niet magtig kon worden : zij vielen in den krater en werden daar waarschijnlijk

de buit der valken, die door het knallcn onzer geweren nit hunne sclmilplaatsen

opgcsclirikt, langzaam been en wcder zweefdcn in den gapcnden inuil des afgronds.

*) VeihaudeU van het Batav. Genootschap, D. VII

L

>) Zie Hurifield,!.!,
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Onmidclelijk iia do eorstc zoowcl als na dc laalstc dezer erup-

lien begonncn cpidomische ziekteii in do vlaklandoii van Cheribou

to wocden, die men pestachtig noemde en die vole Javanen

ten grave slccpten. Daar "ons evemvel niet medegedeeld wordt,

welke stoffe toon door den Tjerimai uitgebraakt werdcn: of het

zand;j asch, slijk vvaSj dan of zij zeeproducten, yisschen ^) met

zicb voerden, die oyer het land werdenverspreid, tot verrot tin

overgingen en de lucht verpestten, -— zoo blijft Iict onzeker

of deze pcstzickten als Tcroorzaakt door, of als sicchts (en bij

toeval) gelijktijdig met deze uitbarstingen moeten Avorden

aangemerkt

C. Bezoek van reizigers

In de maand Augustus 1837 bestegen Dr Fritze en ik

berg Ariralinera af

Het oudste berigt dat men aangaande cene beslijging van

den berg van Cheribon vindt^ schijnt te zijn wat in de Javasche

Courant van 2 Febr, 1825 voorkomt. Daar staat dat de

heer Dr. C. L. Blume den berg op de noordzijde besteeg van

Linga Jattie uit (een vervallen lusthof des voormaligen sultans

van Cheribon) en van daar verder over Tjigcrabak.

Zoo veel men uit de beschrijving kan opmaken, heeft dc

gestalte des kraters sedert dien tijd geene verandcring onder-

gaan. Reeds toen was de kraterbodem even zoo als in 1837

door eenc smalle strook van vulkanisch puin in eenc Z. W.
grooterc en N. 0. kleinerc vlakte van nagenoeg rondcn omtrek

verdeeld. In dc N. oostelijke stegen nog zwavcldanipen op, (die

zich in 1857 naar de Z. westelijke vlakte verplaalst hadden,

terwijl men in de N. 0. vlakte geen ZAveem van damp mccr

kon bespeuren.) Ook wordt daar reeds gesproken van het bontc

koloriet deskratci^, bestaande uit donlvcrgraauw met roodbruin,
r

gecl en wit doormengd.

*) Ovcrecnkomstig met den rimclodcs Cyclopum Ilumb., wclkcn dc Zuid-Anicri-

kaanschc YTilkanen (Cotopaxi, Tungurahtia, Iml)al)aru) zoo dikwijls in <n*crgroote

menigte tiitwcrpcn.
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III do mnanden die bovcngcnidde leis vooratgingen (Augustus,

Sepleraber 182 i) raoct er ecne groote droogte geheerscht liebben,

want reeds bij het beklimmen klaagt men over vecl hinder van

het stofj voorts wordt er melding gcmaakt dat er kort na het

aflwlimmen des bergs een geweldigc hoschbrand ontstond die, door

ecncn N. 0. wind aangcwakkcrd, ticn dagen lang om Tjigerabak

woeddc en den 28 October nog zulk een geraas veroorzaakfe

dat het was als hoorde men geheele batlerijen, in rookwolkmj

gehuld, losbranden.

D, Gedaanlcvei^wisselingen

,

Gcdurendc het tijdsverloop dat wij ten opzigte der Javaan-

sche vulkanen hisLorisch kunnen noemeUj hclwclk Ironwens zcer

kort is en eerst met de komst der Earopeanen in deze geweslen

begin 1 3 schijnt de vaste niassa van den Tjerimai geene verande-

ringen to hebben ondergaan. De laatste uitbarsting van 1805

schijnt uit eene uit^w erping van steengruLs , asch en zand te hebben

bestaan en alleen den plantengroei op de hoogste zone van

den kegel j van den ki-aterrand af tot op ongeveer 300 voeten bc-

nedenwaartste hebben vernictigd, waarallesgedeeltehjkbcdolven,

gedeeltelijk door dehilte der uitgeworpene stoffen verzengd word

en verdorde. Want iets dieper, naauwehjks 700' beneden den

rand des kraters, vonden wij bosschen van Tliibaudia'Sj wier

dikke, knoestige stammen en wcelderig door elkander gcstren-

gelde takken eenen veel hoogeren ouderdom aanduiddcn en met

de aloudc bosschen van den Mancllawangie konden vvedijveren.

De boschjes echterj die wij hooger op vonden cu die zelfs nog

den uitersten rand des kraters bedekten^ hadden alle kenteekenen

van eenen jeugdigen leeftijd; Gnaphalium javanicum was 5 tot

4-, Tliibaudia vulgaris 7- en Acacia montana 10 voet hoog, do

laatste met 4^5 duim dikke stammen, terwijl Viburnnm-

soorten omtrent dezelfde lioogte hadden. Zij groeiden op eenen

steenachligen, zandigen, droogen grond, die buvendien nog eene

sierke helling had, en echtei- hadd^Mi zij Iiare hoogte in 32 jaron

(van 1805 tot 1857) bereila.

12
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. SLAMAT. ^
Br, 7^ 10' ~ L. 109" 12' — H. 10650.

A. Topographisch overzigt.

De Slamat of Smeroe de b
berg op Java; liij verheft zicli op het smalste gedeelte des eilands

tiisschen de hoofdplaats Tcgal op de noordkiist en dc uitwatering

van de kali Seraijoe op de zuidkust/ doch aanmcikelijk digter

bij Tegal dan bij laatstgenoemd punt. Op deszelfs oostelijk

gedeelte, ongoveer tusschen den Smeroe en Lemongar*^ i«^ Ja\^-^

nog smaller, en lieeft eene breedte van slechts 32

terwijl dezclve onder den meridiaan van den Slamat

48 minuten bedraagt* Het verdient allezins te worden opge-

merkt dat juist waar het eiland het smalsi is^zichde /loogsie

bergen en vulkanen bevinden die zonder tusschenpoozing werk-

zaam zijn, zoo als hier de Slamat, ginds de Smeroe en Lemongang,

De Slamat is een dier hooge kegelbergen, wier top door eene regie

lijn gesneden wordt die men van de westkust (in het noordelijke

gedeelte der Welkombaai) in eene rigting van het W. 10^ N. naar

het O. 10^ Z. trekt, welke dan bijna juist door de kruincn van

den Gedeh, Slamat, Socmbing, Merbaboe, Lawoe en Ihdjeng ioopt,

terwijl alle andere hooge vulkaantoppen zich meer of min noor-

delijk en zuidelijk van deze lijn verwijderen. Het is dezc lijn

;nlijke cngte-as van Java uitmaakt. Op haar

Slamat niet, maar de meer oostelijk

Soembing, die op gelijken afstand, tc vveten 261 minuten, van

de 0. en W. kust gelegen is. Het is dus de Soembing die in

het middelpunt van Java ligt en aanleiding heeft gegeven tot

de bekende Javaansehe overlevering , volgens ^\clke de kleine

heuvel Tidar,nabij Magelang, het middelpunt is van het eiland

en de spijker was, vvaarmede Java op de wereldscliijf werd
vastgehechfc. Deze heuvel nu ligt zeer nabij den Soembing.

De naaslbij in het (W. 20^ N.) gelegen vuurl)erg Tjerimai

ligt ongevecr op 45 minuten, terwijl de oostwaarts verstverwijdcrde

en van den lop des Slamat nog zigtbare Lnwoe op meer dan
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twee lengtegraden afstands ligt. Even als de Slamal eon iler

hoogste kegclbcrgcn van Java is , zoo is hij ook een dor

regelmatigstc. Ilij is ook bctrekkclijk hoogcr, want zijn voct

daalt dicp in het ncptunisclie land af en is nict zoo als de

Gcdehj Soenibing, Merbaboe, van liooglanden omgeven. Slechls

in liet 0. en W. vereenigt hij zich nicl de cenlraalketen, en

vonnt Ivvee zijvleugels, de oostelijke e(Mie gcmiddelde hoogte

van 4000, de westelijke van 2000 hebbcnde. Dit geeft aan

onzen vulkaan hct voorkomcn van ecn' uit de nok van dczc

keten uitstckenden schoorstecn.

De westelijke kelen^ die eerst uit ccne menigtc afzonderlijke

slrooken van het opgeheven ncptunische gebeigte bcstondj wordt

daar, waar zij den W. voet van onzonkegelbergbereikt, aannier-

kehjk lager en vormt eene lage tusschenruimtc waarover, van

het zuideHjk gelcgene Adjibarang een weg naar hetnoordclijke

Tegal loopt, dien men met wagens tot bij Petoegeran, digt onder

de bergpaSj begaan kan.

De oostelijke keten loopt onafgebroken als een cnkelvon-

dige, breede bergstiook naar het 0* voort^ verbindt den Slamat

met den Dieng, en is onder alleeigenlijk gezegde eentraalketens

van dit eiland de hoogste. Zij begint op de 0. helling des vul-

kaans op eene hoogte van omstreeks 4000' met eene bergvlakte

waarop het dorp Priatin ligt, en daalt dan een weinig a^ tot

waar een andere weg uit de residentie Banjoemas naar Tegal

leidt. Dan zet zij zich met eene gelijkmatige hoogte van 2500'

voort en begint eerst aan den bergtop Roko Djampangang naar

Di-eng toe langzamerhancl tot op eene hoogte van meei- dan

6000' tc rijzen.

Van den Slamat tot genoemden bergtop bestaat de noordzijde

als ooli de hooge breede nok van deze keten uit vulkanische

steensoort, terwijl de zuidzijde eene neptunische formatie is.

Tot de eerste behoort de vooruilspringendeschotsvormige vlakle

waarop het dorp Blik staat , op de N. helling beneden den boven-

gemelden pas naar Tegal, •— en ook de kolossale stonipe rots

G. Mindillang, weike ten N. van Blik zich tot aan den voet

der keten honderden voeten diep afstort. Maar de zuirhijch
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dezer keteii bestaat, zoo als wij reeds aanmerkten, uit van ecu

g-ereten gedeelten der neptimische formatie, die zich voordoeii

als gclegen op en eenmaal opgeheven door de vulkanische steeii-

soort. Dergelijke brokstulvken van neptunisch gebergte zijn do

PI kruin hot heilige graf lig

Zij

Wallie Djarabo Karang (distrikt Djehdja

aan de zuidziide der keten die duize

voeten hoog en van onderen zeer breed zijn, dan worden zij

smaller, verheiTen zich steiler en eindigen steil-afgeknot naar

de vulkanische nok^ — dergelijke scliotsen liggen in eene lange

rij achter elkander van het W. naar bet 0. en geven aan de

zuidkant van het gebergte een zeer karakteristiek gekarEeld

voorkomen. Tot digt aan den voet dezer keten strekkcn zich

de vlakke landen van het regentschap Poerbolingo uit, datzuid-

waarts terrasgcwijze vlakten vormt die voornainelijk met sawa's

hot

de

5

Als men van de hoofdplaats van hot regentschap Pocibohngo

dat ten Z. 0. van den Slamat ligt, weslwaarts gaat, zoo ziet

men het neptunische land of terliairgebergte weldra in den lava-

grond des vulkaans overgaan : want deze laatste stortte zijne

lavastroomen niet alleen divergerend naar alle rigtingen over het

neptunische land (zoo b. v. Z. oostwaarts tot nabij Poerbolingo)

uit — maar overdekte hiermede ook de oostelijke helling der
keten zelve, zoodat de lava nog dlgt langs den voet dezer

neptunische keten tot op cenen venen afstand 0. ten zuidwaarls

van den vulkaan voorlstroomdc. De uitgestrekte oppervlakte dezer
lava vormt eene lanielijk effene , zacht glooijende streek die men
van Poerbolingo (op de Z. oostzijde) over Poerbokarta (op de zuid-

zijde) tot aan Adjibarang (op de Z. wcstzijde) boogsgewijze en
onafgcbroken met wagens bcrijden kan. Mij zijn slechts twee
duklelijk begrensde, spitse voorgebergte-koppen onder aan de

g van den Slamat bekend, en wel aan de Z. ten wcstzijde:

irta , de andoie (nabij

welkcn de hoogstc Passangrahan op deze bergzijde wBassej

hellin

N. 15^ W. van Poerbok

)>

N. 1 W. van daar. Overigens daalt de Z. voet van
i
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den Slamat zacht en gelijkuiatig tot aan de Seraijoe-bcdding af

en vormt die op elkandcr golvende uitgestrekte terrassen die dezc

streek tot con dcr rruclitbaarste rijstlanden van Java raaken.

De noordelijke zijde des Slamat evenwel daalt niet tcrras-

gewijzej maar gelijkinatig glooijend van eene hoogle van IO36OO

tot op die van 1000' af^ lot waar het dorpje Moga (aan dei

N. N. 0. voct des bergs) met zijn kristalhelder en koel bad

Mantiradja ligt: een bekken gevormd door groote bronnen, die

zich met gcwcld door den poreuscn lavagrond cenen wcg banen.

Tusschen dit dorp en de eigenbjke noordelijke allaviaal-vlakle

bevinden zich verscheidene zeer romanesk gelegene dwarsche

heuvelstrooken, wier naluur ik evenuel in 1S58 uit gebrek

aan tijd niet kon onderzoeken. Ik weet dus niet of het kalk-

gebergten dan wel trachietische voorgebergten zijn. Hooger op

vertoont de Slamat slechts aan de 0. zijde, op eene hoogte van

ongcveer 8000' eene vooruitstekende punt, ovcreenkomstig met

die welke men bij andere kegelvormige vulkanen op dit eiland,

doeli steeds op eene aanmei'kelijke hoogte opnierkt, zoo als de

Sindoro, Merapi en Smeroe. Zij schijnen de oorspronkel ijke

hoogte der vulkanen aan te duiden, wier toppen onophoiidelijk

hooger werden door de steeds uit den krater uitgeworpene of

uitvloeijende lava, tot dat eindelijk deze nieiiwgevormde kruinen,

door vulkanische werkingcn doorMToet en ondermijnd, wedcr in

een storttcn: zoo als de Wilis, of zoo als de Ringgit door lievige

uitbarstingen vernield en naar alle kanlen uit een geslingerd w erden.

Zoo bouwt de natuur onophoudelijk op en breckt haar werk

weder af om het op nieuw te hervatten, zoo wissclt in de orga-

nischc even als in de niet-organische wereld alles gestadig af.

Wat de steensoorten aangaat waaruit de Slamat is te zamen-

gesteld, zoo moeten wij opraerken dat deszelfs kern uit oude

lava of eigenlijke trachiet bestaande, van alle zijden, met uilzon-

dering slechts van eenige weinige punten, met jongere trachiet-

achtige lava is overdekt, die wij eerst in den om^^a?^^ des kegels

willen monsteren alvorens w ij den top Avillen onderzoeken. Aan

den voet en aan de zijden van den vulkaan zuUen wij vei-schei-

dene streken en plaatsen aaiitreffen die allezins verdienen uitvoe-
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Wat vooral ouze aandacht verdient

I''. Eenc steensoort van aanmerkeliike clikte die nog

eigenlijk conglomeraat noch breksie kan noemen, te zamen-

gesteld uit heterogene, maai' onafscheidbaar verbonden stukken

steen van 1 tot 5' in diameter : deze zijn aaneengesmolten en

moeten als een oude lavastroom worden beschouwd. Het blijkt dat

deze gehcele massazicheensineenengloeijend-vloeibarenstaatbe-

vond, maar dat de warmlegraad niet voldoende was om de verschil-

lende steenklompen tot eene homogene massa te zamen te smelten;

sleclits de oppervlakten smolten aaneen. Men kan zoowel aan

kleur als zamenstel deze steenen zeer duidelijk van elkander

onderscheiden , en daar wear zij in stroonibcddingen bloot liggen

of door walervallen glad gespoeld zijn vertoonen zij het heerlijkste

mosa'ik. Dit ziet men het best aan de 0. Z. O. zijdc des bergs

op eene hoogte van 1050' 0. waarts en nahij het dorp Seraijoe

,

alwaar de kali Sosso een' dubbclen watcrval vormt, zich in eencn

ketelvormigen afgrond stort en zoo een diep bekken heeft uitge-

graven dat van boven door een digt en donker wood omringd is.

De wanden en de bedding van dit bekken bestaan uit gemelde

steensoort. De meeste blokken moeten tot de porphiersoortcn

worden gerekend en hebben veldspath tot groudmassa;sommigen

zijn witachtig graauw met zeer kleine kristallen, die zich als

fijne splinters voordoen en naauwelijks met het bloote oog kunnen
worden onderscheiden ,

•— anderen weder zijn even zoo zaraen-

gesteld, maar blaauwachtig graauw van kleur, — nog anderen

vertoonen eene roodachtige grondmassa, groote kristallen van
glasachtig veldspath inhoudende, — eenigen zijn grofkorrelig

en bevatten veel hornblende in eene donkergraauvve grondmassa
waarin ook duidelijk veldspath-kristallen te herkennen zijn,

in somniigcji ziet men glinunerblaadjes, — eindelijk zijn er

ook die homogener en digter van aard zijn, zwartachtig van
kleur en naar basalt zweemende, — of wel geheel en al uit

..nvAvanderden liachiet, het hoofdbeslanddeel van het ffeheelc

geberj

iille deze veelsoortige blokken gnan slechls daar waar zij te

zamen ^psmollen zijn (\\m\ zij zijn door ^opw- vret uide stof
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2

srbonden) aan hunnc randeii melkandLM-ovcr en vor-

veelkleurigcnj gemarmerden of gevlektoii rolswand.
o

geberg

eenen

de'O. zijde dikwijls Bloot, is bij

meer

bimienzijden men vaak klcine zwavel en salmiak-kristallen op-

merkt deels vonnt
zij te zamen hangende stroomen Mier oppervlakte niet zcldeu

golvend-liobbelig is en dan door booj^voraiiffe strookcn en

welker

ren (waarheen de lava vloeide) gekeerd is, waardoor dc geht

oppervlakte een golvend tcrrasvormig voorkomen krijgt.

Ovcrigcns is het opmerkenswaardig dat de onder n"^. 1 en 2

beschreven steensoorten juist zoo in Oost-Java hij den Hinggit

weder voorkomen.

3^. Op den weg, die op de 0. Z. 0. zijde des bergs van

Seraijoe (1050 ) naar Priatin (4000 ) leidt, komt men door ver-

scheidene ondiepe rivierbeddingen die^behalve na gevallen regen

,

geheel droog zijn en eenen naakten zeer harden rotsgrond tot

bedding hebben. Van beneden naar boven gerekend zijn het

de beddingen der kah Ramboet, Ridjosso en Toembekor: de

eerste werpt zich in de kali Aroes, de twee laatsten in de k. Sosso.

Overal elders is de grond met eene ongeveer 3' dikke laag Jnimus^

bedelvt, maar hier in deze beddingen hgt de lava geheel bloot

en glad gespoeld, en slechts in de hoUighcden des bodems staat

nog water
J
hetgeendan eene koffijklem* aanneemt. Deze lava is te

zamenhangend , compact , homogeen, licht-graauw van kleur, zeer

hard, hier en daar door gedarige uitspoeling hobbelig, met verheven-

heden en gaten, soms digt, soms vol groote en kleine luclitbellen,

Daar men, in weerwil van de vochtigheid der oorepronkelijke

wouden die hier alios ov6rscliaduwen , toch rondom den geheelen

berg de meeste, zoo niet alle stroombeddingen boven de 2000

droog ziet, zoo is het duidelijk dat al het water door deholHg-

heden of luchtbellen die in de lava zijn , been zijpelt en langs

onderaardsrhe wegen naar den voet des bergs vioeit, Niet omdal
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de lava hier ophoudt poieus te zijn, maar omdat de vroegor

stcrk glooijende grond hier vlak wordt en in eeno hoilzontale

rigting voortloopt , — ziet men in deze streek tusschen dc 1 en

2000' het water op tallooze plaatsen zich met geweld eencn weg

banen en rijke, kristalheldere en uiterst koele bronnen vormcn

,

die zoo onstuimig uit de spleten en holligheden derlava opwellen

dat men ze te regt spj^ingbronnen kan nocmen. De inboor-

lingen graven ze gewoonlijk vierkant uit en maken er badplaatsen

van of vijverSj waarin het water hoog opwelt. Bene dergelijke

bron leerden wij reeds te Mantiradja (Koningsbad) aanden noord-

voet des bergs kenncn; eene tweede ligt in het dorp Seraijoe

niet ver van den Passangrahan, eene derde in het dorp Pand-

jassan^ een kwartier uur gaans zuidwaarts van Adjibarang, en

nog anderen komen elders voor. Dit water wemelt gewoonlijk

van overgeplante goudvisschcn of ikan Goramie, ookishet ver-

wonderhjk koel en helder; want daar het spoedig van aanmer-

kehjke hoogtcn langs onderaardsche wegen afdaalt, zoo is zijnc

temperatuar meestal een paar graden lager dan de geniiddelde

luchtwarmte der plaats; en wanneer des middags de lucht hare

grootste warmte bereikt heeft (b. v. 86^ te Mantiradja) dan

kan het onderscheid tot 8 a 10^ Fahr. stijgen. i

Uit gchjksoortige lava bestaan ook de heuvels en heuvel-

strookcn , die de bergvlakte van Prialin op de 0. of liever O.

ten N. zijde des bergs op eene hoogte van 4000' omgeven,

b- V. G. Klir, Sawara, Djingkol goa. In den laatstgenocmden

heuvelj i/^ paal van Priatin gelegen, vindt men ter regterzijde

van den "weg naar Seraijoe een klein hoi ((Pondok goa)) aan denvoet

van eenen loodregten rotswand^ alleen merkwaardig om de fraaije

porcuse, gekroeste lava die zich hier geheel bloot vertoont. De

grond van dit hoi bestaat uit naar binnengespoelde woud-aarde

en het vervvulfsel wemelt van viedermuizen.

*J Dc bion To Seraijoe (in het durp Seraijoe) is eene gchcele beek , die ineeiisuit

den grond driugt en eene vaste temperatuur heeft van 71,45^ Fahr. — Deze tempe-

ratunr had zij onder anderen ook den 1 Idcn Junij 1847 des namiddags ten twee urc

,

tcrwijl de warratc der lucht in de schuduw 81,50'' Fahr. en die van den grond twee

voet ouder dc r»j>pcivlaktc en ver van de bron 76,40'^ Fahr. bcdrocg.
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Nog vindt men te midden der wouden op den 0. voet des

Slaniat een klein mecr, <(Djingkol Piiatin.»

4^ Lavastroom aan den waterval joeroek Panissian van de

kali Klawing. — Ook naar hct 0. ten Z. of 0. Z. 0. digt en

in eene dwaisclie rigting voorbij den Z, voet der 0. keten zijn

massa's lava tot ver in hct gebieddertertiaireformatiegcstroomd.

Bovengcnoemde beek vorint over een terras van deze lava, nict

ver van den Z. voet der keten en N. waarts van het dorp

Bobotsarie eenen waterval, die den geoloog de sclioonste rots-

ontblootingen aanbiedt. Boven den waterval vloeit de beek

O. N. 0. waarts, en beneden denzelven eerst 0. en naderhand

Z, waarts. Men ziet bier dezelfde ligtgraauwe, homogene, hardc

lava als op den weg naar Priatin; zij vormt aanvankclijk

tusschcn de 15 voet hooge zijwanden eene glad gespoclde

bedding met eene soort van kanaal of goot in hct midden, dan

verandert zij op eens in eenen 40 voet hoogen wand, over wel-

ken de beek, na het kanaal, waarin zij loopt, al dieper en dicper
F

te hebben uitgegraven, als een waterval naar beneden storL Hier

door wordt de kloof op eens 40' dieper en de zijwanden die

het half ciikelvormig bckken omgeven, en dan verdcr 0.

waarts loopen, zijn nu 55 voet hoog, terwijl de diameter

van het bekken 150' bedragen kan. De onderete helft van

den wand is hoi uitgespocld. Zoo als bij alle watervallcn

op Java, die als eenvoudige cascade zich over eeucn loodregten

wand in eene met water gevuldekom nedcr storten , springthij

met eene 10' diepe bogt naar bimien, zoodat men zeer ge-

makkclijk achter en ondcr den waterval door kan gaan. Hier

kan men ten duidelijkste opmerken, hoe het onderstc en naar

binnen springende gedeelte van den wand uit eene ligter weg

te spoelen bedding groote en kleine vulkanische rolslecnLU

bestaat, en hoe de lava eene laag vormt die slechls 20' dik

is, op de rolsteenen rust en eenige ellen vooruitspringt. Be-

neden is de lava digt of minder poreus, maar boven vol ga-

ten en groote luchtbellcn. Zij heeft eene prismatische afschei-

dlng met vooruitspringende ribben, die gewoonlijk 4, sonis G

hoi^kig en scheipkantig zijn, \n het bekkon zelf ziet men


