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JAVA.

TWEEDE AFDEELING.

DE VULKANEN EN VULKANISCHE VERSCHIJNSELEN

TWEEDE HOOFDSTUK.

OOSTELIJK JAVA
J

in sclietsen^ onticorpen op eene rets door het eiland op

het einde des jaars, 1844.



VOORAFGAANDE AANMERKING

Bij mijne reizen door Java had ik tot stelrcgcl aangcnoiiieu

om de beschrijvingen van natuurvoorwerpeuen natuurlooneelen

op liceter daad tc ontwerpen, alvorens do iadrukken, van hetgeen

door mij was aanschouwd, verzwakt en door nienwc beelden

uitgewischt waren. Ook gedurende mijne reis in 1844 onder-

nonien
5
Avelker rcstdtaten het onderwerp van dit tvs^eede hoofd-

stuk uitrnaken, ontwierp ik elkcn avond mijne schilderingen,

vt^aarbij it mijn gcheugen te hulp kwam door aanteekeningen,

iaden loop des daags, met potlood in zakboekjes, bij het aan-

schouwender behandelde voorwcrpen zelve, gemaakt, Verschil-

lende redenen, waartoe ook behoort de aanmoediging, welke
ik van verscheidene welmeenende vrienden , die mijn handschrift

hcbben gelezen, ondervond, hebben mij het voornemen doen
opvatten deze schetsen onveranderd, in haren oorspronkehjken
vorm mede te deelen.

Hoewel deze afdeehng voornamelijk bestemd is ter behandehng
der vulkancn van OosleliJk-JaYa, van dengoenoeng Keloet af

(volgende op den laatsten vnurberg, den Wilis, welke in het

eerste hoofdstuk is beschreven geworden), zoo heb ik echter
gemeend ook de Soenda-landen, door welke mijne reis aan-
vankelijk liep, hier niet te mogen uitsluiten. Eeusdeels ten
cinde den zamenhang niet te verbreken, en den lezer met
eon tweetal nieuwe, merkwaardige bergen, den Tampomas
en den Tjikorai, bekend te makcn, anderdeels ten einde een
anderen vnlkaan, den Goentoer, na de uitbarstingen, welke hij

sedert dien tijd heeft ondergaaii, op nieinv in oogenschonw te
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nemen, voer ik den lezer nog ecninaal door de Soeiula-landeu

alvorens ik hem het oostelijk gedeelte van het ciland afschilder,

in de hoop, dat deze klcine omys/eg hem even weinig niogc

berouwen als mij, die denzelven in 1844 rnaaktc,

De rotssoorten, vanwelkein deze schetscn is gewag gcmaakt,

bevinden zich onderde met Bat, geteekende noniniers te Batavia^

m hot museum van het Batariasch Genootschap van kunstcn en

weteiiscbappen, alwaar dezelven met mijne opgave kunnen ver-

geleken worden. Kleinere exemplaren dier verscliillende rots-

soorten heb ik mede naar Europa gchnxgt^ en met de overige

(geognostische en palaeontologische) verzamclingen in a'sRijks

museum voor natuurlijke historie, » te Leiden , nedergelegd

waarop de met L. vooi'ziene nomniers bctrckking hebben. —
De beschrijvende lijst dezer verzameling zal, met naau>vkeurigc

opgave derplaatsen 5 vanwaar de voorwerpen afkomstig zijn, naar

geregeldc volgorde, aan het eindc van dit werk worden mede-

gedeeld, opdat alle steensoortcn, die bij elk der vermeldc

bergen zijn opgenoemd, nagczien en onderzochi zouden kunnen

worden.

DK SCHHUVER.
LEIDEN,

den 1 Mei, 1850.



V

EERSTE SCIIETS.

VAN BUITENZORG TOT AAN BANDONG.

»Sei niir gegriisst, m^in Berg mlt dem rcithlicli strahlendeii Gipltl,

}>Sei mir, Sonnr, gpgriisst, die ihn 50 lIoMich hescheint!

(Schilleu , Spaziergartg,)

Tandjoer, den 7^'^" Augustus ^ J844.

Voor nog het geslernte des daags zijne gouden stralen over

den zoom van Let Megaraendoeng gebcrgte had gesclioten,

slrekten zicli aan het poststation Wangoen (boven Buitenzorg)

24 versche beenen (namehjk, paardenbeenen) uit, geieed om
de vier raderen, waarop mijn wagen rustte, verder in beweging

te stellcn. Wcldra tintelden de drie hoogste toppen van den

Buitenzorgschcn berg (de Salak, de Gajak en de Tjiapoes)

in den gloed der morgenzon, terwijl de noordwestelijke voor-

sprong van den Gede (Tjikopo-Tjiseroea) en de geheele tusschen-

ruimte tot aan den Salak nog in de schaduw der Megaincndoeng

keten lag ^). Peinzend rigtte ik het oog op dezen bergtop,

dien sedert 1812 zoo vele apostelen der natuurkundige Coui-

missie hadden bezocht, terwijl daarentegen 50 andere en merk-

vt^aardigere bergen van Java nog niet door den voet van

eenen natuuronderzoeker Avaren betreden gOAvorden; de kocle

morgenadem der natuur wekte nieuwcu lust tot reizcn in niij

op, terwijl de schoonheid barer plantenpracht^— hier lag het

geboomte nog in diepe schadmven verborgen, ginds schitterden

enkele toppen der palraboomen reeds in het zonnelicht,

') Indicn de hoogte van den berg, welke de schaduw werpt, bencvcus de afstand

van den anderen berg bekend zijn, zoo zou het gernakkclijk vallen, naar den warcn

tijddcs zonsopgangs, de hoogte van den laatsten te bopalcn, wauneer men den oogeu-

blik waarneemt waarop de kniin voor het eerst door den zonnestraal wordt veriicht.
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dien dicJitcrlijkcn zin, * die stouuiiiug van hot voor uitvvciidige

iadrukkea vatbarc gemoed in mij Icvendig niaakteu, welke

door do gcdurige wederzijdschc working met do uiterlijkc natuur

hct leven zoo rijk aan genot maakt, Niets echter is beter in

staat om ecn te hoog gestcmd gcvoel te matigcn, dan een

rijUiig op Java, door Javasclie paardea getrokken en door een

Javaschen voerman bestnurd. Van buiten ratelen de wielen

en snuiven de paarden, — van binnen klappercn ecn dozijn

blikken kisten en trommels, — van voren verneemt men hot

woedende gcklap van den koetsier, — en van acliteren laat

een trip van loopers hun onophoudelijk vocaal concert hooren

ajoo — oh, — ajoo — br — hni —^bur, bur! — voor-van:

waar uiet met eene Jenny Lindscbc, /larfroerenJe, maar toch

00rverdoovende stem.

Bij Pondok Gede ging de zon op en bescheen zij de Afri-

kaansche woestijn, namelijk, de aanplantingen van Coche-

nillc-Cactus aan de eene zijde en de schoone dorpboschjes, die

zieh in wclige groepen aan de andere zijde verheffen. Met welk

eene onverschilligheid ziet het oog, na een tienjarig verblijf,

dit Ramboetan

paccum, e. a.) van Mangga en van vele andersoortige vi-ucht-

bpomen, — of het fijne, gevinde, zacht uitgespreide loof der Parkia

biglobosa Benlh. (pete)endemajeslueuze5 schitterende toppen der

Kokos- enPinang- (Areca) palmen, die zichboven de eerstgenoem-

den verheffen en ons alien zoo zeer met opgetogenheid vcrvulden,

toen wij dezelven voor het eerst aanschouwden!? — De kracht

der gewoonte verstompt alle genot, slechts de werking der tegen-

stelling maakt de schoonheid der natuur uit; verande^^ing

gedurige afvdsseling moot derhalve de prikkelzijn, die de vatbaar-

held van ons gemoed voortdurend frisch en levendig houdt.

Eindehjk verlangt men even zoo zccr naar de meer zaaicnge-

ckongen vormen, welke de natuur ons in het noorden vertoont,

naar hct eentoonige gezigt eener weide, naar em bosch ysiU

laag gegroeido eiken, of naar een kersenboomgaard , als men
yrot^^GY reikhalzend uitzag naar de pahnboom-vvuuden van Indie.

Leve derhalve de induslrie in werktuigkimdigc ondenifmingen,
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die het reizen geinakkelijk maken, — leve do sj)oor\veg! — en

God stcrkc dc veercn van mijn wagcn en doe de assen dnrcn

toldat ik allhans Midden-Java lieb bercikt.

u Auf drtss wir uns an ihr zerstreuen

„Nur darum ist die Welt no gross."

(T
r

Zoodra de schemering aanbrak, bezag de koetsier niijn loco-

motief met een zeer bedenkelijk gezigt; hij sclieen geen grool

vereerdcr van antiquiteiten te zijn en herinnerdc zicli eenc vroe-

gerc reis naar Tjandjoer, bij Melke gelegenbcid hij inij tMce

nialen had omgeworpcn. Rcgt vcrheugd eencn mij zoowaarden,

ouden bekende aangctroffen te hebben, beloofde ik, in plaals

van den eenen gulden, dien ik hem gewoonlijk gegevenhad, er

hem dozen keer twee te schenken, onder voorwaarde dat hij

mij op deze reis met mijn Avagen slechts eens zou omverwer-

pen. Aan den wegpas over den Megamendoeng (hoogte 4,020

par. voeten) bemerkte ik met genoegeu hoezeer de bebouwin

vooruitging en de bevolking in aantal toenam, welk een en

ander zonder eene gelijktijdige vermeerdering der volkswelvaart

niet denkbaar is. Waar voor weinige jaren allcs nog met

wildernissen bedekt was en- rliinocerossen zich opliielden, daar

hebben zich thans vele gezinnen nedergezet en een Avel voor-

ziene waroeng, die zijne spijzen, zijhe koffij en koewe-koewe

den reizigcrs aanbiedt, is op het hoogste punt van den pas aange-

legd. Zoo valt ook hicr in het oog, dat het aanleggen van goede

wegen het krachtigst medewerkt tot de uitbreiding van de bebou-

wing van een land^ de Javanen volgen die wegen enzettenzich

gaarne in de nabijheid derzelven ncder; derhalve kan het vormcn

van nieuAve kolonien, indien dit door de toenemende bevolking

wordt gevorderd, op de geschiktste wijze door het aanleggen

van wegen naar bepaalde punten worden heen geleid.

Ik zal niet treden in eene beschrijving van dezen druk be-

zochten pas over den Megamendoeng, den hoogsten op Java,

welken men met een voerluiykaupasseren. De hoogste passen,

weike men te paard (op werkelijke, begane wegen) passeert,

zijn: de pas over het Dieng gebergte, van Pekalongan over
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Batoer naar Wonosobo (op het hoogste punt ongeveer 6,500

A^oet lioog) — en die over het Tengger gebergte, van Tosari

naar Wonosari en van Kebo glaga naar Ledok-ombo. De laatst-

genoemde pas bereikt op bet hoogste punt 7,800 voet.

In do dalkloof aan gene zijde van den pas stroomt, tusschen

vulkanische i) rolstecnen, de beek tjiKoendoel benedenwaarts

;

dezelve scheidfc den Megamendoeng (als voorgebergte keten van

den Panggerango) van den hoogcn en vlak geworden voet van

den Gedc, waarop, verder zuidwaarts been, Tjipanas gelegen

is. Aan den oever van de tjiKoendoel, iets beneden doch in de

nabijheid der brug, wordt men eenen loodregten, grijskleurigen,

tamehjk gladden wand van ongeveer 40 voet hoogte gewaar,

(fie slechts uit eene enkele laag verharde vulkanische asch {wadas

door de Soendauezen, padas door de Javanen genoemd)bestaat.

Deze asch, welke overigens in den omtrek van den Gedc slechts

zeldzaara wordt aangetroffen, vond hier in deze cnge kloof

eene zeer geschikte gelegcniieid om zich op te hoopen en spoclde

(bij eene vorige uitbarsting) waarschijnlijk met hot w^ater der

tji Koendoel, welke in de kraterkloof ontspringt, als modder

bencdenwaarts. — Daar wij aan het poststation een versch voor-

span van Tjandjoersche paardcn hadden bekomen, werd dat

gedcelte van den weg, hetvvelk op een geringen afstand van het

oostelijke voorgebergte van den Gede heenloopt en zich einde-

lijk in romantische bogten aan den binnenwaarts gelegen voet

van dit voorgebergte aansluit, zeer snel afgelegd. Al de af-

zonderlijke toppen van dit gebergte hebben hunnen bijzon-

deren naam (goenoeng Peser
, g. Rasamala, g. Tjipanas, cnz.);

het gebergte zelf echter vormt, uit een geologisch oogpunt bc-

schouwd, slechts een geheel, en bestaat uit eene dwarsloopen-

de rij van aaneengeschakelde heuvelen, tegen wier binnenwaarts

gelegen voet de zich breed uitstrekkende lava-stroomen van den

Gede (het hoogland Tjipanas), — die hier bijna vlak geworden

*) Blokkcn uit eigenlijken Trachiet, uft Phonolithen uit menigvuidige soorten van
trachiet-lava bestaande, die door de beweging in tct water zijn ufgcrond, zullcn wij

met dezen algemeenen naaiu (vulkanische rolsteeuen) bestcmpeleu.
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lijii I'll sItH'Iils *M'iicgcnng<; glouijing be/illtii, — iu cfiu; rrgl^r

lijn nniiloojM'n. Tcno'/j I'ur IvUiiincii Mij rccds le Tjaruljucr aan.

Bandong^ den 9^*^° Augustus.

RtctL M'ucg iu (It'll niurgcu \an dcu 8'**™ zcUedoa ^\ij onzcn

togi vcrJer iK>sl\\.iaiis viK)r. — Do vlaklc van TjuudjiKr is do

ver^ijdo on zirh brrrd(T iillstn'lvk<'ndc MtcL van deu kcL'^llxTg

GM<5; zij daall bijna ororal in ccnc divcrgcrendc rigfing

het middciipiiJit \aii dun vtillvaaii Ix'nodonwaarts. Do sln'k(*n,

vvclkc Leu yindcu \au Tjandjocr gclcgen zijn, dalcn iu ecuc

«Uid<tn^frlijkc ri^-'llng lol aan don vuct van de noordclijkc kcLcn

van hot Djauipang (Kcndong) gebergfi^j lenvijl de streken,

wdke ton ooston van Tjandjoor zijn gologon en door welkede

I
X 1^1 w eg loopl, mot cone zachtc en golijkinatige glooijing tot

aau dcu uc\a der Iji Sukau uaar hcl ooslcu afdilon: doze book,

vvolke iji liel (reeds ieb nicer zuidwaarls goeiudigdo) Kcadcng

gdi>ergto is onl^^jirongon, doorsnijdt hot nn vlak gewonlon hind

in i\c rigting van hot 7nid(*n n.inr hot nonnJon

De zachle on golijknialJL'o gluoijing div.or vlaklc, w Ike van

Tjaudjoor (1,4.!>0 |»ar. \ucL Lu\ea do *ij)jH'r\laklo der zoo^ lot

nan dou (mm r dor Iji SukanrSGG), op een afsland \an S froogra-

phisoho mintittMj (of 2 gf*ographisoho niijh^n), sloohls .'>>^i M.n*\

hodr.iagl, is hijzondor lot don rijslI>on\v in s;nva's gosrliikt, vn

wuk'hjk /ii*n wij de/olv<" ouk griK>iomiotIs lot (»p oono aan-

nu*rkohjkc hon-lo nan do holling van don riM*'* teu decic iu

reeds griKiH*, \m iUhAc in pn^ mot watijr I^nloklc Uura^^'ulii r-

schapon, tnssrhon wolko zioh ih kloinOj 5<'horp Ix^gnnwih* vn

moo<fal evu rondon Mtvni lio!>h(^ndo bosrhjos van vru<'liilH>omon

als (Kison (of als <lonk«'ro ^lekkoa up een heldei'^rrixn on /ihor-

blank gekhurd lapijtj hier en daar \erhL:ITt'u. Wie Itn h, die

reeds stxlert hingeu lijd oJigowuon isgoraakt aan liot gedgt van

dakon on (oreu'^pitson van een EuropecJ^oh landsrhnp, woct niot

dat dozo bn*^ohjos Javascho durpcn zyn on dal ondor hoi blaikTon*

ge^^tlf dii r vnH'hlbooinon. waar !xn on /ioij do tup|>'n dor Kukos

jwhnon \(rI)olT**n,(hii/ondon ^antovrf^lon howoati^hnoH inhnllon

\,m iNnnlMM-snoL vv.iaruM^h'/ij limuo kloinol>«*^'^l>j<j»«ni/onnirn?
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Dergt'lijke vlakten, die, als do uitgebreide en in cone divcr-

g-erendc rigting nedcrwaarts dalendc voet van kegelbergen, met

eenc \olkomen gelijkmatige helling (als glooijcnde vlakten)

afloopen, worden zeldzaam op Java aangetroffen • gewoon-

lijk gaan do benedcnhellingen der vulkaiien in lerrassen over,

of wel de gelijkmatige glooijing A^ordt door voorgebergten of

door aan den voet des bergs liggende heuvelen (zoo als b. v.

zelfs bij den overigens geheel gei'soleerd liggenden Lawoe vvordt

opgemerkt) gestoord^ bij weinige vulkanen reikt dc voet als

eene gelijkmatige voortzetting der hellingscurve van de buiten-

zijden des kegels tot aan de zee, gelijk zulks oader anderen

met den zuidelijken voet van den Mcrapi het geval is. De

vlakte van Jogjakerta, welke hierdoor Avordt gevormd, kan

derlialve, lioewel 2/3 lager dan die van Tjandjoer, met deze

vergeleken worden en bcstaat waarscliijnlijk, even als delaatst-

gcnoemde, uit vlak gewordenlava-stroomen, die inliet afvloeijen

geenen wedcrstand ontmoetten.

Ecrst aan den rcgteroever der tji Sokan wordt het land vlak,

het verval van het gelieele landschap naar het oosten houdt

op, — men heeft den voet des vulkaans verlatcn, en men

betreedt nu ecn vlakj golfvormig terrcin, hetwclk zich tamelijk

gelijk van hoogte (van 850 tot 870) vijf palen ver naar het

oosten, tot aan de tji Taroem, uitstrekt en zich vervolgens, als

« vlakte van Radjamandala)), aan gene zijde der rivier even ver

en op gelijke hoogte verlengt tot aan dc kalkbergen van Mesigit,

waardoor dezelve aan de oostzijde van het plateau van Bandong,

dat cene dubbele hoogte bereikt, wordt gcscheiden.

Beide rivieren, de tji Sokan en de tji Taroem, loopcn bijna

evenwijdig met elkandcr van het zuiden naar het noorden en

vereenigen zich eerst op een afstand van versclieidene palen

noordwaarts van den postvveg. Zij hebben zich 150 a 250
diepe kloven gegravcn, die bij ecnc brccdtc, Avclke het dubbel

der (hepte bedraagt, van boven scherpc rauden hebben, met

steile, loodregt nederdalcnde wanden voorzicn zijn en kanalen

vormen, over wier bcddingen (diepbeneden de oppervlakte van

den bodem! en op eenigcn afstand volkomcn onzigtbaar) hare
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w ateieii nedcrwaarts bruiscn. Tol ceiic gclijkc dicplc als

do dicpte dozer kloven bodraagt, bostaat hot bodoelde tusschen-

land (en zonder twijfol is zulks insgelijks liet geval iiioL de

naast aangrenzendc doolen der vlakte van Tjandjocr en van

Radjamandala) uit niets anders dan uit vulkanisch puin^ na-

melijk, looter uit steenbrokken en conglomcraten van de nicest

vcrschillende grootto, die hier ter dikte van versclicidene lion-

dei'd voet opgohoopt liggcn en het hier voonnaals aanwezige trog-

vormige dal, tusschen den voet des vulkaans bij Tjandjoer en

de kalkbcrgcn van Radjamandala , tot op de tcgenwoordige hoogte

hebben opgcvuld.

De diepto der kloof van de tji Sokan, bcpaald door barometer

waarncmingcn, bedraagt ISO'j die der tji Taroem: 233'; gecne

der beide kloven reikt tot op het onder de puinmassa liggende

gesteente, dewijl de bcddingen nog uit eene volkomcn gelijk-

soortige massa bestaan als derzclver wanden, ten gevolge waar-

van do eigenlijke dikte der puinlaag nog onbepaald blijft, even

als het onzeker is op welke steensoort deze massa rust

(waarschijnlijk echter op trachietribben, of aaneenverbonden

lava-sti'oomen van den Gedo); misschien zou men in staat

geraken beide te leeren kennen, indien men den loop der

kloven dieper benedenwaarts volgde. Dat deze puinbodem

of door verbrijzeling , of door uitbarstingen van vulkanen

is ontstaan, — en groot is het aantal, dat in de nabijheid ge-

legen is, zoo als b. v. de Boerangrang, de Gedo, de Pa-

toewa, — en door het zeewater hierheen is gespoeld geworden,

alvorens de koraalbanken van Mesigit tot op hare tegenwoor-

dige hoogte van 2,500' werden opgehevcn, kan nict twijfelachtig

zijn, wanneer men de hoedanigheid der puinbrokken in aan-

merking neemt. Zij bestaan voor cen gedeelte uit trachiet,

waarin geene hornblende voorkomt, en voor een gedeelte uit

trachiet met groote hornblendckristallcn, welke, benevens

glasachtige veldspaathkristallen, hier en daar verstrooid in de

veldspaalhachtige grondmassa van den trachiet voorkomen;

verder bestaan zij ten deele uit steensoorten, v^aarin de hoiJi-

blende zoodanig de overhand lieeft, dat zij in zuivere hornblende-
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rots ovcrgaaiij — en ten cleelc nit vcrandcrden, pgreusen en in

lava van vcrscliillenden aard overgcganen tracluet, waarin groolerc

of kleinero luchtbellen worden aangelroffen. Al dcze brok-

stukken , nu eens slechts een paar duini groot^ dan weder ver-

scheidene voeten in diameter, zijn door gruis, zand enaschvan

gelijken oorsprong tot eene brekzie zamengebakken, welkc nu

eens fijner dan weder grover van korrel is, nu eens los is en

ligt kan verbrijzeld worden, dan weder eene rotsacbtige vast-

heid bczit. De tji Sokan hceft zich door dcze brekzie een bed

gegraven, dat den vorm van een kanaal bezit en enkele

stukken van de wanden losgespocld, die, hoewel uit duizenden

vankleinere stukken zaamgesteld, echter op zich zelven een geheel

uitmakende, als rolstecnen van mcer of minder rondgeslepen

vonn op de bedding der rivier opgehoopt bggen. Dit puin-

veld, tusschen beide beken gelegen, wordt door eene aardlaag

bedekt, welke slechts eene dikte van 3 a 5' heeft. Langs

den oever der tji Tarocm (althans ter plaatse waar zij denweg

doorsnijdt) zijn de grootere puinbrokken verdwcncn en door

eene even dikke laag van fijn, op asch gchjkcnd vulkanisch

zand vervangen, welke eene geelachtig bruingrijze kleur heeft

en eene zekere mate van vastheid bczit ^ op vele plaatsen is

dit zand geheel en al vergaan en in kleiaarde vcranderd. Boven

naar de oppervlaktc toe bemerkt men in dcze zand- of asch-

laag eenigc in horizontale lagen afgcdeelde banken van kleine

rondgesleten rolstecnen, uit trachiet bcstaande, die, ophetzand

rustende en door zand bedekt, naar hct schijnt in vci'scheidene

tijdperkcn zijn gevormd geworden en wier dikte afvvissclcnd 5

a 10' bedraagt. In de vlakte echter van Radjcmiandala

in w elke de regteroever der tji Tarocm ,— aanvankclijk even hoog

als vroeger,— overgaat, ligt aan deinsnijdingen, welke het aan-

leggen van wegcn heeft noodzakelijk gemaakt en die op vele plaat-

sen eene diepte van 25 a 30' hebben, slechts eene lossc leemaarde

bloot, welkc door het vergaan der straks opgenocmdc conglo-

meraten schijnt te zijn ontstaan, gewoonlijk roodachtig bruin,
^^ r

op vele plaatsen bolusrood van kleur is, en op welker o[)per-

vlakte eene laag van bladaardehgt, die eene dikte van 1 a % l^ezit.
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De kloven cler Iji Sokan en der tji Tarooni zijn de eenigcii

op Java, welke den vorm der Sumatrasche plafeau-beken hebben,

zoo als b. V. van de Batang agam, in de Bovcnlanden van Padang,

van de aik Malakoet , der aik Goetc , van de beken van Tobah in

de Batla-landen, welke alien hare beddingcn in conglonieraatlageu

(b. V. de rivier van Agam in eene puimsteenbrekzie tot opeene dicpte

van 500) hebbcn uitgehold en scherp begrcnsde, ter weder-

zijde even hoogc randcn bezittende, de hoogvlakten doorsnij-

den, De waLermassa, welke de tji Taroeui bezit, is ongevcer

een derde grooter dan die der Iji Sokan, en— dew ijl deze beck

vooraf inBandong een plateau-stroom was, -— door de daarin

medegevoerde aarddeelen bijna altijd troebcl; zij vormt derhalve

een scherp kontrast met het heldere water der kleinere tji Bodas,

die in de nabijlieid van het veer in deze uitwatert. (Vervalder

tji TaroeiB van Bandong tot aan dit punt 1,460 voet.) Waar-

schijnlijk moot het aan de moeijelijkheid, welke het bcwatcren

oplevert (uithoofde van de lage ligging van de stroombedden,

ver hGucdcn de oppervlakte van den bodem, en tevcns door

de golfvormige oppervlakte van het terrein), worden toegeschre-

ven, dat het gansche tusschenland , tusschen de tji Sokan en

de tji Tarocm gelegcn, eene onbewoonde, slechts met een laag

groeijend w oud en hooge grassoorten bedekte wildernis is. Alang-

en Glaga-soorten (Iniperata Alang, Sorghum tropicum, Imperata

Glaga e. a.) maken het voornaamste gedeelte der plantaardige

bekleeding uit; tusschen dit gras vindt men Bamboessoorten,

Emblica ofEcinalis Gartn., het struikachtige Melasloma malaba-

tricum L. en hier en daar eene eukele Colbertia obovata verstrooid;

somwijlen vormen zij kleine boschjes, die, als in een park, door

grasvelden van elkander zijn gescheiden en waarin Rotan en

andere kleine palmsoorten, doch zeldzaam de grootere endigter

met loof begroeide Ficus en andere boomen worden aangetroffen.

Een scherp kontrast vormen deze yras- en kreupelhout-wilder-

nissen met de lommerige en vochtige hoogstamtnige woudeuj

welke in derzelve nabijheid worden aangetroffen. Het valt minder

bezwaarlijk zich een pad te banen door deze hoogstammige

wouden, dan door gindsche wildernissen, die brandend heet zijn
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z\\ijnen en — tijgers.

Het oponlhoud veroorzaakt door hot ovcrzcttcn over beide

beken, slechls eenederzelven, de tji Sokan^ heeft eene uit balken

gevormde brug, — en het langzame optrekken van den wagen

tegen de steile oevers door middel van buffels, gaf ons over-

vloedig tijd cm de vermelde opmerkingen te maken ^ van het post-

station van Radjaniandala, aan den regteroever der tji Taroem

gelegen, reden wij, door 6 snuivende paarden voortgetrokken,

weder in sncUe vaart door de schoone vlakte van dien naam,

welke zachtgolvend nu eens rijst, dan weder daalt en hier met

indigo, daar met thee beplant is, tot dat vvij, aan de grenzeu

van het platean van Bandong, waar de weg naar de kalkbergen

opwaarts loopt, -svcder een nieuw viertal van die geduldige gasten

ontmoetten, in wier trekken domheid en ongevoeUgheid zoo

duideUjk te lezen staan (ik meen de buITels). Terwijl zij lang-

zaam, maar met vasten tred, den ^vagen naar het doel heentrok-

ken, bleef ons tijd genoeg over om de gesteldheid der kalkbergen

te onderzoeken en eenige fossielc koraalbanken , waarin vele

afdrukken van Conchylien voorkomen, te leeren kennen^ dezc

koraalbanken zijn gelegen aan den voet van den berg Tjigoen-

toer, in de onmiddehjke nabijheid der tjiBogo, op een afstand

van een V^ paal aaa deze zijde beneden aan den voet van het

poststation Tjisitoe en wel ten westen van hetzelve (tegenover

de kalkzuil goenoeng Kentjana). — Schilderachtig verhefien zich

ter hnkcrzijde, derhalve noordwaarts van den weg, die in zikzak

naar den pas opwaarts loopt, de kalktoppen Kentjana, Mesigit

en Karang paranten; op vele plaatsen schittert hunne krijtwitte

klenr dooi* het groen dej' omringeiide wouden. Meer voorwaarts,

ten zuiden van den weg, verheft zich een vierdetop, eenebarre

kalkrots, de goenoeng ilawoe, die als het ware loutcr uit tcer-

hngvormige, op elkaadcr gestapelde stukken bcslaat, aan den

voet \an dezen berg bereikt do weg zijne groolste hoogte van

2,567' en terwijl dezclve van dit paspunt af langs den noorde-

lijken voet van den verlengden wand dcs g. Ilawoe loopt, voeil

hij met eene aanhondende, maar zaclite glooijingI>encdenMaarl.s



521

naar de vlakte van Baudong. Gediirig breidt zich deze vlakte

ineer en meer voor het oog dcs rcizigcrs uit en hare blaaii-

wende grensgebergtcn , waarin dc ecne vulkanische top aan

den andcrcn is gescliakeld, worden duidelijk en zigtbaar. Schit-

terende watcrspiegels van klcine aieren, kunstniatig door liet

leggen van een dam tot watcrleidingen gevorrnd en tnsschen

groen bewasscn heuvcls gelegcn, lagchen den bezoeker uit eene

geringe dieptc tcr linker zijde van den weg tegen, en welbe-

bouwde akkers, met rijstvelden en durpen bezaaid, doen zich

aan des reizicrers blikken voor. In het derde hoofdstuk zal van

Bandong uitvoeriger gehandeld worden.

Zonder thans hierbij langcr te vervvijlen, bcveel ik dit schoone

plateau, het grootste op Java, ja, het ecrdye op deze hoogte

(alwaar zich, even als in het algemeen in de Preanger-Regent-

schappcn, meer de Sumatrasche typus van hooglanden, dande-

Javaschc typus van laaglanden met gci'soleerde kegclbergen, ont-

wikkeld heeft) aan de opmerkzaamheid van reizigers, die hier

zoowel in een meteorologisch als botanisch en geologisch opzigt

rijke stof ter overweging zullen vinden.

Ten 2 me kwam ik op het sterkbevolkte, dochstille, hefelijke

Bandomj aan en maakte de noodige toebereidselen om, v66r

mijn vcrtrek naar Oostelijk-Java, nog eenige punten in de meer

al'gelegen gedeelten der Preanger in oogenschouw te nemen

(welke ik op vroegere reizen niet had kunnen aandoen) — en

bovenal den beruchten goenoeng Goentoer! nog eens te bc-

zoeken. Zoowel van de zijde van den heer Nagel, Assistent-Resi-

dent van Bandong, als van de zijde van den Generaal Cleerens

(Resident der Preanger) ondervond ik alh^ ondersteuning, welke

tot mijn ooginerk diendc, terwijl de laatstgenoemde mij van

brieven aan de verscbilleud*^ Regenten voorzien had.



TWEEDE SCHETS.

VULKAAN lo: GOENTOER. ^
(Zie hoofdsluk 1. biz. 73.)

«Ten einJe eenen periodieteu terugkeer van, of in het algemeen de

wetten waarnaar imraer voortgaande veranderingen in de natuur plaats

grijpen te leeren doorgronden, worden zekere vaste puntcn, zorgvuldig

gemaakte waarnpmingen vereischt, die, aan bepaalde tijdperken ver-

bonden, tot numerieke vergelijkingen kunnen dienen.)>

(Hdmholdt, Utder den Ban and die Wirkungsart der Vuliane.)

Garoety den dd"^^"" Augustus.

Vroeg in den morgen van den 10 Augustus zettede ik mijnc

reis welgemoed voort. De heer J, Maier^ die zich ter herstelling

zijuer gezondlieid met verlof in deze streken ophield, vergezclde

mij van hier. Mijn wagen en mijne pakkaadje werden op den
postweg naar Soemedang vooruitgezonden ^ — en in een ligter

rijtuig, met paarden van den Regent bespannen, vlogen wij

nu in eene vrolijke stemming oostwaarts been over het plateau.

Twee posten ver (de eerste Sindanglaja, de tweede Oedjoeng
broeng wctan^ beide op een afstand van 5 a 6 palen van elkander

gelegen) volgden wij den grooten weg^ welk gedeelte van den-

zelveii, ter vermijding der moerassigc plaatsen in de vlakte, digt

langs den voet der bergen, namelijk, langs de belling van den
Poelosari en van den Manglajang been loopt^ oostwaarts van
het tweede poststation sloegen wij een smallercn binnenweg in,

die in eene zuidoostelijke rigting door het oostehjkste gedeelte

der vlakte van Bandong tot aan Tjitjalengka Icidt. Vole klcinc

moerasscn
J
met Potamogeton, zelfs met Chara-soorten omgroend,

bcdckt met Pislia stratiotes en getooid met de bloemen der Vil-

larsia indica, ja, eenigen zelfs met dc schoone Lotosbloenien

gesierd, docn zich van tijd tot tijd aan het oog des rcizigers v(K)r.
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Ten gevolge van de gcdurige bogten, die de pnarden nn cens

nnar de regter- dan wcder naar de linkerzijde makcn, uithoofde

zij door de onbekwaamheid der voerlieden (gelijiv bijna ovcral

op Java het geval is) niet te mennen zijii, loopt men dikwerf

gevaar in ecne al le naamve aanraking te komen met de bewo.

ners dezer moerassen en door de ordelooze wijzc, Avaarop de

Javanen te werk gaan, blijft het een wonder, dat men cr in

het algemecn genomen nog heelshuids afkomt. Zonder hulp van

2 of 3 loopers, die bij een gewonen wagen in Europa geheel

oubekend zijn, maar die hicr ieder oogenbhk van hnnne zifplaats

achter den \\agen moeten afspringen, ten einde de paarden te

besturen, zou men op Java niet ver komen, en wien, die op

Java gereisd heeft, khnken de onoplioudehjk lierhaalde woor-

dcn «pitjah streng»— (dijst poetoes!)) niet in de ooren, die,

uanneer het goed gaat, steUig een driewerf herhaald oponthoud

tusschen elk poststation veroorzaken? Van Tjitjalengka werd

ons rijtuig weder door buffels tegen den tusschenrug, tusschen

den berg Mandalawangi ten zuidvvesten en den Boedjoeng

in het noordoosten, over welken de wegpas naar Leies

heenleidt, opgetrokken. De bodem bestaat hier voornamehjk

nit eene harde, roodachtige klei, waarin vele steenbrokkcn

worden aangetrofFen en weike hoofdzakehjk met Alang- en

GL^ga-grassoorten is begroeid, waar tusschen duizenden van

kleine Malaka-boompjes (Embhca officinahs) en eenige hier

en daar verstrooid staande Acacia's worden aangetroffen. In

dergehjke m ildernissen , — door den mensch, uithoofde van

de onvruchtbaarheid des bodems en het gebrek aan water,

vermeden, doch waarin zich vele herten ophouden, — is het

dat de groote drijQagten der Regenten plaats grijpcn. Het

hoogste gedeelte van den pas, tusschen de twee genocmde

bergen gelegen, is vlak, op de wijze van een pLnteaa, heeft

cene breedte van Va tot J/a paal van den eenen berg tot den an-

deren en eene lengte, in de rigting vandenweg, van l*/^ paal.

De noordoostehjke of Bandongsche rand van het plateau (van

\^aar de Boedjoeng in het noorden 20"* ten oosten en de Man-

dalawangi in het zniden 5^ ten oosten wordt gepeikl) hgt echter

34
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50 voet lager dan de zuidwestelijko of de naar dc zijdc van

Leles gekcerde rand (van waar de Boedjoeng in het noorden

10' ten westen wordt gezien), alwaar, in de nabijheid yan cen

oadcn, grooten Kiara-boom (Ficus sp.), hetpoststation Tjitjalengka,

op een afstand van 2d palen van Bandong gelegen is. Hoogte van

dit punt 2,66S', Met cene zachte daling tusschen beide uitcinden

loopt het plateau eenigzins hoi. Een liefelijk kontrast met de een-

toonige grasAvildernisscn van dezcn bergrug vormen de Kokos- en

Pinang-palmen van verscheidene kleine dorpen, die in eenzame

bogten aan den voet der beide bergen gelegen zijn, maar vooral aan

de zijde van den Boedjoeng worden waargenomen i). Van hier

loopt deweg wedcr steil ncdenvaarts laugs eene berghelling, al-

^vaar van paal 2G af eene merugte puinb^^okken van Obsidiaanin

hetrondversl:rooid\vordenaangetroiren,L,No.88(5a^(t??. 7V^. d.) ^\

die werkelijk vulkaniseh glas vormen, dat, zwartachtig van kleur

en aan de randen doorschijnend, van zeer nabij met het gewone fles-

schenglas overeenkomt^ hoewel hetzelvc uit eene digte, homogene

massa bcstaat, zoo worden in het binnenste echter kleine lucht-

bcllcn aangetroffcn. Deze doen zich aan het oog voor als witach-

tige vlekjes en zijn opgevuld met eene witachtig grijze massa (van

vergane veldspaathkristallen?). Velen zijn aan hunne oppervlakte

op zulk eene wijzc gegroefd , dat zij even als versteend hout eene

lamollcus-vezelachtige structuur schijnen te hebben; deze vorm is

echter waarschijnlijk door verwering ontstaan cnbepaal tzich^ zonder

*) De hoogte, ^-aarop men zich aldaar bevindt, kan dcrhalve de oorzaiik niet zijn,

dat de mecste dorpen op het 2,125 h, 2,150' hooge plateau van Bandong dc Kokos-

palmen raissen. CZij groeijen toch op gelijke hoogte te Leles, te Trogon en te Garoet

zeer wclig.) Door de bewoners wordt bewcerd, dat zij aldaar niet willcn gedijen,

waarvan zij als oorzaken opgeven de hardc kleiacbtige bodcm en de zware morgen-

nevels, weike op het plateau vallen. De hoofdoorzaak ligt misschien in de overge-

erfdegewoonteder Javanen om geene Kokos-palmen te planten,want slechts ongaarnc

gaanzij tot nienwigheden over. Stinkende Katjangolie wordt dcrhalve op het plateau

van Bandong overal gebezigd in plaats van dc voortreffoiijke Kokosboter.

*) Geljjk reeds in de Voorafgaande aanmerhing aan het begin van dit hoofdstuk is

gezegd geworden, hebben al deze twccde, in pareuthesi aangehaaldc nommcrs betrek-

king op mijne verzameling in het museum te Batavia, waar zich groote exemplarcn

van die rotssoorten bevinden, terwijl de eerst aangehaalde nommers op het Kijk's

museum van natuurlijke historic te Leiden betrekking hebben, waar kleincrc stukken

daavvan nedergelegd z'yn.
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tot in lict binnenste door te dringcnj slcclits tot de oppcrvlaktc.

Behalve iu het Tenggcx' gcbergtc is dit (vopr zoo ver iiiij brkend

is) de tweede plaats op Java, waar Obsidiaan wordt aangetrofFen,

hetwclk men onder de producten dor Javasche rnlkanen zeldcn

vindt en misschien door den goenoeng Gocntoer (den naastbij gelc-

gcn vuurberg) hierlieen werd gesliiigerd? (De regllijnige afsland

bedraagt 8 minuten.) Aan den voet der helling, bij den 27"'^^

paal, loopt een weg in eene oostelijke rigting naar Balool)oer

Limbangan, door het dal, hetwelk tusschen de Boedjoong keten

ten noorden en den kegelberg Kaledon ten zuiden \\ ordt begrensd;

dozen zijweg lalcn A\ij aan de linkerhaud liggen en terwijl wij

onzen weg zuidwaarts (zuid-zuidooslwaarts) \erder voortzetten,

beklimmen wij eenen niemven tusschenrng, welke van den Man-

dalawangi oost-zuidoostwaarts naar den Kaledon heenloopt. Op
een geringen afstand voor ons uit, in het zuidoosten, verheft

zich deze berg (ook berg van Leies geheeten) als een kleine,

maar steile, ruwetegel. De topographic van dit weinig bekende

gebergte-landschap is te ingewikkeld, dan dat men dezelve in

eene bloote besehrijving duidehjk voor oogen zon kuunen stel-

len; ik vermeen dus naar eene spoedig uit te geven kaart te

mogen verwijzen, waarop ik getracht heb de hgging en de

configuratie der bergen duidehjk voor te stellen.

In menigvuldige bogten, nu rijzende dan dalende, volgtdeze

weg zijnen slingerenden loop door dit gebergte, welks rood-

achtige leemaarde (met vulkanische steenbrokken vermengd)

bij het aanleggen van dezen weg inenigwerf diep doorgegraven

raoest worden; eerst aan gene helling van dezen tweeden

I^s is het den reiziger gegund zijne blikken op de schoone

vlakte van Leles te werpen^ deze vlakte strekt zich uit aan

den zuidelijken voet van den bergrug , welke den Mandalawangi

en den Kaledon verbindt en biedt het oog door hare groene

rijstveldeuj benevens door hare welige Pinang- en Kokosboschjes

der dorpen een verheugend schouwspel aan. Zij heeft eene zachle

glooijing naar het oosten been en wordt, als ware het eene

bogt, bijna aan alle zijden door gebergten omringd^ len noor-

den W'ordt de vlakte begrensd op de zoo even vermelde wijze;
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Mandalawangi en den Agoeng uitstrekt; — ten oosten door

eenen twceden steilcn, bijna gelieel geisoleerd staanden kegel-

berg, goenocng Haroemon, bcnevens door zijne verbindingsruggen

met de nabij gelegen bergen, — en ten zuidcn door een Ian-

gen bergkam, die zich, van den Agoeng af oostnoordoostwaarts,

ver in den dalgrond voortsehaift. Het is deze bei^ Agoeng,

waardoor de Goentoer geheel en al voor het oog verborgen

wordt en welks oostwaarts gelegen uiteinde wij moeten over-

trekken, ten einde in den eigeulijken dalgrond van Garoet aan

te komen, waarvan de \lakte van Leles als de afgeslotene, doch

oyerigcns even hooge bogt raoet beschouwd worden. ^)

In het zuidelijkste gedeelte der bogt, nabij den noordoos-

telijken voet van den reeds genoemden ver uitloopendcn rug

van den Agoeng, ligt de hoofdplaats Leles, opinerkenswaardig

door eene der grootste bronnen van Java, w^elke oostwaarts

beneden het dorp als eene waterrijke beek, tjiTjapar geheeten,

eensklaps uit den vulkanischen, met kloven doorgroefden bodem

opwelt en eene tamelijk vaste teniperatuur van 70 Fahr. bezil.

Over het bekken, met kristalhelder water gevuld, is een klein

huisje gebouwd, in welks nabijhcid men steeds een aantal

Lelessche schoonen zal aantreffen, hetzij in het water badende,

of met bamboes buizen onder den arm , ten einde water te halen.

Nu loopt zij door het laagste, oostelijkste gedeelte der vlakte

') De regterhelft van dezen dalgrond wortltgewoonlijkslcchtsZmianf/angenoemd,

eu vormt een afzonderlijk legentschap met de hoofdplaats Garoet in het midden, de

plaatsen Tjikatjang hooger op en Wanakerta meerbenedenwaarts gelegen; terwijl

de liiikerhelft met de plaatsen Tjisiroepan (3,670 voet) op het hoogst gelegen gedeelte,

Trogon (2,200') in het midden en Baloeboer Lirahaugan (1,700') op hetlagere gedeelte,

op eene zeer onnatuurlijkc wij/e tot een ander regentschap, tot Bandong behoort.

De rivicr (tji) Manoek, welke den dalgrond in het midden, in zijne grootste lengte van

het zuidwesten naar het noordoosten doorstroomt, scheidtbeidc rcgentschappen van

elkander; veel beter toch zou het zljn, dat de linker- of noordwestelijke heryheten

van den Mandalawangi over den Agoeng been tot aan den Papandaijan de grenzen

tusschen dit regentschap en dat van Bandong uitmaakte. Zonder verder acht te slaan

op deze politieke indeeling, laat ons den schoonen dalgrond, met de zoo eT?en

genoemde 3 Bandongsche en 3 Limbangansche plaatsen, — welke aan den linker- en

aan den regteroever der rivier ongevcer op gclijke hoogte tegcnover elkander gelegen

z'yn, — als een geheel beschouwen en noemen wij denzelven : het dal van Garoet.
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van Lelos, en vlietj terwijl zij alle andere bekon opncomt, die

van het westen dvvars naarhaar toestrooinen, in eene noordelijke

rigting langs den binnenwaarts gekccrdcu voet van den llaroe-

nion, gaat vervolgens tusschen dezen berg en den Kaledon in

eene stualle kloof door conglomeraat- en brekzieniassa's en wtaidt

zicli eindelijk, in de tji Pantjar uitloopende, oostwaarts naar Bnloc-

bocr Limbangan.

Hadden de honderd duizenden van trachiclblokken, welkc

dikwerf eene aanmerkelijke dikte bezitten, en in de rijstvelden

van Leles zonder eenige regelmaat overal vei'strooid worden aan-

getroffen, ons reeds aan geweldigc vulkanische omkeeringcu

herinncrd, — de bcweegbare massa's uit donkcrgrijs zaad be-

staande, welke ten zuidoosten van het dorp voorldurend lueer

de overhand nemen en waarin de wielen van het rijtuig diepe

voren insnijden, voeren ons nog nader onder het bereik van
L

den Donderhergl ') Een half uur later en wij hebben den weg

over den bci'grug afgelegd, welke als een lava-puinsLrooni van

den Agoeng (Djoengkoer Panen) afdaalt en zich ver indendal-

grond uitstrekkende, het land Leles van Trogon scheidt; wij

rigten onzen Aveg, voortdurend benedemvaarts dalende, meer

naar het zuiden been en— daar wordt onze bhk als gekluisterd aan

den Goentoer, die zich nu eensklaps in al zijue woeste dorheid

aan ons oog vertoont en wiens uitgetande kratermond dreigend

door de opstijgende dampen benedenwaarts ziet.

Reeds hier, aan de noordoostzijde van den Agoeng, ontAvaart

men een lava-strooni, welke, aan den voet des bergs breeder

Avordende, in eene tamehjk regte rigting tot aan Leles loopl^

allerwege steken hoekige puinbrokken, die nog niet verweenJ

zijn en slechts hier en daar eenige blijkcn van plan tengroei op-

leveren, boven de oppervlakte van dezen lava-stroom uit, tea

gevolge Avaarvan men tot het besluit mag komen, dat dezelven

nog niet zeer oud zijn. — Had de Agoeng en zijne oost-noord-

oostelijke helhng Djoengkoer Panen vroeger een krater, of was

die van den Goentoer in AToegeren tijd van zoo grooten omvang.

*) Goenoeng: berg, goentoer: donder,

^'tat
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clat lava-stroomen over dezen rand, welke nu op eenen afstand

van verscheidene minutcn in eene noordelijke rigting van den

Goentoer verwijderd ligt, konden heenvlieten? Waarschijalijk

was nog het eene, noch het andere het geval; waarschijnlijk

vloot deze lava-stroom uit eene zijdelingsche spleet van het

gebergtCj tussclien den Agoeng en den Goentoer. In de kloof

tussclien dezen stroom en den eigenlijken verlengden bergrug

van den Djoengkoer Pancn zijn, bij gelegenheid van eene der

jongste uitbarstingen
,

groote zandmassa's benedenwaarts ge-

stroomd, die zieh onder aan den voet des bergs hebben uitgebreid,

alwaar zij, Avaarschijnlijk door ter zelfder tijd afstroomend regen-

watcr te zamen gespoeld, zich in eene noordoostelijke rigting

tot over den grooten weg hebben uitgestrekt.

Snel vlogen wij over den vlakken, met zand bedektcn voet

van den vulkaan en kwamen wij te Trogonann^ welks Kokos-

palmen zich zuidoostwaarts van den berg verheffen. Mijn reis-

gezel, wien het gezigt op den Goentoer nog geheel nieiiw was,

bleef hier achter en nadat ik met het distriktshoofd afspraak

had gemaakt om den genoemden vulkaan den volgenden morgen

te beklimraen, begaf ik mij nog 2^2 paal verder, naar Garoet,

aan genen (regter-) oever der tji Manoek, alwaar ik ten 4 ure

aankwam ; vriendschappcHjk werd ik aldaar door den heer A. Bosch,

Controlcur dezer plaats, ontvangen, terwijl ik de meeste gast-

vrijheid ten huize van den Regent genoot. (Hier schrijf ik deze

regels^ maar ((het is laat in dennacht, wij willen thansafbreken. »)

Garoet, den dt^^"" jiugustus,

(Ik zet mijn verhaal van gisteren avond verder voort; tot het

beklimmen van den Tjikorai is de dag van moi-gen vast bepaald

en dezen namiddag gaat de reis tot naar Tjikoewiwi.)

V66r het krieken van den dag had ik den ll^"" Augustus

de reis naar Trogon reeds aanvaard en draafde ik van daar

eenige minutcn later (vergezeld van den heer Maier en het dis-

triktshoofd, Raden Demang) naar den Goentoer hcen. Zeldzaam

vindt men, dat Javanen vrijvvillig deal nemen aan dergelijketogten

in het gebergte. Gcwoonlijk zijn zij zeer onverschillig onitrcnt

-hV^
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zij alio buifcengevvoneinspanningdes ligcliaams alsdcpest. Ilierbij

konit nog, dat de tot ecne gcwoonte gcwordenc luibcid van Ivinds-

gcbecnte af bunnc kracbten zeer "vveinig beeft ontwiLkeld. Kracbt

toch wordt slecbts door ocfening verkresfeu. Tot de weiuii^re uit-

zoxidoringen op dozen i-egel bcboort de genoenide Raden^ die, in bet

algemeen eon zeer beschaafd Javaan, wcetgierigbcid genoegbezat

om den krater van den Gocntoer van nabij to willen bescbouwen,

Eerst rigtten wij onzeji wcg door de langzaani opstijgende,

nict sawa'sbcdekle vlaktenaar den goenoeng PoeUi, welke, als

eeu kleine voorgebergtetop, zicb zuidwestwaarts nevens den

vulkaan verbeft^ in eenc gebjkc rigting als dcboogerebergketen,

welke meer acbtcrnaarts is gelegen, veilengt zicb de Poetri

naar bet zuidwestea been in eenen korlen^ weldia tot in de

vlakte afdalenden bergrug. Scberp steekt bet groen van bet gras

en van bet spaarzaam op denzelven voorkomende krcupelboat

af icgen de volslagene dorheid van den Goentoer, die over zijno

geheelc oppervlakte, van de kruin tot aan zijnen voet, door

geen enkel grasscbeutje wordt getooid en welfce zicb als een

reusacbtige steenboop van zwartacbtig bruine kleur nevens den-

zelven verheft. Steengraisj vooi^iamelijk puimsteenacblige lava-

brokken, van de groolte ecner erwt tot aan die van eenappd,
bedekten, wel is waar, ook den Poetri, maar welig groeit op

dezen bodeni zijn Alang- en Glaga-bekleedsel voort.

Ten 7 ure stegen wij aan den oostelijken voet van den Poetri

uit den zadel, gingen door de kleine kloof, die dezen berg van

den Goentoer scheidt, om vervolgens te voet de puinniassa van

deu laatsgeuoemdeu verder te beklimrnen.

Werpen wij ecbter eerst nog een blik op de strcken, welke
Wij hebben doorrcisd en wcl voornamelijk op den vlak uftgestrekt

liggenden voet des vulkaans.

Drie vcrscbijnselen komen bier Aoornamclijk in aannierkiug:

1*^ jEene menigte kleine ^ verstrooid iiggende, geisoleef^de

heuveleriy die eene bolronde, of half kogelvormige gedaante

hebben, van 10 tot 30', gewoonbjk 20' hoog en met gras en eenig

struikgewas begroeid zijn; op de schedels van eeiiige derzelven
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liggea de Ijegraafplaalseri deroiiiliggende dorpeu, door Caaibodja-

boornen (Pluinei'ien) beschaduwd. Voornamelijk aan den zuide-

Ijken voet des vulkaans, naar de zijde van den Poetri been,

worden deze hcuvelen in grooten getale aangetroffen. Zij zijn

op gelijke Avijze zamengcsteld en derbalve waarscbijnbjk ont-

staan ten gevolge eener gebjke oorzaak als die, Melke gelegen

zijn bij Pasir Ajam, aan den zuidoostelijken voet vandenGede,

in de nabijhcid van Tjandjoer, — aan den voet van den Galoeng-

goeng, nabij Tasiknialajoe, -— benevens aan den voet van den

Soenibing, nabij Temangoeng^ zij bestaan geheel en al uit puin-

brokken van trachiet-lava, waarvan de tusschenruimtcn met zand

en aarde zijn opgevuld.

2«. Rondom den zuidoostelijken eu den oostelijken voet van

den berg bebben zich de lava-stroomen , die alien slechts uit

puinbrokken (brokstukken , afzonderlijke blokken) , nergens

echter uit zamcnhangcndc, onafgebrokene massa's bestaan,

—

vlak uitgebreid en een, wel is waar, zeer oneffen terrein gevonnd

,

waarop zich echter geene heuvelen tot eene aanmerkelijkc hoogte

boven de oppervlakte verheffen, maar dat door kleine klovcn

en uitholingcn als een waar doolhof is doorgroefd. Het doorwan-

delen van dit puinveld is met de grootste moeijelijkheden ver-

bonden, daar enkele blokken ter hoogte van 10 a 13' hoog op

elkander gestapeld liggen. Een groot aantal beken is door deze

in verscheidene tijdperken uitgebraakte en elkander bedekkende

lagen van puinbrokken in haren loop gestuit, zoodat derzelver

water tot kleine meren, moerassen, of poelen van nog minderen

omvang, is zaniengevloeid, die men in menigte in de kleine uit-

holingcn tusschen dezelven aantreft. Dat deze puinbrokken in een

gloeijenden toestand uit den krater komen en voor het grootsle

gedeelte daaruit rollen of nederwaarts geschoven worden, leert

ons de geschiedenis des vulkaans.

3«. Niettegenstaande deze dorheid van den voet des Goentoer,

die denzelven ter bewoning ongeschikt maakt, niettegenstaande

het dreigende, Avoeste voorkomen van zijnen krater, zoo zict

men echter een groot aantal dorpjes, die uit de dalvlaktc van

Trogon tot digt nabij de hellingen van den vulkaaii upkliumien;
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cenigc dicr dorpjes liggon zoo hoog, dat do puiiislrooinen drs

bergs zicli tusschen dezelven been benedenwaarts Iiebben uitge-

strekt^ het frissche grocn der boschjcs van vruclitboonien en der

aanplanlingen van Pisang vormt een scliildcrachtig konlrasL met

de zwartachtig gekleurde lava-velden, die digt acliter dezelven

aanvangen. Ilet voorkomen dezer dorpjes schijnt to bewijzcn,

dat, hoe gew^eldig de uitbarstingen van den Gocntoerook mogen

zijn, dezc cchter gecne groote verwoestingen hebben uitgerigt

en datnimmer volkomen gesmolteiie lava uit den krater is gevloeid.

Het schijnt toch, dat de dikte van hetpuinveld, hetwelk zijnen

voet oinringt en dat uit verscheidene op elkander geplaatste

lagen bestaat, boven den voorinahgen bodem vanhctdal aldaar

niet meer dan 50 (hoogstens 73) voet bedraagt.

Wij klauteren nu, van den noordehjkcn voet van den Poetri

af, over de steenstroomen bergopwaarts. Onze paarden laten

wij in de Glaga-wildernis, op den laatstgenoemden berg achtcr.

De uitgeworpen massa's van den Goentoer stooten hier onmid-

delhjk tegen den Poetri aan; hij is een trachietberg enbhjkbaar

een voorheuvel der voormalige bergketen, welke, uit eene plot-

sehng ontstane zijdelingsche spleet, lava- en puinbrokken van

lava uitwierp, zich daarmcde overdekte en door ophooping dezer

massa's rondom eene centraal-opening tot een kegel (den tegen-

woordigeu Goentoer) niocst worden. Deze berg is derhalve een
w

bloote eruptiekeyel zonder ringinuur ; van den voet tot

aan de kruin bestaat hij derhalve uit niets anders dan uit een

hoop Zand en lava-brokken , die, indien dezelven uit een middel-

punt uitstroomen naar de wetten der zwaartelracht een kegel

nioeten vorinen, maar hier slechts een halven kegel hebben

gevormd, dewijl de opening, waaruit zij stroomdcn, aan de

zijdey namelijk, aan de zuidoostelijke helling eener bergketen

lag. Men vergelijke nevenstaande Goentoer^ Figuur 7, een

profiel, den berg van de zijde voorstellende, zoo ver men
denzelven van achter den goenoeng Poetri kan waarnemen^

hetzelve stelt de zuid^^"estelijke zijde van den berg voor, die

men op de hier afgebeelde wijze gewaar wordt, wanneer men
zich in den pasanggrahan Pasir kiamis bevindt.
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Behalve de Poetri, komt ook nog op eenc tweedc i)Iaats ecu

gcdeelte der voomialige berghelling midden uit de piiinraassa

Tan den Goentoer te voorscliijn^ hierdoor wordt aan de oost-

noordoostelijke zijde van den vulkaan een met gras begroeide

groene voorsprong gevormd, midden tusschen barrc, vulkani-

sche iiitwerpselen, welke eindelijk niet slechts dezcn ganschen

voorsprong, maar ook den Poetri gedurig meer onder hunnc

massa's dreigen te begraven.

Drie uitbarstingcn, welke sedert 1837, toen ik den berg voor

de ecrste maal bezocht, tot op heden 1844 plaats grepen,

liebben de oppervlakte echter niet zoodanig opgehoogd, dat

zulks Yoor het oog bcmerkbaar is^ de hoogte der puinbrokken

bij den Poetri was nog volkomcn dezclfde als vroeger, en op

die wijze zouden nog duizenden van jaren kunnen voorbijgaan,

alvorens de oppervlakte des vulkaans eenige ellen werd opgc-

hoogd, Overigens is het niet onwaarschijnlijk , dat de vulkaan,

kort na zijn ontstaan, misschien in eene maand eene grootere

massa heeft uitgebraakt, dan na dien tijd in den loop van honderd

jaren is geschied en vooral thans, dewijl de uitwerpselen in den

regel uit lijne asch bestaan, welke zich op een grooten afstand

van den berg over het land verspreidt, zonder tot ophooging van

den bodem des bergs zelven iets bij tedragen, Dat'de goenoen

Goentoer een zeer jonge en in geenen deele een oorspronkelijke

vulkaan is >), wordt, naar ik hoop, door de voorafgaande beschou-

wing boven alien twijfel verheven.

Naar de verzckering van den Regent van Garoet meet te Trogon

nog eene oude kronijk voorhanden zijn, waarin de ecrste uit-

barsting y^n den Goentoer wordt vermeld^ deze gebeurteuis,

waarbij vele menschen het leven verloren, moet eerst voor 150

jaren zijn voorgevallen , derhalve in 1690 (?) hebben plaats gehad.

De Papandaijan opende zich in 1772. Ongelukkiglijk bleven

mijne bemoeijingen, om nadere berigten omtrent deze kronijk

") Oorspronkelijke vulkancn, wiUcn wij hier dezulken noenicn, wcIkcMj Ac ophcf-

fing der nabij gelegen bergketen te gclijk met deze outstondeu. en welke alien met

ringmurcn van trachiet omgeven zijn.
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in te winnen , zonder eenig gimstig gevolg. Zooveol ecliter is zeker,

dat bij de bewoners van het dal Garoet en w el voornamelijk bij

henj diete Trogon gevestigd zijn, eene duistere overlcvering van

eene ecrste uitbarsting van den Goentoer is blijven bestaan, zijnde

deze tevens dc eenigc hevigc en voor de bewoners dcr aangren-

zeiide streek noodlottige uitbarsting van den berg geweest.

Ilierbij wordt uitdiukkelijk bewecrd, dat, ter plaatse waar zicli

thans de Goentoer verheft, v66r de uitbarsting, eene gewone,

groene, met woud bedekte berghelling werd gevondcn, Avaarop

men nimmer sporen van vulkanischc werking bad waargcnomcn.

De zuidelijke lielling des bergs, Avaar langs wij opklonuxien

(eerst noordwestwaarts , schuin langs dezelve opwaarts tot op

een voorsprong, welke naar de zijde van den Poetri voornit-

steekt , later regtstreeks in eene noordelijke rigting bergopwaarts)

vcrtoonde zich nog in denzelfden toestand als in 1837 (namclijk

bedekt met puinlioopen, welke uit kloine, zwartachtig grijze

nitgeglocide lava-brokken bestaan, Avaarop eenige grootere,hoe-

kige, grijze of roodacbtig grijze blokken van trachiet-lava ver-

strooid Avorden aangetrolTen)^ slechts Avaren er een paar nieuwe

strooraen of vaarten van trachiet-lava bijgekomen. Deze liepen,

Avel is Avaar , in bogtigen loop , maar ecIiter regelmatig en

eA^enAvijdig aan elkander, als lange lijsten, langs de helling

bcnedenAvaarts; een paar derzelven, die nict hooger Avarendan

3 voet, bij eene breedte van 4 voet en aan den nok scherp

toeliepen, bestonden louter uit kleine, slechts V4 hoogstens V2

(zelden 3/4) voet dikke lava-stukken A^an eene bolusroode kleur ; zij

Avaren hobbelig, dochhadden eencn meer of min rondenvorm,

zoodat men dezch^en voor massa's van tegels of gebakken steenea

zouhebben kunnenhouden. Destukken Avaren niet zwaar en in

hun poreus zamenstel ontwaarde men nog slechts veldspaath-

kristallen als matte melkAvitte vlekjes. Waarschijnlijk ontstaat

hunne tegelroode kleur uit de hoeveelheid ijzeroxijde, Avelke zij be-

vattcn, terwijl zij hunnen knolachtigen, ronden vorm verkregen ten

gevolge hunner Aveekheid, staande zij zich in den roodgloeijenden

toestand bevonden, waardoor zij, bij het benedenwaarts roUen en het

wrijven tegcn elkander hunne scherpehoeken verlorcn . McrkAvaardig
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echtcr blijft descherp toeloopende vorin dezer smalle lijstcn

aan derzelver kanij die onafzienbaar ver langs de Lellingen des

bergs benedenwaarts loopen en die, waar zij een bogtigen

loop hebben, toch immer evenwijdig aan elkander blijven. De

meeste der overige puinbrokken bestaan uit eene zwartachtig

grijze trachiet-lava, waarvan eene menigte verschillende soorteu

voorkomen, dan eens zonder, dan weder met hornblende in

meerdere of mindere hoeveelheid vermengd en die behalve

andere bestanddeelen (b. v. van augiet, diopsit) menigwerf zeer

rijk aan magneetijzer zijn, zoodat zij eene sterke werking op

de naald uitoefenen. In de meeste streken zijn de stukken

slechts V2 a 1 voet dik en worden zij door zand slechts los to

zamen gevoegd; in de grootere blokken, die, gelijk wij reeds

vroeger te kennen gaven, hier en daar op deze puinhellin

verstrooid liggen, vindt men somtijds zeer groote, afzonderlijke

veldspaathkristallen. Wijders bevatten deze puinbrokken yan

den Goentoer eene grootc verscheidenheid van lava-soorten van

fijnkorreligen, bijna vasten trachiet, door alle overgangen van

kristallinische tot slakachtige lava, tot aan den ligtsten zwarten

of zilverwitten asbestachtigen puimsteen. De meesten bevatten

veel ijzer.

Bij het beklimmen der helling volgden wij bij voorkeur die

streken, waar de puinbrokken eene gemiddelde dikte van hp
a 2 voet hadden; niettegenstaande het gedurig uitglijden op die

ligt beweegbare massa's (waar de stukken klein waren) bereikten

w^ij reeds ten 9 V2 uur de kruin des bergs. Ik bemerkte weldra, dat wij

ons op den achtersten, noordwestelijken kraterrand van den Goen-

toer, bij het punt gemerkt "} mGoentoer, Figuur 5 en 6(ziebladz.

106 van het eerste hoofdstuk), bevonden en dat het kleine plat,

betwelk, naar het zuidoosten been eenen ver vooniitspringenden,

scherpen rand vormende, in 1837 den krater aan deze zijde

omringde, yeheel en al verdwenen was. Destijds liep dat plat

van den tegenwoordig wrongvormigen , breeden rand met eene

zachte glooijing benedenwaarts, en was met enge, middenpnn-

tige spleten doorkliefd, waaruit allerwege dampen opstegen

;

deze spleten liepen in eene evenvvijdige rigling met den rand,
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(lie plotseling afhrekcndcj zich loodrcgt in do diepte nodcrslortlc.

(Men vergelijkc de afbcelding van den krater, ontworpen in

1837, welke in label XVI van den pittoresken atlas is medc-

gedeeld geworden.) Op dezen rand ( '\ in Ftyuu?* 5 en 6) niaaktc

ik destijds mijne waarnemingen (hoogte G/lOO voet) ^ ik was nu

ongeveer SOO voet meer achterwaarts geplaatst dan vrocgcr,

een afstand overeenkomendc met dc vermeerderde brccdte dcr

krateropening. In plaats van in ecnen loodregten afgrond ncder

te zien, zag men tlians laugs eene veel zacIiLer glooijende

helling, die zieh meer in de lengte uilstrekte, in den krater

ncderwaarls, welks veel lager liggende uitgctande zuidoostelijkc

mnur sleehts onduidelijk door de dampwolkcn heenschcmerde.

De gelieele fuassa J, w^elke grooteudecls uit zand bestond,

was derhalve door eene der uitbarstlngen, die tussclien nu en

1857 hadden plaats gegrepen, ingestort en verdwencn. De hoogte

van het punt T bleek, na op nieuw gedane barometer meting,

^:: 6,230', dus onveranderd dezelfde gebleven te zijn. Tusschen

dezen tegenwoordig noordwestelijken kratermuur ^ en den g,

Mesigit lag, in 1837, eene tusschenruimte, a {^Figiiur 5en6)

welke, verscheidcne honderd voet diep en van onder scherp toe-

loopende, met puinbrokken was bedekt, Deze gansche ruiinte

tvas thans geheel en al viel zand opgevuld en in eenen vlakken,

sleehts met eene zachte glooijing afdalendeu tussclienzadel lier-

schapen, op welks gladde, zandige oppervlakte men thans met

ongelijk minder moeite dan vroeger op den Mesigit geraken kon.

Eenige 2 a 3 voet breede spleten liepen noordw estwaarts in eene

•egte rigting door deze zandvlakte; zij waren insgelijks met los

zand overdekt en lagen een voet dieper dan de aangrenzende

oppervlakte. Zoowel hierdoor als uithoofde der dampen, welke

uit dezelven opstegen, — hoewel deze van geringe bcteekenis

waren,— werden wij gewaarschuwdons niet aan dezen bedriege-

lijken bodem toe te vertrouwen en het gevaar te vermijden

van in eenen grondeloozcn afgrond neder te storten. AUe ver-

anderingen, welke dc krater in de vier jongste nitbarstingen

(die van 1840 op den 24^^^-" Mei, van 1841 op den 14^^"" Novem-

ber, van 1843 op den 4'^"^" Januarij en op den 25'^^" November)

1



536

heeft ondergaan, bepalen zich tot het opvullen der ruimte a en

het verdwijnen yan b. Het schijnt echter, dat zich ook van den

zuidoostclijken of voorsten kraterrand eenige rotsstukken hebben

losgescheurd , ten gevolge waarvan de krateropening naar het

zuidwesten iets wijder is geworden. Zie bladz. 106 en Figuur

d—3 in het eerste hoofdstuk. Het aantal uitbarstingen , hetwelk

uit dezen berg van 1800 tot op 1847 heeft plaats gehad en

die ik ter aangehaalde plaats heb opgeteld, bedraagt 17. Waar-

schijnhjk hebben nog anderen plaats gegrepen , die mij niet met

zekerheid zijn bekend geworden. Nemenwij echter hetgetaH7

binnen het verloopvan47 jaren aan, dan heeft uit den vnlkaan

omtrent iedere drie jaren eene uitbarsting plaats gegrepen.

Over de gladde oppcrvlakte van het fijne, geelachtig grijze

zand,\vaarmede de goenoeng Mesigit geheel en al overdekt is,

beklommen wij op eene zeer gemakkelijkc wijze de helling van

dezen berg; slcchts op eenige der steilste plaatsen warenwij ge-

noodzaakt trappen of kerven in het zand te hakken, teneindc

vasten voet te verkrijgen. Ten lO^a bereikten wij zijne rond-

achtige van boven vlakke kruin, welke slechts een diameter

van 45 a SO voet heeft, juist in tijds om de beoogde peilingen

naar verwijderde bergtoppen te bewerkstelligen (tot aan den

Tjerimaien den Gede), ahorcns de zich immer dikker zaraen-

pakkende wolken het uitzigt van hier geheel en al benamen.

Een tusschendal, overeenkomende met dat, hetwelk tusschen

dezen berg en den Goentoer ligt, scheidt den Mesigit aan de

andere zijde van den Agoeng^ che zich noordwestwaarts on-

geveer 5 a 700 voet hooger dan deze verheft en welke, even

als de oppervlakte van al hetgeen denzelven omringt (zoowel

toppen als hellingen), met zand overdckt is. Dit tusschendal is

echter niet met zand opgevuld, maar loopt van onderen smaller

toe en heeft steiler hellingeu dan het vroeger vermelde dal.

Geen enkel groen plantje, geen grasscheut siert dit aan de op-

pervlakte zoo gladde zand; slechts eenige wcinige verbrande,

afgeknotte boomstammen steken op den Agoeng 6 a 10 \uct

boven hetzelve uit,

Deze berg is eene korte, van het zuidwesten naar het noord-
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oosten zich uitstrckkonde nok, met eeii terrasachtigon voor-

sprong aan de naar dcze zijdc gekecrdc helling ^ hij niaakt hct

hoogste punt uit der insgelijks van het zuidwcstcn naar het

noordoosten loopende bergketcn, aan welker zuidoostzijde, in

eenc dwarsgaande lijn (welke derhalve in een regten hock op

dc Icngteas staat), eerst de Mesigit en vervolgens de Goentoer

uitgebroken is. De anderc, minder hooge punten van deze

bergketen zijn: de goeuocng Gadjah, zuidwestwaarts van den

Agoeng en door eene tusschenruimte van dczelve gcscheiden

(door welke men over een gedeelte van het plateau van Ban-

dong en den goenoeng Malawar been tot aan den Gede in de

nabijheid van Buitenzorg peilt); van hier zet zich deze berg-

keten als eene smalle nok (welke hoe verder zij zich van den

vulkaan verwijdert, des te meer met digte wouden ov<iitogen

is) zuidwestwaarts voort, daalt immer dieper benedenwaarts en

loopt uit naar de zijde van den Pasir Riamis.

De binnenhelling der spits Gadjah vormt eencn steilen,

geheel barren rotswand met voorsprongen in den vorm van

trappen^ uithoofde der parallelopipedische splitsing van het

rotsgestecnte, schijnt dezelve louter uit teerlingvormige pris-

mata te zijn gevormd^ ten gevolge van de witachtige kleur

der ten deele vergane (?) rotsen, laat het zich vermoeden, dat

zwavelig zure dampen , welke door de voegen van het gesteente

drongen, hunne working op hetzelve uitoefenden. Aan de over-

zijde ontwaartmendergelijke, doch kleinere rotswanden , welke

de westelijke zijde van dezen top (waarop wij ons thans bevin-

den) ontoegankelijk maken en uit welker spletcn nog zware

dampwolken te voorschijn komen. Een smalle, done, met

steeublokken bcdekte dalgrond, slechts door rhinocerossen

!

bezocht, i) loopt tusschen beiden nederwaarts, namelijk, tus-

schen de verlengde Gadjah keten aan gene zijde en de uit

*) De paden dezer diereu loopen al kroiikelend tegen de steiiste hellingen van

den Mesigit op en over uitgeworpen steenmassa's, waarop geen grasscheut tiert; hct

schijnt, dat zij bij voorkeur altijd heizelfda spoor volgen, zoodat de bogtige rigting

hunner paden, zelfs daar waar zij over zand en steenbrokken loopeu, duidelijk

zigtbaar vvordt.
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puinbrokken gevormde rib aan cleze zijde, welke van den

Mesigit tot aan den Poetri naar beneden voortloopt ; in de hoo-

gere zonen loopt dezelve aanvankelijk met de helling van den

Goentoer in een gesmolten voort ; meer benedenwaarts echter

wordt dezelve van den berg gescheiden door eene kloof, welke

(gelijk ons reeds bekend is) den oostelijken voet van den Poetri

afscheidt van de puinmassa's ^) des vulkaans.

Behalve uit de solfatara's, welke aan de westelijkc rots-

wanden van den Mesigit worden gevonden, stijgen dampen,

over de geheele oppervlakte der noordwestelijke helling, uit hon-

derden van kleine reten op; de gansche bodem is verhit en

de oppervlakte van het zand bedekt met dunne van Va tot 1

duim dikke, bontkleurige korsten, welke ten deele uit gesub-

limeerde zwavel, ten deele uit andere delfstofFelijke bestand-

deelen (Salmiak?) bestaan en een zekeren graad van vastheid

bezitten.

Niet minder dan deze zijde, schijnt ook de gindsche helling

of de noordwestelijke Jlank van den Agoeng met kloven

doorgroefd en geheel en al door dampen doorwoeld te zijn;

reeds op een aanmerkelijken afstand, b. v. van den wegpas

over den tusschenrug tusschen den Boedjoeng en den Mandala-

wangi, van paal 23V2 bijna tot aan paal 27, en van den pasang-

grahan Malavvar Tjiparai, kan men de dampen waarnemen, die

aldaar, ongeveer 2 a 300 voet beneden den hoogsten top, uit

den bodera te voorschijn komen, Overigens is deze noordwes-

telijke en noord-noordwestelijke helling van den Agoeng, welke,

alvofens in het plateau van Bandong af te dalen, zich tot een

wijd uitgestrekt en boschrijk bergland uitbreidt, ^) nog door

niemand bezocht geworden.

*) Voor deze ophoopingen van zand, gruis, benevens trachiet- en lava-puin-

brokken van eike grootte en van alle soorten is mij geen doelmatiger woord bekend

dan vulkanische puinmassa.

*) Ik had het voornemen opgevat deze helling thans te bezocken, maar bcmerkte

echter, dat het niet mogclijk was in zulk een korten tijd als mij nog over blcef,

alvorens, namelijk, het gebergte door wolken geheel en al zon omhuld zijn, over

den g. Agoeng te klauteren en op de aan de overzijdc des bergs gelegene helling aau

te komen. (Toebcreidselen tot het ovemachten op den berg waren niet genomen.)

s
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In de tegenovergestoldo rigting, naiuelijkj iioordoostwaaits

van den Agoeng, is de voortzelting der bergkcten bekcnd

onder den naani van gocnoeng Gcdc en DjTx^iigkocr Panen.

Nadat zij in cene noordelijke rigling cen verbindiagskani iiaar

den Mandalavvangi heeft afgezet, wendt zij zicli (van top lot
m J

top dieper afdalend) immer meer, doch langzaani naar hct

oostcn (oostnoordoostcn) hecn en daalt aan harcn binru^nwand,

d. i. aan de zijdc, welke naar don Goentocr is gckeerd, overal

steiler, nieer loodregt benedcnwaarts dan aan de builcnhelliiig;

uit dozen wand stekon ecnige regtiijnig en evonwijdig aan

clkandor ncdenvaarts loopcndo ribben uit. De tusschenniinite

tusschen doze borgkoton on don Goentocr is van boven breed,

in den vorm van een plat uitgebreid, van ondoron als cone

kloof uitgegroofd met eenige loodrcgte rotstrappen, over wolke

eene bock in haren loop kleine watervallen vornit. Eindolijk

loopt doze keten uit in den laaggelegen bergrug van puin-

brokken, \vaarover de weg van Leles naar Trogon bnsgistcren
r

heenvocrde. •

Over al deze hoogten ziet men van den lop des Mesigit been.

Verder wcidt het oog over een aantal nabij gelegen bergen,

van welke velcn insgelijks met traters doorboord zijn. De kawah

Manoek ligl slechts op een afstand van 3V2,de Papandaijan op

5, de Telagabodas op een afstand van 4' /4 en de Galoenggocng op

cographische mijlen van daar verwijderd. Maar wolkennevelen

nadcrdcn en omhulden dczelven^ in dc hoopde zon Aveldra wcder

door dezc nevclcn te zien heendringen, vleide ik mij op de

kruin ncder en liet den vrijen loop aan de dcnkbeelden, door

het karakter dor mij omringende streken in mij opgowokt.

Zeer opmcrkenswaardig kwam het mij voor, dat, op eene

zoo geringe uitgebreidheid, als de Preanger Regentschappen

bezitten, zulk een groot aantal deels nog geopende, deels thans

verstopte kratcrkolken zicli in elkandors nabijlieid bevindon.

Behalve de vier reeds opgenoemden, zijn in de nal^ijheid nog

de volgende dampende vulkancn gelegen, als: de Wajang, die iur

gcographische mijl van hier verwijderd ligt,— de Patocwa, die

op con afstand van 8^U^— de Tangkocban Praoo, \\ eike 8^/4, —- de

:i5

^S
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Gede, die IGV25 — de Salak, die 201/2, — en de Tjerimaij welke

op een afstand van 11 geographische mijlcn ligt pvijdcrs stegen

ongetwijfeld voormaals rook-\volken op, hoewcl zij thans gcsloten

zijn, uit den Boerangrang, die 91/4, — uit den Tampomas, die

6'/2, — uit den Malawar, welke S— en uit den Tjikorai, die 4^/4

geographische mijlen van hier venvijderd is, derhalve uit 14

vulkanen, misschien zelfs uit ecu grooter aantal! binnen eenc

uitgestrektheid van 25 mijlen lengte en 11 mijlen brcedlc.

Uitlioofde de vulkanen zoodanig in elkanders nabijheid gelegen

zijn, meet men aannemen, dat elk der vulkanische schachten

(of spleten) naar eenen afzonderlijken haard heenleidt, of dat

de onderlinge gemeenschap dezer haarden dikwerf gelieel en

al verbroken is. Want boe zou het anders mogelijk zijn, dat

alechts uit eenen dczcr bergen bij uitsluiting zulke hevige,

verwoestende uitbarstingen kunnen plaats grijpen, gclijk uit

den Galoenggoeng in 1822
^ of den Papandaijan in 1772,

zonder dat de nabij gelegen bergen b. v. de Telagabodas

bij den Galoenggoeng, of de kaAvah Manoek, de Wajangendc
Gocntoer bij den Papandaijan, niet ten minste daaraan decl

namen, of zonder dat zicli de werking gelijkmalig over al die

vulkanen verdeeld had?

Zelfs werd bij gelegenheid van het schrikkelijk w^oeden van

den Galoenggoeng geene sterkere werking bij de ovcrige kraters

waargenomen, even min als tijdens de uitbarsling van den

Goentoer m de verloopen jaren, uit de kavvah Manoek, die

slechts 3»/2 mijlen, of uit den Papandaijan, die 5 mijlen van

daar verMijderd ligt, eene hevigere ontvvikkcling van dampen

w erd opgemerkt. En waarom zouden de dampen zich somwijlen

nieuwe uitwegen moeten banen en nieuvve vulkanen moeten

vormen, gelijk b. v. met den Goentoer het geval was, indicn

cr eene gemeenschap tusschen de schachten der afzondcrlijke

vuurbergen bestond? Ter verklaring der waargenomen ver-

schijnselen moet derhalve noodzakehjk vvorden aangenomen; dat

eene dergelijke gemeenschap tusschen de vulkanische haarden

der Preanger vulkanen of volstrckt niet bestaat, of op zekere

tijden geheel en al verbroken kan woiden.
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De zon, welke op dozen oogcnblik door bet wolkcndak hceii-

l>likte, wekte mij uit deze vulkanischc mijmcring en dreef

mij naar. mijn theodolict, ten einde door de veusters der wolken
nog cenigc peilingen te ncmen, die mij outbraken. AUc ver-

dere waarnemingen werden spoedig onmogcbjlIV gcmaakt door

de zicb gedurig digter te zamcnpakkcnde Avolkenncvclcn , ten

gevolge waarvan wij ten 12'ure den terugtogt aanvaardden.

Nucens (waar de helling glad was) op eenc zaauigevouwen mat
naar beneden glijdende, dan m eder regtop afklauterende

,
gewoon-

lijk door opslijgende zandwolken omhuld, dikwerf den vastcn

Toet op de ligt beweegbare massa's verliezende en door afjol-

lende steenbrokken achtervolgd, kwamen wij ten 1 ure weder
bij onze paarden in de Glaga-wildernis van denPoetri aan^ ten

2 ure waren wij te Trogon en begroetten ten 3 ure onze gast-

vrije woning te Garoet

!

«



DERDE SCHETS.

VULKAAN 17: TJtKORAl. O
Br. 7^33. — L. 107^58'. — H. 8,643

.

(Zie hoofdstuk 1. biz, 119

J

uDiirch den Riss uur der Wolkfii

uErhlickt er die Welt,

«Tiel' unter den Fiissen

('Das griinende Feld.n

(SCBILLFR.)

Tjikoewiwi^ den ^2'*^" en ^5'^*"" Augustus,

Des nauiitUags ien drie ure kwamen wij— A. Bosch, J. Maier

en ik — op het Aloen-aloen yan Garoet bijeen, zetteden wij

ons in den zadel en draafden ter poorte, — ofjuistcr gesproken,

het dorp uit, want eene eigenlijke poort bestaat yoor alsnog

te Garoet niet. Wij reden dan het dorp uit en hadden zoowel

voor als achter ons een behoorhjk aantal manschappen tot onze

bedekking; uit alle hutten en over alle dearen ontwaarden wij

de bhkkenvan nieuwsgierigeGaroeters. De huizen vormen lange,

aaneengeschakelde rijen en zijn aan beide zijden der straten^die

Garoet in regte hjnen doorsnijden, geboawd. Wij volgdeneene

dezer straten, welke in eene zuidwaartsche rigting loopt en

hadden aldaar plaats genoeg om zonder hinder naast elkandcr

voort te rijden ; nog ^(tGn. kwarder afstands hadden wij echter

afgelegd of er begon een meer dan verkwikkende regen te vallen,

die ons zeer Terfrischte. Weldra betrok de lucht geheel en al en

word de regen algemeen; de zuidewind drecf dcnzelven van het

hoogland van Tjikatjang (tusschen den Papandaijan en den

Tjikorai), hetwelk hier Siberie genoemd wordt^ benedenwaarts.

Deze wind was koud en joeg den regen als jagtsneeuw voor

zich nil. Spoedig waren onze kleedcren doornat, hetgeen ons
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verhindcrde hot voile gcaot te siuakcn der scliooiic strekcn,

welke wij doorrcdcii. Mot ecne zaclilc glooijiug rijst dc dalgrond

allougskens opwaarts^ alvorens in dc wcrkclijkc berghelling over

te gaan, verbreedt hij zich herhaalde malcn tot vrij uitgcstrekte

vlakke, slechts golfvorinig-heuvclachtigc voorsprongcn , die , in

den aclitergrond , tusschcn dc heuvclen, met Let zachte groen

van graspcrken en weideveldcn gclooid zijn en waarop hier en

daar (somtijds aan de oevers van een klein racer) cen dorpje

wordt aangetroffen. Ecnigc Dadajvkoffijtuinen liggcn in deze

vlakte verstrooid en zetten afwisseling aan dczelve bij. Iloe

liefelijk schijnen deze sti'ckcn aan hct cog toe bij zouueschijn

en helder weder; hoe somber, winterachtig ruw kwarnen zij

thans voor, nu regenbuijen over dezelven werdcn heengedreven!

Verscheidenen dergenen, die ons begcleidden, wcrden moe-

deloos^ de heer Bosch braveerde moedig den regen; ik echter,

sedert eenigen tijd weder ongewoon aan de afwisseling van het

weder, was door en door koud^ lagchcnd reed ik in den regen

voort, maar zoo ongeveer op dezelfde wijze als men ccn vijand

toclacht.

In eene verschillende stemming, maar alien even doornat,

kwamen Wij ten 5 ure te Tjikoewiwi aan, een pasanggrahan

aan de noordoostclijke helling van den Tjikorai gclcgen, welke,

^
in de onmiddellijke nabijheid door Glaga-wildernissen en half

verdorde Dadap-koffijtuinen omgeven, 3,71S voet boven de op-

pervlakte der zee ligt.

Flier hebben wij ons rondom het vuur, in welks nabijheid

onze doomatte kleedercn te dioogen gehangcn zijn'), neder-

gezet, terwijl daar buiten de regen , wel is waar, met kleine drup-

pels, maar aaalioudcnd en even digt als vroegcr uit de wolken, die

den gausclien hemel bedekken, naar beneden stroomt. Ook hier

") Wii men op Java op eene geregeMe wijze (methodisch) reizen, zoo moet men

aldaar nooit des namlddags op reis gaan, maar alles zoodanig inrigteii, dat men,

waar zulks slechts mogelijk is , vodr 3 ure onder dak komt. Op de meeste dagen, oa-

mclijk, al is ook de voormiddag helder geweest, valt er elken namiddag in de ge-

bergten en in de strekcn, welke in de nabijheid van gebergten liggen, regen en wel

raeec-tentijds van onweersbuijen vergezeld.

->
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binnen vallcn druppds, namclijk, door den rook uit onze oogen

geperst. Slechls eenc gocdc tafel en eene goede slaapplaats

,

waarvoor onze -vriendelijke gastlieer en reisgenoot gczorgd had,

waren in staat ons vrolijk gestemd te doen blijven.

Het was misschien middernacht, toen wij door een vreesselijk

gesclireeuw , door een verschrikkelijk getier uit den slaap werder

gewekt! Wij springen van onze legerstede op ^ het eersle denk-

beeld, dat bijm|)' opkwam, was— eene vulkanische uitbarsling^

mijne vrienden dachten aan brand, moord en doodslag, want

de Javanen hieven uit honderde kelen een moorddadig angst-

geschrei aan! Ik dacht, missehien stort de Tjikorai in, — maar

alles bleef stil; er was slcchts een schrikkehjke moord gepleegd^

met doorgebeten halzcn,lagen c^r^e paarden dood opdengrond

endcmoordenaars,— de lijgers,— waren gevloden! Zij waren

over dcbambocsheining gesprongen, niettegenstaaude zoo vele men-

schen in de nabijheid waren ^ een der paarden hadden zij on-

geveer 100, een ander ten minste 300 schreden ver in de kof-

fijtuinen weggesleept, alwaar wij bij het fakkellicht dezearme

slagtoffers vonden hggen^ het derde hadden zij binnen de om-

heining g'elaten, maar alle drie waren zij in den hals doodgebeten.

Dit voorval heeft de Javanen in eene sombere stemming ge-

bragt; ook de onze is niet veel vrolijker, want, naar den tijd

te rekenen, is het reeds 6 ure en nog laat zich geene mor-

genschemering aan den hemcl bespeuren! Fijne stofregen, even

als gisteren avond, is alles wat men aan den hemel gewaar

wordt, waardoor mijne reisgenooten gedurig meer en meer van

hun voornemen,om den Tjikorai te beklimmen, worden afgebragt.

Ik echter hield mijn gevoelen staande, dat m de hoogerelagen

des dampkrings ontwijfelbaar een noordoostcwind woei; tus-

schen de nevelachtige wolken ziet het oog van tijd tot tijd,

door kleine vensters, het blaauw der lucht. Dit beschouw ik als

een bewijs, dat de w^olkenlaag slechts dun endat daar boven de

dampkring helder is; ik voorspel derhalve zonneschijn op dc

kruin van den Tjikorai, die ontwijfelbaarhoogeruioet liggendan

deze wangunstige wolk<*n (zij verborgcn den berg voor ons ge-

zigt) en mocdig ter afreize aan.
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1

Oxfi 11 urc houdt cle regcn oindelijk op, de blaatnvc vcnslcrs

worden grooter, onze hoop necint met dezelven toe en wlj \\ ordeu

vrolijker gcstemd; uadat wij door een stcvig oiitbijt niciiwe

krachten hebben verzameld, wordt marsclivaardig gcblazen,

(sprcek uit: geroepen, geschreeuwd),— alien zetten zichinbe-

weging en het commando: paarden voor! bcsluit deze regcnschets.

Garoet, den d^^"" Augustus^ ^844.

In minder dan een half uur bereikten wij do hoogste grens

der koffijtuincn, welkc (aan de noordoostclijke helling van den

Tjikorai) ongeveer 700 voet hooger ligt dan do pasanggrahan •

uu traden wij verder te voet onder het lommer der hooggroeijende

wouden, die voorts onafgebroken den ganschen kegel tot op dei

hoogsten top bedekken.

Het naast bij de grenzen der koffijtuinen worden voornamclijk

eiken (Quereus pruinosa, angustata, sundaica Bl. en andcren)')

aangetroffen. Even als de overige woudboonien zijn zij in eene

ruime mate met zoden van mos bedekt en met Usneenbehangen,

Icrwijl zij weergalmen van het geschreeuw der paauwen, die

hier in grooten getale worden aangetroffen. Wij veriieten deze

streek ten 12 ure; Rotan-(calamus-) soorten, weike op Java zoo

algemeen verspreid zijn, slingerden zich ook hierin alle rigtingen

door het woud; boven de streek, waarin de eiken groeiden,

werd Podocarpus cupressina R. Br. (ki Poetri door de Inlan-

ders geheeten) gedurig in grooter aantal gevonden. Weldra

traden wij de wolkenlaag bimien (4,800

—

d,000'), welke te

Tjikoewiwi over onze hoofden heentoog^ bovendien bemerkten

wij uit het gefluit der Muscicapa cantatrix (die bestendige be-

w oner der koele en eenzame bergwouden) de toenemende hoogte,

welke wij bereikten. De kleine, doch schoone Piuang-palni

(Areca puniila), met hare vuurroode bestrossen, werd menigvuldig

in het kreupelhout aangetroffen; Frijcinetia-soorten slingerden zich

om de boorastammen en vcle Agaricij (paddestoelen , champi-

*) Dc kajoe of ki PasaH der Iiilantlers, raetverychcidenebijuamen. als: p.Soesoc,

Tipis.
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guons) bencvens eetbare Clavarien, qntsproleii op clcn velten woud-

botlem, wclkc allc rotsen bcdekt. Maar menigvuldiger dan alle

andcrc planteusoortcn, en door mij nog op geenen enkelen berg

in die buitengewonc Iioeveelheid aangetrofFen, grocide hier de

halfstriiikachtige , 5 a 7 voet lioogc Strobilanthes speciosa BK,

wclkc met hare witte bloemlioofdjcs geheclc sLreken van den

woudbodcm bcdekte en ons eerst in de onmiddellijke nabijheid

der bergkruin (op eene hoogte van 8,000 ) vcrlict.

Aanvahkclijk vcrliief zich de weg slechts zecr langzaam , doch

allengskens werddezelvc steiler en liephij uit in cene voortdurend

smaller woixlende lengtc rib, wcike aan deze noordoostclijke

helling dcs bergs lusschcn twee klovcn (ter hnker- en ter regtcr-

zijde) ontspringt. Wcldra (5,500 a 6,0p0') waren wij genood-

zaakt ons tusschcn Polypodium dip teris,— cene varcnsoort, welke

eene hoogte •van 4 a 6' bcrcikt, — eenpad te bancn p^erreweg

het menigvuldigst kwam dcze soort hier voor en werd dezclve tot

op eene hoogte van 7,600' (ongeveer 1,000' bcneden de kruin)

voortdurend aangetroffen; veelvuldig hing het zonderlinge als

een krans gevormde Polypodium nidus avis L. aan de stammen
en takken der boomen (deze plantcnsoort behoort te huis in

de zone der wolken, welker duistere nevelen ons voortdurend

omtogcn)^nu vouden wij Agapetes rosea (mihi), Araliaceae, Meli-

aceac en eene Mcmccylon-soort, bencvens Podocarpus nereifolia

Lamb, werdcn onder het woudgeboomte het menigvuldigst aan-

getroffen^ boomvarcns breidden hare schermen in het kreupclhout

uit, maar Podocarpus cupressina R. Br., die hier nog in slanke, 40 c^

SO voet hooge staauncn opgeschoten voorkwam en ronde kroonen
vormde, van welker twijgcn ellenlange Usnecn naar benedcn hingen,

behicld de overhand. Zacht, als door een pijnboomenwoud

,

ruischte dewind door het naaldvormige loof dezer boomen.
Alle overige boomen werden kleiner (6,500 a 7,000 '); ecnige

zonacstralen, die, tusschen de voorbijtrckkende nevelen door, het

woud vcrlichttcn/ deden ons zien, dat wij reeds boven het dak
der bestendige wolkenlaag waren aangekomcn; hier vonden wij

een boomachtig Melastoma en met de Dipiciisvarcns wiesscn te

gelijk Mertensia dichotoma Wild, cu Lygodium-soorlcu, welke
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tnssclien hel goboouiLe ceii digt wecfsel voruiden, waardooi' \\ij,

sleclitsmet het hakmes in de handj ons een pad koiideiibaneu.

De nok, waarover ^ij naar bovcn klommon (op vcle pkintscn

ter naauAvcrnood twee voet breed), \vas met cen digt wccfsel

van vvortclen ovcrdekt, hetvvelk eenc soort van natuurlijkc trap-

pen vornide; dikke bcddingen van mos oingaveu nieer en meer

alle boornstammcn (7,500'), die gedurig kleiner, kiioblx'liger en

krommcr werden, en Aveldra zagen wij ons boven de \volken-

laag gclieel en al in de zone (8,000') der eigenlijke Javasche

Alpejiboompjes verplaatst, in Melke ous van de vroeger aange-

troffene planten sleclitsde Strobilanllies speciosa was bijgebleven

(hoewel deze laatstgenoemde niet zoo welig tierde, en hare hoogte

2 voet niindCr bcdroeg dan in de lagci'c zonen, zoo was deze

plant toeh nog dezelfde), die nu ecliter, ter hoogte van 8,000'

voet, insgelijks verdween.

Bijna gecne enkele soort der Alpenboompjes, die b, v. in zulke

welige groepcn op den Mandalawangi ^^ orden aangetroffen, mist

men op denTjikorai; voornamelijk echter warenhet Ze/?^o5jDer-

'inu7ii floribunduin (mihi) en Agapetes vulgaris ^ welke ons

tot op den hoogsten top (8,643) bijbleven; op het allerhoogst

gelegen gedeelte nam eehter, wat het individuen-getal aangaat, Po-

docarpus cupressina R.Br. weder de overhand. Waarschijnlijk

moet het aan den droogen, steenachtigen bodeni, benevens aan den

geringen omvangderkruininhet algemeen worden toegeschreven,

dat hunne stammen alhier dunner en de boschjcs, welke zij

vormen, hoewel deze cen digt bladcrengewelf hebben, eehter lager

en kleiner zijn dan in eene streck, welke slcchts 500 voet

beneden de kruin gelegen is. Terwijl op eene hoogte van 8,000

voet, — waar het woud in alle rigtingen door rhinocerospaden

doorkriiist is cnde helling zaehtglooijende voorsprongcn vormt,—
de Agapetes vulgaris het weligst groeit en een zeer hoogcn

ouderdom aanduidt, zoo wordt de hoogste, steenachtige en drooge

top des bergs voornamelijk door de piramidevormige boomen

van de Podocarpus omkranst, welke ik opgeenen enkelen berg

op zulk eene groote hoogte en met eene dergelijke physiogno

mie heb aangetroffcn. Hier groeit dezelve in den vorni van pira-
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den, tot boompjes van niet ineer dan 10, 15 a 20\oct hoogte,

met kransvoraiige i) naar boven gerigte takken, van vvelker

twijgen de naaldvormige bladen, benevens het baardmos lang

en slap afhmigen, Hoewel daarenboven al de overige soorteny

b. V. dcAgapetes vulgaris, Antennaria javanica (Gnaphalium j.)

onder dezelve worden aangetroffen, zoo is het echter duide-

lijk, dat deze Podocarpus verre weg het raenigvuldigst voor-

komt, vrelke door hare zonderlingc, fraaije gedaante aan de kruin

van den Tjikorai eene zeer eigendommelijke physiognomic bijzet.

Overigens is de Avoudbodem in deze zone, van 7,500 voet

af, getooid met gelijke planten en bloemen, vooral met Balsa-

mina-, (micrantha BI.) Viola-, Plantago- en Sanicula-soorten

(met uitzondering echter der Primula imperialis)* als die, welke

op den Mandalawangi wordcn aangetrolTen 2) en op alle kruinen

der Javasche bergcn van eene gelijke hoogte te huis bchooren.

Wij volgden ten laatsten de kanaalvormige paden der rhino-

cerossen, welke bijna op alle hooge kruinen van Westelijk- en

Midden-Java getrouwelijk den veeg voor den reiziger banen^)-

00k over den hoogsten top van den Tjikorai hebben zij hunne,

zich menigwerf kruisende paden gevormd. Nergens echter ont-

waarden wij versche sporen dezer dieren, zoodat het schijnt, dat

zij den Tjikorai in den laatsten tijdniet meer hebben bezocht.

Ten half vier ure bereikten wij den top des bergs ;
onze

eerste zorg was het bouwen van hutten, zoodra al de koelies

met onze pakkaadje waren aangckomen. Het kleine woudge-

boomte, bestaande uit Agapetes (Thibaudia), Antennaria (Gna-

phalium), Hypericum, Rhododendron en Rubus-soorten (vanwelke

de Agapetes vulgaris de grootste hoogte, namelijk, 15' bereikte)

werd op verscheidene plaatsen we^gehakt en verder heten wij

de hoogste toppen der aan den rand der kruin staande boomen
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afkappen, ten eindc ons een vrij uitzigt naar alio zijden heon

te verschaffen. Vier hoekpalen, met daar over uitgcbrcidc mat-

ten, ook aau dc zijden ten deele met matten, ten deele met

boomtakken beliangen, stonden \veldra overeiud; even snel

werden matrassen en dekens in de binnenruimte uitgespreid,

want onze vriendelijke gastheer uit Garoet had voor alles

gezorgd! — waardoor ons een lucluig, maar cclitcr aan-

genaam verblijf werd verschaftj zoo goed ingerigt, als men bij

mogelijkheid zulk eene hoogte , wanneer het bouwen zoo vlug

van de hand gaat, kan verwachten. Weldra stegen de vlannnen

van verscheidene vuren op; tot het onderhouden derzelven werden

geheele boompjes, vooral de veel olio- en bars bevattende An-

tcnnaria javanfea gebezigd. Vrohjk schertsend zaten de Javanen

rondom de knappende vlammea en bewezen op eene voldoende

wijze door hun geschater, dat zij zich w^el bevondea en dat

ook zij lets van het genot smaakten, hetwelk men herglust

noemen mag.

Dewijl het mede mijn oogmerk was waarnemingen over de

temperatuur te maken, zag ik mij, helaas! genoodzaakt van

mijne reisgenooten te seheiden, die meer zuidwestwaarts been,

een weinig beneden den top des bergs, een voor den wind meer

beschntten, vlakken voorsprong tot hun nachtverbbjf hadden

gekozen, — en moest mijn bivouak op den hoogsten top des

bergs opslaan, alwaar (op een grooten afstand van het vuur)

mijne instrumenten hingen en een gat gegraven was, teneinde

den warmtegraad van den bodem, 2 en 3 voet beneden deszelfs

oppervlakte, te meten. Van het oostnoordoosten naar het west-

zuidwesten ruim 50 voet lang, bij eene breedte van 30 voet,

vormt deze spits een klein plat, rondachtig van vorm, hetwelk

aan alle zijden, van de scherp begrensde randen af, steil in de

met woud bedekte berghellingen afdaalt enslechts aan de west-

zuidwestzijde , ongeveer 2o a 30 lager, nog eenen tamelijk ruiinen

voorsprong heeft. Op deszelfs droogen bodem wordt geen water

aangetroflfen ; de aarde is met vele nog niet vergane lava-brokken

vermengd. Aaneenverbondene rotsraassa's worden nergens gevon-

den, maar wel sporen van voornkihgen menschenarbeid ; want
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behalve den zuidvvestelijken voorsprong, ziet men nog andere kleinc,

effen gcmaaktc terrassen en wijderSj zoo wel op dezcn als op

den lioogston top, verschcidene regelmatig gevorradcj 3ii4voet

dicpe vierkante gaten, weike ongeveer even breed als lang

zijn, derhalvG een kubiekcn vorai hebbcn, welker bestcmming

wij echter niet konden raden. (De Regent van Garoet is van

oordeelj dat vronic voorvaderen in deze gaten hunne gebeden

hebben vcrrigt.) Gehouwen steenen, grafteckenen zijn hier niet

aanwezig.

Bij onzc aankonist hiug, boven den top des bergs, eene nijdige

Holkenkap, die, uithoofde het doodsfcil was, lang ter zelfder

plaatse bleef hangen. Na 4 urc sclieraerdc hetccrst in het zenith

de blaamve hemcldoordezelve hcen, heldcre vensters ontstonden

weldra in 'den wolkennevel, in lict zenith werd de blaamve

ruinite imnier grooter en naar mate de dagtoor ts nader ten on-

dergang neigde, des te lager daalden de wolken rondom ons

neder, pakten zij zich gedurig digtor en torcns hoog te zamcn,

tot dat korte oogcnblikken na hot oudergaan der zon alle sterren

in het uitspansel fonkelden!

Hoewel te gelijk met deze vermcerdorende heldcrheid der

lucht tevens de koude tocnam, zoo drongen echter ook vele

nieuwsgierigc Javanen aan den rand der kruin om ons been,

ten einde het uitzigt \an daar, bcnevens het schouwspel der

nedcrdalende wolken, hetwelk indcrdaad majestueus mogt ge-

noemd wordcn, te genietcn! Naar gelang de zon den horizon

mecr naderdc, namcn de hoogere luchtlagen in hclderheid toe,

drongen alle dampen zich mecr tot bcpaakle massa's te zamen,

verkregen zij een vorm^ de wolken (welke nu voortdurend die

wanntestofmcer en meer vcrloren, waardoor zij in een verdunden

of uitgezetten staat \^orden geliouden) werden zwaardcr, zonken.

lager neder en omgaven eindelijk den top, waarop wij ons

bevonden, als een bolwerk, dat, benedcn aan de helling, zich

heen en weer bewoog en op een grooteren afstand hot beeld van

eene onstuimige, in baren golvende zee voorstelde, waarboven

zich, als eilanden in den oceaan , de bergtoppcn vcrhieven.

Duakergro(m kwamen zij op de blankgckleurde wolken uit als
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opgezette massa's op eon sneeuwvokl. Zoodanig sUklen zich bijiia

alio bcrgtoppeii dcr Preangor-Regentschappen aan hot oog voor,

van den Gedc, in do nabijheid van Tjandjocr, tot aan den ver

verwijderden Slamat, bij Tegal. Door de spleten der woIXen ver-

toonde zich hier en daar den dalbodem van Garoet, als een

donker venster in ecn holder dak. Reeds \66v geruimon tijd

waren de zonnestralen van zijne rijstveldcn gewcken en diepc

avondscliaduwenbedekten zijue beemden, terwijl de eerbiedwek-

kende kruin van dcji Slamat nog lang in hot avondrood gloeide!

Op hem was- ons aller oog gevestigd, als op het beeld eener ver-

M'ijderde hoop; mij zwcgenstil, want de natuur ^jora/;. Zij sprak

en zong haar vcrheven loflied, totdat ook zijn glocd werd uitge-

doofd en de donkero schaduweo van den nacht zich over het wol-

kennieer uitspreidden.

„Docli geheu wir, ergraut ist sclion die Wck."

,,nie Luft gekiihlt, der Nebcl iallt."

De temperatiinr was nu tot op 49"" Fahr. gedaald; de koude

nam voortdurend toe en wij zochten nu de verkwikkcnde nabij-

heid van het vuur, alvvaar wij door vrohjk gekout den tijd

trachtten te korten.

Des avonds tegen 10 ure omhulde zich de top met een dunnen

wolkenkrans, waaruit zich bij eene volkomene windstilte, hoe

hgt die mist ook mogt zijn, echtcr altijd eene fijne, nevehg

regenachtige nedcrplofTmg ontlastte, welke door de opgeslagenc

hutten drong en alles doornat maakte. Een gedeelte van den nacht

bragt ik op mijne kussens zittendc en wakende door; twee kaarsen

gevatin opcngcspleten boomtakkcn, die indengrond waren ge-

stoken, verschaften mij hetbenoodigdchcht om doze opmerkingen

met pollood in mijn dagboek op te teekencn. Eerst omtrent midder-

nacht fonkeldcn de sterren weder op nieuw in den hemcl; de

wand bleef voortdurend H;j:"-en; alles rondom ons was doodslil;

luide hoordc ik de gclukkige slapers beneden mij; — goeden

nacht

!

Wie zal mijne ontzelling schildercn, toen ik, den volgcnden

morgen (den li'^''" Augustus), bij mijn onlwaken het heldere
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daglicht reeds door de rcten mijncr hut zagdringen! Opsprin-

gen, snel naar mijne instrumenten ijlen, dit alles washetwerk
van een oogeublik^ mijne vrees Week echtcr ongegrond te zijn

:

de zon was nog beneden den horizon en slechts ter naauwernood

was ik in staat de getallen op de schaal van de thermometers

ie onderscheiden. Temperatuur: 43^3^ Fahr. (5,0^^ R.) en de

I

vaste temperatuur onder de oppervlakte van den bodem = 52,3°

Fahr. (Mijn theodohet had ik reeds den (vorigen avond gesteld

en door een daartoe ingerigte overtrek voor den invloed van het

weder beschut.) Groot was mijne vreugde; alle toppen van

verre en van nabij waren zigtbaar, de gansche hemel was
volkomen helder, en met eene soort van inneriijk genoegen

zag ik de zon aan den horizon naderen- de eene waarneming

naar de andere werd gemaakt, totdat ook zij aan den horizon

werd gepeild!

Groot was het aantal bergtoppen; ik was derhalve genood-

zaakt spoed te maken, want niets was zekerder dan dat het

geheele wolkenmeer, hetwelk thans verre beneden mij over het

lage land uitgestrekt lag, bij het klimmen der zon, ookhooger

stijgen en alsdan alle bergtoppen zou omhullen

Het gezigt op dit w olkenmeer (dat thans nog veel dieper lag

dan gisteren avond) bezat iets zeer eigendommelijks en mogt
grootsch geheeten worden. Door de zon beschenenj deed het

zich sneeuwwit aan het oog voor; de oppervlakte geleek een

veld met vlokkige sneeuw^ bedekt, welke zich tot looter afzon-

derlijke golfvonnige massa's zamenpakte. Zoo strekte het zich

op verren afstand uit en omiingde ook, gelijk eene werkelijke

zee hare eilanden omgeeft, de kegelbergen Tjerimai en legal.

De gansche uitgestrektheid van het landschap Soekapoera, tot

aan de zuidkust toe, lag onder hetzelve verborgen, even als de
dalgrond van Garoet, welke slechts door eenige spleten naar

boven schemerde.

Mijne reisgenooten , die insgelijks reeds op de been waren,

aanschouwden met, niet minder bewondering dan ik dit overigem

op Java zoo gewone verschijnsel. Wij dachten aan de onder dit

wolkendak zich bevindende menschen, die, als de visschen in
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hot Mater, — (en, wel te verstoan, even als wij gisteren op

'rjikoe\\i\\i), zich zeer natuurlijk verbeelden, dat liel overal even

somber is als onder liet wolkendak, naar welks benedenste vlak

zij de oogcn opslaan en niet bedenken, dat het slechts eenc

dunnc laag is, boven welke het zoowcl in den luchtoccaan als

op de gebergten, welke deze lioogte bereiken, volkomen helder

is. De aan groote afwisseling oadeiiievige lioogte dezer vvolken-

laag,— welke afhangt van den nioesson, van de hoogte der streck

boven de oppervlakfe der zee, van den rijkdom of van het

gemis aan wouden (en de daarmede in verband staande mccrderc

of mindere dampvorming, namclijk, van de voehtigheid in het

algemeen) en bovenal van den graad vankoude, welke delucht

door nachtelijke bekoeling verkrijgt, — was thans ongeveer

tusschen 3,000 en 4,500 voet.

Reeds ten 7 urc kwam er duidelijk beweging in dit wolken-

raeer, en van 8 ure af zag men dat het gedurig hoogcr steeg;

eerst omhulde lietzelve de lager, vervolgais de hooger gelegea

toj>pen; in gelijke mate Averd het dieper liggend land (het vlakke

hoogland) van wolken bevrijd, namelijk, ook het dal van Garoet,

welks Kokos-boschjes (dorpen), rijstvelden, kronkelende rivieren

(tji Manoek) en liefelijke meren (Bagindit en Sitoe randjeng)

door gedurig grooter wordende venstei's uit de diepte naar ons

opzagen. Hierdoor w^erd het mij mogelijk peilingen naar de

laag gelegen streken te nemen. llet wolkendak verdeelde zicli

gedurig meer ea meer in enkele w olken ^ zij vereenigden

zich, al hooger stijgende en het lage land voor het oog ont-

blootendc, voortdurend nader om de bergspitsen^ aan welke

thans (gedurende den loop des daags) de beurt lag on\ door

wolken omhuld te worden, en van welker topp^i reeds ten

9 ure nog slechts die weinigen zigtbaar waren, welke zich

boven de 7,000 voet verheffen. Op die wijze herhaalt zich,

door de kracht van het leven opwekkende agens, van de

row, in beweging gebragt, — van den nacht op den dag en

van den dag op den nacht het klimmende en dalende spel van

den in damp, nevel, wolken en daauw hcrscliapen waterdruppel,

welks gedaanteveranderingen (waarvan de vruchtbaarheid of
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tfe dorheid van een land afhangt) honderd andere natuurver-

schijnselen ten gcvolge licbben, zoowel eene ruischende stort-

beek of een buiten zijne oevers tredenden vioed, als windstiltc,

storm en ratelenden donder. ^)

Het zou mij te ver leiden, indien ik al de topographische

waarnemingen, welke ik op den Tjikorai heb gemaakt, te dezer

plaatse wilde mededeelen. Zij dienen hoofdzakelijk tot aanvul-

ling en verbetering mijner kaart van de Preanger-Regentschappen

en wel voomamelijk van de regter- of zuidoostelijke grensketen

van het dal van Garoet^ welke zich van dea Tjikorai over den

verbinclingsrug, waarover de pas van Garoet naar Soekapoera

gaat, naar den Kratjak, van dezen naar den Telagabodas en

van dezen laatste naar den Sidakeling (of Sangjang tjiah, Melks

noordoostelijke helft Lingaraloc wordt genoemd) — alien stomp

kegelvormige, voormalige vulkanen, met breede, verbrijzelde

kruinen! — voortzet; wijders van eenige andere pmiten, b. v.

de ligging der meren in den dalbodem zelven.

Dat de Tjikorai eenmaal een vulkaan ^vas5 is aan geen twijfel

onderhevig. Het be^Yijs hiervan ligt opgcsloten in zijnen kegel-

vorm, met divergerende lengte ribben uit trachiet-lava (lava-

stroomen ^) bestaande, benevens in de poreuse lava, welke wij

op zijnen top vonden. Deze lava, welke wij diep in de aarde

gekneed vonden , kon door geen anderen vulkaan hierheen zijn ge-

') Er zijn slechts weinige nachten , voomamelijk staande den z. g. droogcn moesT

son, in welke de verkoeling der lucht ziilk eenen graad bgreikt dat alle wolken

(zonder plaats gehad hebbenden regcn, zonder dat er wind aanwezig isj echter

geheel en al verdwijnen. Alsdan zijn dezelven tot daauw geworden; zij liggen dan op

de plantaardige beklecding des lands en vertoonen zich eerst den volgenden morgen,

omstreeks 10 are, w-ederom als wolken, namelijk, als enkcle, dnjvendc wolken,

nadat de daauw, door de zon opgelost, in den vorra van damp opgestegen en in de

koudere luchtlagen weder is verdikt geworden. Tegen 12 ure pakken zich deze

wolken te zamen en bedekken zij de bergtoppen des daags, om na zonsondergang

op nieuw te verdwijnen en als daanw op het aardrijk te vallen. Deze belangrijke

verschijnseleu kunnen gedurende de maanden Julij tot September en October aller-

schoonst worden waargenomen, wanneer men aan eene der hellingen van het grens-

gebergte van het plateau van Bandong woont.

^) Toen wij bij het opklimmen omtrent tot op het midden van de hoogte des bergs

genaderd waren, vonden wij eene plaats waar de ontbloote rotsribben te voorscliijn

kwanicn.
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sliiigerd ge\vorde!i. Waarsciiijnlijk nuuikt zijiK; tegenwooidige

spits slechls een geclecUe van den kratermiiur iiit, wdkcuaar
liet. ziiidoosteu hcen gehecl en al verbrijzeld werd. Misscliien

treft men op deze zuidousLelijke zijde (welke de tegenover-

geslelde van Garoet en de steilste des bergs is) nog een ovcm'-

blijfsel van den voormaligcn ketel aan, welke in ecne zijdelingselie

spleet of kloof is overgegaan. Ja, het zou geene ver\\'oudenng mo-

gen baren, indien men ginds (in de wouden, 500 a 1,000 voet be-

neden den top) nog werkzanie solfatara's, benevens andere sporen

van vulkanische working vond, Mclke verschijnselen op Ja\a,

en voornamclijk in de Preanger-Regentschappen, zounicnigvuldig

wordcn aangelroffen. ^)

Nog lang boeide ons het heerlijke uil/igt, dat wij van hier

in het rond genoten^ wij zagen dampwolken oprijzen uil den

Gede, nit den Goentoer, uit de kawah Manoek, uit den Papan-

daijan en uit den koning van al deze bcrgen,— uit denSlamal!

{vijf kralers, Maaruit dampwolken opstegen, ontwaarden wij

hier in een opslag van het oog!) behalve den Tangkoeban Praoe,

den Patoewa, den Wajang, den Telagabodas, den Galoenggoeng

en den Tjerimai, derhalve nog zes anderen, welker dampen
van hier niet zigtbaar waren;— met een bijzonder gevoel ruslte

mijn blik op den ronden schedel van den Tampomas (in het

noorden H"^ ten oosten van hier), dienik voornem ens was over-

morgen te beklimraen, totdat de zich nicer en nicer uit-

brcidende wolkcn onze afreize van den top des bergs bespoe-

digden.

Ten half tien ure zeiden wij den kleinen , door zijnerr

schoonen plantcngroei zoo liefclijkcn bcrgtop vaarwel, gingcn

om tien ure bij het afklimmen door de wolkenlaag, die nu
ongeveer tusschen de 6,000 en 7,000 voet zweefde, kwamcn
ten 12*/* ure te Tjikoewiwi aan, ontbetcn op die plaats

») Het speet mij, dat ik bij deze gelegenheid dc zukloostelijke helling van den
Tjikorai niet kon bezoeken. Het ver gevorderde jaargctijde gebood mij de zaken te

bespoedigen en dreef mij naar Oostelijk-Java. heen, ten einde de vulkanep van dat

gedeelte van het eiland te onderzoeken, alvorcns de tijd dev aanlioudende regens

iuviel.

36
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en begavcn ons van daar ten 1 ure tc paarcl wcderoni naar

Garoet Icrug, alwaar wij ora 3 ure beliouden ter poorte binnen

reden! (Jlorg-cn trckkcn wij van hicr verdcr naar Pawenang.)

Dc hoogte van den top van den Tjikoraibedraagt gemiddeld,

naar gcdane barometer-waarnemingen, 8,645 voet boven de opper-

vlakte der zee, of 6,483 voet boven den dalbodem van Garoet.

Deze berg is dcrlialve de hoogste top der gansche Preanger-

Regentschappen tiisschen den Gede en den Tjerimai gelegen.

y
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VAN r.AIlOET TOT A AN S()E:\lfiD ANG.
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(iMuntre Dtirfpr bekraiizm den Strom, in Ge^iischTi vcrschwimlr'n

"Andre, vom Riickrn Jrs Bfrgft sttirzen sir jUh dnrt hcra!)."

— "NiicIibarHcri u ohm^l Hot M< nsoli nnch mil: dem Acker /.iis.iiniu''ii

Soine Fflder iimi iilui fi it-dlich siOn laiilliclK'S Dacli."

o

Pawenayigj den dS^^"^ Augustus ^ dSiA,

Een onzer rcisgcnooten, de heer 3Iaie7^y Ycrliet ons dczon

morgcn en begaf zich zuidwesl>\aarts naar Tjisiroepan, terwijl

de heer Bosch mij verder tot Wanakerta bet genoegen yan

zijn gezelschap schonk. De afstandvan Garoet tot Wanakerta,

welke 12 palen bedraagt, Averd snel door ons met een rijlui

afgelegd (in de regterhelft van den dalbodcm) en wij bevonden

ons reeds ten 9 ure in den wel ingerigten pasanggrahan^ welke

ter zijde der Aloen-plaats van Wanakerta staat.

Van Garoet voert de weg eerst 2 palen ver oostwaartsin de

rigting naar den Telagabodas been, wendt zich dan aanvan-

kelijk naar bet oostnoordoostenj later naar bet noordoosten in

de rigting van den Sida keling^ i) venolgens gaat hij in een

kronkelenden loop door den immer nog tamclijk vlakken dal-

bodem eerst oostAvaarts, vervolgens noordoostwaarts en eindelijk

noord ten oostenwaarts. Bij den G'^""" paal k\\anien wij door

Tjisangkang, bet boofddorp van bet dislrikt Wanaradja, ver-

wisselden aldaar van paarden in de nabijheid van bet pakhtiis

Seniangen, 71/2 paal van de Negerij en zetteden onze reis verder

in dezelfde rigting voort. Het naastbij gelegen pimt der zuid-

Ter verkorting wordt door ons dikwerf het woord goenoeiig (g.) of berg weg-

gelaten.
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oostclijke grensketeri van Garoet, cle goenoeng Kratjak of Sang-

jang tjiah, ligt regtstreeks ia het zuiden; zijne noorcloostelijke

Iielft draagt msgelijks den afzonderlijken naam van Lingaratoe^

(de Tjikorai ligt van daar in het zuiden 55^ ten weslenj de

Sida keling in het noorden 55^ ten oosten en de Telagabodas

in het zuiden 6o tot 85° ten oosten). Van hier voerde ons de

weg, aanvankelijk naar het noorden , vervolgens, naar het noord

ten westen loopende^ over de grensbeek tjiTamen, welke de

beide distrikten van elkander scheidt^ geene andere beek van

eenig aanbelang wordt aan de regterzijde van het dal , welker

gemis aan water in vergehjking van de linkej'zijde zeer'm het

oog loopend is^ aangetroffen, (Aan deze zijde vheten op eene

gelijke lengte-uitgestrektheid, alleen tusschen Trogon en Tjisi-

rocpan, twaalfvv aiGrrij^G beken benedenwaarts.) Rolsteenen van

vulkanischcn oorsprong vuUen hare breede, doch niet zeerdiep

uitgespoelde bedding, Misschien moet dit gemis aan water worden

toegeschreven aan de geringe uitgestrektheid en de steilte

,

welke de dalwand aan doze zijde bezit, dewijl het gebergtezich

nioer naar de andere, naar de zuidoostelijke zijde, in de rigting van

Tasik malajoeheeft ontwikkeld, Verscheidene uitgebreide streken,

die in een ander geval, even als de overige deelen van den

dalbodem, in sawa's zoudenherschapenzijngeworden, ziet men

uit dien hoofde onbebouwd, als w eide- en grasvclden liggen, of

slechts met aaiiplantingen, die ook op een droogen grond tieren,

b. V. met Cytisus cajan bedekt.

Wanakertaj do voornaamste plaats in hpt benedengedeelte

der regtcrhelft yan het dal, ligt op eenen geringcn afstand v£

den westclijken voet van den Sida keling, diezijnen stompen, onre-

gelraatig in toppen verdcelden schedel ongeveer 2,000 voet hoog

bovcn den dalbodem verheft. Hij is do laatste (de noordelijkste)

van de vier bergmassa's (Tjikorai, Kratjak, Telagabodas, Sida

keling), die, door tusschenzadels met elkander verbonden, de

regter-, oostelijke (juister gezegd do zuidoostelijke) grcnskctcn

van het dal uitmaken. Hij daalt wcstwaarts in den nog vlakken

dalbodem bij Wanakerta en noordv\aarts in een golfvormi

oneffen hoogland benedenwaarfs, hetwelk, slechts door dc kloof
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der tji Manoek doorsnedcn , den voel van den Bandongschon

ocnocng Rocjong te genioet loopt; tcrwijl Iiij daarentcgeu in

het noordwestcn door Iict tussclicnland van Malombong met dc

oostelijke Malenibongsche bergkefccn (Sangjang ponte) verbonden

is. Van deze vier is slechts de Tjikorai een werkelijke kegelbcrg^

de anderen zijn bcrgmassa's, met brecde, in een aantal toppon ver-

declde schedels, welke alleen dan kegels gcnocmd mogen uorden,

wanneer men bun uitcrbjk in zijnen ganscben omvang beseboiiwt.

Dat deze bergen, gebjk met een, namebjk, den Telagabodas en den

Galocnggoeng, (welke zich metde aan de overzijde gelegen, d. i.

de zuidoostelijke belling van den ecrstgcnoemdon vereenigl)?2o^'-

hcdcn bet geval is, eenmaal vulkancn waren, dat kralersliunne

verbrijzelde scbedels doorboord badden, bebbcn wij reeds vroeger

als ons vermoedendoenkennenj aan hetwelk vcel waarscbijnlijks

M'ordt bijgezet door de nog aanwezige lava-stroornen aan de

zijden der bergen en door eene warme bron, welke aan den

voet van deneerstgenoemden opvvelt.

Deze bron , tji Panas ^), bgt in de nabijheid van den zuid-

westelijken voet van den Sida keling, in eene oostzuidoostebjke

rigting, op een afstand van i/^ paal van bier verwijderd en

scbijnt geene zeer bijzondere eigenschappen te bczitten. Naar

de waarnemingen van den beer Maier, die dezelve voor2dagen

bezocbt, heeft bet water renk nocb smaaken was de temperatuur

van betzelve ten 10 ure, bij eenen warmtegraad van den damp-

kring van 20,3^ R, (of 77,8^ Fahr.), 29,5" R. (of 98,0^ Fabr.)- ^"

de. umstreken is dezelve beroemd als beilzaam tegen rhumatismen

en huidziekten en door een om de bron gebouwd huisje van

bamboes tot badplaats ingerigt; het water loopt in een bekkcn te

zamcn^ waarin deszelfs te booge v\armtegraad geteniperd wordt.

Nadat bet distriklsboofd ons op de gebruikelijke wijzc op

een ontbijt, bcstaande uit soep, keri, rijst, gcbraden eendcn,

aardappelen en gebakt vleescb (hierFrikatel genoemd) en andere

niet te versmaden kostelijkheden, onthaald en ik mijne waarne-

') Dii, woonl ooi-jproiikuiyk x;imengestcIJ uit tji : beek en paniis : wnrm, wordt op

lava menigvtildig herhaald en dan dU cigenaaaiu gubezigd, ongeveerop gelijkc wijze

als hot duitsclio j.Warmbruuu.'*
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inhigen had getiiadigd, nam ik afscheid van mijn reisgenoot, den

heer Bosch en zettede mij in den zadel om vcrvolgens alleen,

slechts door een paar hoofdcn van minderen rang (en de koehs

,

die inijnc pakkaadje droegcn) bcgeleid, mijne reis naar Soeme-

dang te vervolgen. Ik zeide mijnen ouden en nieuwen reisgenoot

vaarwel, verdiept in gedachten over de raadselachtige baren en

stroomen van het lot, volgens welks wetten,— door gecn sterfe-

lijken geest tc doorgrondon, — de heer Bosch en ik hier in het

biiinenstc en afgelegenste gebergte van Java elkander weder

ontmoetten, nadat wij acht jaren vrocger, door de Averkehjke

baren van den oceaan, met dezelfde kiel, van Hellevoetsluis naar

de reede van Batavia waren voortgeschommeld geworden. Tijdens

wij nog te zamen koutend aan boord van de ((Jacob Cats)) het

cog in het oneindige, blaauwe verschiet der zee lieten weidcn,

lagen deze 8 jaren nog als ecne toekomst voor ons en die gehcim-

zinniffe, zoo ondoordrifia:bare en voor den mensch zoo weldadiiie

shiijer van het lot was nog voor dit tijdperk niet opgehcvcn

geworden; hoe zou het mogehjk zijn gewTCst destijds te ver-

moeden, dat wij elkander hie7^^ onder dergelijke omstandighe-

den, zoudenWederzien? Thans hebben zich deze acht jaren voor

ons oog onti'oldj wij hebben dczelven beleefd; maar wie kan

weten in welken maalstroom ons de nieuw e toekomst zal stooten

en voortdrijven , en met welke andere bekende gedaanten hij

ons ten derden male zal bijeenbrengen?

Df^rgelijke gedachten, en het geloof aan eene voorbeschikking

was niet ver verwijdcrd van dezelven, vervulden mijnen geest bij

mijne afreizc te Wanakerta, en onttrokken mij geheel en al

aan de buitenwereld, terwijl niijn paard, het best geleid door

den vooruitrijdenden wegwijzer, werktuigelijk voorwaarts staple.

Weldra echter bragten de veranderde omstrekcn en de nieuwe

terreinvormcn mij tot het werkelijke leven terng,

Ter regterzijde verhief zich de Sida keling, welks hellingen

met gras begroeid, wiens schedel met geboorntc bekroond was;

langs zijnen westclijken voet loopt de weg in eene noordelijke

rigting voort; aan de linkerzijde daarentegen lagen eene menigtc

klemc, afg(^zonderde heuvelen van onregehnatige, halfbolvormipre
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gcdaantCj van welke \erscheidenen tot digt in de nabijheid van

den weg zijn voortgesclioven geworden, Hierdoor verkrijgt do

bodem vanhet dal,— dat, uithoofdc van zijnc hcllcnde ligging,

van Garoet af tot aan doze plaats
,
(als cen gehecl bescliouwd) wcl

is waar nict borizontaal is, (gebjk dat van Bandong), niaar van

betwelk echter uitgebrcide streken herhaaldelijk vlakke ruiniten

vorinen, — van hicr af ecn oncffen, heuvelacbtig aanzicn^dcze

hcuvelen bestaan gchecl en al uit puinbrokkcn van trachiet-lava,

die op elkander geboopt en waarvan dc tusschenruimtea met zand

en verweorde rotsniassa's zijn gevuld. De oppervlakte dezerlieu-

velen heeft een ronden vorni verkregen door het verweren der

lava-brokken, welke met aarde overdekt en met gras begroeid

zijn. HocANel de meesten derzelvcn geYsoIcerd iiggen en afzon-

derlijke halve kogels of afgeronde kegels iiituiaken, zoo voruien

zij echter cene lange rij ^ een strook of een stroorn^ welke

zich van den staartvormig verlengden voet (Djoengkoer Panen)

des bergs Agoeng tot hierioe^ derhalve over de tji Manock tot

aanharen regteroever, door den dalgrond voortsclmiftj ten gevolge

waarvan de bogtvormige vlakte van Leles van het ovcrige ge-

deelte van den dalbodem wordt gescheiden. Op onze reize

van Leles naar Trogon (zie de 2^^^ schets) reden wij over het

begin van deze hcuvelenrij aan den voet van den Agoeng; van

daar af reikt zij als een zanienhangende stroom van lava-puin-

heuvelen tot in het midden van het dal,— alwaar de tji Manoek

in eene diepe kloof en van hier voor het oog bedekt, door

dezelve heenstroomt,— zet zich vervolgens ook aan den regter-

oever der rivier, doch in meer geisoleerde heuvelen, die voort-

durend lager en vlakker worden, tot hiertoe voort.

Het is blijkbaar, dat de bogt van Leles (welke ongeveer

even hoog ligt als Garoet) v56r het ontstaan dezer heuvclenrij

een zameffliangend geheel met de overige dalbedding uitmaakte,

en datde tji Manoek, door die uitgcworpen massa's in haren loop

gestremd, het benedengedeelte van den dalbodem overstroomen

en misschicn gedurende langen tijdeen meer moest vormen,alvorens

zij zich eene nieuwe bedding door dczepninhoopen had gegraven.

Iloezeer evenmin de beteckenis als de oorsprong dezer heu-
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volcnmassa aan gogronden tvvijfel 6iidorhevig is, zoo blijft het toch

immer opmerkenswaardig lioe ecu stroom, die uit lava-6ro^6'^w^-

keii bestaatj wclke zich zeker niet in een gesmolten, vioeibaren

toesland bevondcn, maar slechts roodgloeijend waren, op een
bodem

,

#=
zoo ver en in zulk eene lange recks voorl":eschoven kon
worden! Ja, men zou zulks als cene onmogelijkheid beschouwen,
Hidien men geene (jeschiedkundiye bewijzen bij andere bergen
\'0or oogen had. Deze stroom staat niet regtstreeks in verband
met den Goentoer, maar met den Agoeng. Misschien ontstond

dezclvebij de eersle uitbarsting,bijwelkegeIegenheiddeGoentoer

zich als een nieuwe vulkaaa opende en welde dezelve uit eene zij-

delingsche spleet van dengoenoeng Agoeng? (Volgens de berigten

dcr Inlanders bragt, van al de uitbarstingcn van den Goentoer,
slechts de eerste vervvoesling aan en was alleen deze voor den
njensch noodlottig. Zie vroeger.)

In zijnen vcrdcren loop, door het benedenste gedeelte van het

Garoetdal, gaat de weg steeds over den voet, of, indien men
wil, over het vlak gewoi-den benedengedeeltc der helling van
den Sida keling; de hoofdrivier (tji) Manoek (voor het oog in

hare kloof verborgen) blijft voortdurend ter linkerhand liggen;

zij loopt slechts door twee beken, welke der vermelding waardi"
zijn, namelijk, eerst door de tjiRetek, vervolgens door de tji

Pitjoeng, welke laatste de grensscheiding tusschen de regent-

schappen Limbangan i) en Socmedang uitmaakt, en verbindt zich

later— op een afsLand van hier, welke men in 1 V4 uur aflegt, hi

eene dwarsche rigting, met den grooten weg, welke van Baloeboer
Limbangan zuidoostwaarts naar Malembong loopt. Dezen kruisweg

') Uithoofde Limbanrjan slechts de smallcrc regter helft van het dal omvat, is het
verhoiiding tot het grooterc regentschap Bandong slechts zecr klein. Het'aantal

bewoners van hetzelve wordt tegenwoordig op 50,000 zielcn geschat, waarvan Vs tot
den aibeid gcschikt gerckcnd wordt. De oogst levcrde ditjaar 20,000 pikol koffij-
boonen op; deze zijn het product van 10 millioen boomen, ivaurvan 4 miUioen in
regelmatig aangelegde, door Dadap beschaduwdc tiiiucn staan; 3 miliioen zij.i

bosch-koffijtuineu en 3 millioen dorp- of pager-kofiij.

Bandong daarentegen telt 198,000 ziclen en 30,426,000 koffijboomcn, waarvan on-
geveer de helft pager- en de andore hclft Dadap- of bosch-koftijhoomen is. De/e
boamcrileverdcnin 1842: imooo pikol op. rPn??er: haag of omheining der dorpen

)

m V



5t^3

bcrciktc ik ten II1/4 urc en >vierp van daar nog eeninaal den

blik terug op den schoonen dalgrond, dien ik nu stond tc vcrlatcn.

Iletiseenschcef gerigt dwarsdal, enzonder twijfel hetschoonslc

van het ganschc ciland, Uet gcniet alio voordoelen cener genia-

tigde luchtgesteldheid en is gezegend zoowel met den rijkdoni

der verseliillendste cultures, als met alle nierkwaardlgheden dcr

natuuFj die in andere strekea van luit eiland ^leclits afzonderlijk

worden aangetroffen. Zijn oorsprong, zijn dallioofd, is het 3,770

a 3,780 voet hoogc, kocle plateau van Tjisiroepan en Tjikatjang,

hetwclk zich tusseliende bergen Tjikorai en Papandaijan uiLstrekt

en dat, giootcndeels met thee beplant, een chineeseh landschap

gelijkt (gemiddelde temperatunr: 08,0' Fahr.); van daar daalt

het allengskens in dc middenste, middehiiatig \vannc dalstreken

af, ahvaar, 2,165 en 2,260 voet boven de oppervlakte der zee,

reeds Kokospahnen hare toppen boven de dorpenGaroet enTrogon

verhelTen ^) (gemiddelde temperatunr 74,0^ a 75,0^ Fahr.), en

welker bedding met het wehge groen der sawa's getooid is,

tcrwijl aan de berghelhngen ter Mederzijde honderd duizenden

van koffijboomen, in regelmatig aangeplante tuinen, zich tot op

zekcre hoogte tusschen de wouden uitstrekken; — van hier

af daalt de dalbedding nog ongeveer 430 voet, tot in de laagste

eenigzins warmere streken bij Balocboer Limbangan, al-waar,

1,698 voet boven de oppervlakte der zee, het wehg groeijende

gras aan dc oevers der kleine mcren en der berghellingea aan

tah'ijke kudden van runderen een overvloedig voedsel oplevert.

(Gemiddelde temperatunr 76,0^ Fahr.) ^) Verschcidcne groote

:k

,, ^ , , ^ . Aug. 1837=2,160 ,

M Gemcten hoogte van Garoet in . °
,[ ccmidd. 2,165

Aug. 1844=2,170 *

^ , ^ . Aug. 1837=2,257'i
Gcmctcu hoogte van Trojron m , ,J gemiJd. 2,260° ° Aug. 1844=2,267 j

^ '

(Voor de hoogte van Trogou, 2,257 voet bedragende, was in verschcidcne vroegcre

opgaven, door ecne schrijlTout, verkecrdelijk 2.157 gcsteld.

*) Deze opgaven nopcns de gemiddelde jaarlijksche temperatunr van Garoet,

Trogon en Baloeboer Limbangan zijn , nithoofde van den korteu tijd gedurende

wclken de waarnemingen gcdaan werden, slechts als benadcnngen te bescliouwcn.

In de rondum ingesloten vlakke dalbeddiugen ontwikkelt zich een hoogere warm-

tejjraad dan op de bergen; men mag aannemen, dat de gemiddelde tempcratiuu-

aan steile. maar ovcrigens even ho<^gc herghellingen cpn graad lai^er is.
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ineren, zoo als de sitoc Randjeng en dc sitoe Bagnidit met vijf

kleine eilandcn, vcrlioogcn de schoonheid en de afwisseling van

dat liefelijke landscliap, terwijl vlugten van wilde eenden (Mi-

liwi'Sj Anas javanica Horsf.) Die, benevens andere watervogelen,

den Spiegel dezer meren bevolken, niet minder dan de smakelijke,

gescliubde bewoners' van het vochtige element, zoowel de lief-

hebbers der jagt s^s de tafelvrienden aanlokken.

Begunstigd door de physike ontwikkeling van den bodem en

de daaruit voortspruitende eigendommelijkhcden ten opzigte der

luchtgesteldheid, bezit dit heerlijke dal, — dat van Tjikatjang

tot aan Baloeboer Limbangan Ti/o geographische mijlen (of 30

minuten) lang is en eene afwisselende breedte hecft, namelijk,

bovenaan van 3/4^ in het midden van l^-i en in het benedenge-

deelte van 2 mijlen en met inbegrip van de bogt van Lelcs 3

k 3^/2 mijlen, — alio schoonheden en rijkdonunen der natuur

binnen een klein bestek zaraengcvat, welke ieder ter bewoning

van hctzelve uitlokken, terwijl de natuuronderzoeker in de na-

bijheid en op de grcnsgebergten, die het aan alle zijden otnringcn,

bijna alle verschijnselen van vulkanischen oorsprong aantreft,

als; voor lang uitgebluschte kegels, die, met den weligsten planten-

groei bedekt, in trapsgcwijze overgangen, uit de strcek der

hoogstammige wooden zich tot in de zone der kleine Alpen-

boomen verhefTeni), — kristalheldere, koude bronnen,dieplot-

seling uit den bodem opwellen 2),— W'armebronnens)^—^tikgrot-

ten ^), — zwavelmercn van eene melkwitte kleurs)^— kokend

heete, zwavelachtige modderpoelen ^)^ — solfalara's 7), —-oude en

jongelava-stroomenenloeijende vulkanens)^ welke tervernietiging

van dit Javasche paradijs te vergccfs hunne vlammen uitbraken.

^) De Tjikorai.

*) De tji Tjapar, in de nabijhcid van Lelcs.

*) TjiPanas bij Wanakerta, en eene warme bron nabij den pasanggrahan Pasir

kiamis.

") Patjak galang, aan den Telagabodas.

^) Het mcer (tclaga) Bodas.

*) Kawah Kiainis of Karaha.

') Papand.iijan. kawah Manock, Telagabodas.

*) De goeiiocng Gocntoer.
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Op dit gezcgendcj en toch zoo slillcj vreed/aaie dal rubllo

mijn blit. De oingang met beschaafde maniicn (zoowelEuropcers

als Javanen) en dc welwillende outvangst , die ik te Garoet genoot

,

hadden cen indruk bij mij achlergelaten, Avaardoor mijiK^ Ijlik-

ken nog nienigwerf naar dezc strcken A\crden liecngetrokkkcn.

<(Zij wonen gelukkig daar ginds, in hunnen huissebjkcukring,

omgeycn door hetgeen Let leven aangenaan^ maakt^ zij leven

tevreden in dat stillc dal, binncn lictAVclk zich hunne wenschen

bcperkcn, zij hebbeu een vaderlaiid.» — Maar ik? Zondcr

huis, zonder hof^ zonder een cnkel wezcn op dit ciland, dat

naar mij liaakt, — trek ik onophoudelijk verder, — alleeu,

steeds zwervend! Het geluk laat ik aller\\ege achter mij terug

en de tevredenheid kan mijne schrcdcn nict volgen ; alle gozegende

dalen ga ik voorbij , maar geen enkel hunner biedt mij cene hut

aan^ zoo zal ik rusteloos streven en ronddwalen ,— totdat eenmaal

het kleinste allcr dalen aan al mijne wenschcn een eindemaakt.

Wien verrassen nict somAvijlen in den Misselenden loop zijns

levens dergelijke droevige beelden ; ^ie is in staat dezelven gcheel

en al te onderdrukken, wanneer het scheiden van plaatsen en van

personen, die men lief had gekregen , een gevoel van leegte had

achtergelaten? Ook ik kon een dergelijk gevoel , door dit oord

bij mij opgewekt , niet van mij afweren. Mijn moed was gebro-

ken. — Eensklaps echter braken de toppen van den Tjerimai en

van den ^Tampomas door de wolken, en zagen zij met majesteit

op mij benedemvaarts ! Daar verhief zich eene andere stem in

mijn gemocd ; eene tweedc ziel vverd Icvendig. Het Avas mij als

hoorde ik den Genius der wetenschap ^ die mij in het grootsche

dernatuur en in hetlevendige genot barer beoefening eene vergoe-

ding aanwees voor het gemis van de vreugdc uit den maatschap-

pclijken omgang geborcn. Toen gevoelde ik mij opgetogen naar

die schitterende hoogten, — awaar ik van naderbij tot dc zon

opzien, en de stille aarde (met haar geluk) aan mijne voeten

zou zien liggen.)>

Na deze opwekking, — de zorgen van mijafgezct, vcriuhet

dal van mij ge-svorpen en van nieuvve reislust doordrongen

toog ik vcrder en vervolgde ik mijn doel.
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Don hoofdweg in eene zuicloostelijke rigling naar Maleuibong

volgencle, passeerde ik nog vier beken, waarvan de derdc tji

Andjoer, de vierde tji Liloi , de vijfde tji Rangkong en de

zesde tji Pendes heet, die alien in kronkelenden loop en in

tamelijk dicpe beddingen, waarop eene menigte rolsteenen van

Irachiet-, trachiel-lava en vulkanische brekzie wcrden aange-

trofFen, van de helling des Sida keling door het Iioogland naar

de tji Manoek vlietcn. Aan den regteroever der zesde beek,

welke zich beneden , doch in de nabijheid van den weg (ten

noorden van denzelven) met dc vijfde beek vereenigt, ligt de

hoofdplaats van het distrikt van gelijken naam, de desa Ma-
lemhovy^ tusschen welker Kokos- en Pinang-palmen, die zich

boven het bosch van lager groeijende vruchtboomen, dat de

hutten omringt, verheffen, ik ten 1 ure binnenreed. (De af-

stand van hier tot Wanakerta bcdraagt 9 palen, afgelegd in

3 uren.)

Van het punt waar de beide wegen elkandcr kruisen, gaat,

wel is waar, de dalgrond van Garoet voort zich in gclijke hoogte

als vroegcr (van 1,700 tot 1,800 voet) met eene'onbcnicrkbare

rijzing, verder uit te breiden, maar hij houclt op eene vlakte te

vormen en wordt een onregelmatig, heuvelachtig, golfvormig^
door de genoemde vier beekkloven doorgroefd hoogland ^ het-

welk, als de uitgebreide noordelijke en noordoostelijkc voet van

den Sida kehng, de toppen van dozen berg orasingelt en zich

uitstrekt tot aan Malembong. In dat gedeelte, alwaar de beide

wegen clkander snijdcn, ligt het even hoog, of althans bijna even

hoog tegcnover het plat van Baloeboer Limbangan, hetwelk

aan de linker- (Bandongsche) zijde het laagste terras der dal-

bedding van 1,700 voet vormt; van dit plat wordt hetzelve

gcscheidcn door een afhellend gedcclte van het dal, hctwelk

naar het midden heen gedurig lager wordl, totdat hot eiu-

delijk in de steile kloof der tji Manoek nedordaalt. (Zie Garoet^

Figuur .y, profiol dor doorsnede van deze terroinvorming.)

Op gelijke wijze als aan deze linkerzijde de vlakte van Ba-

loeboer Limbaugan, naar het nooixlooslon boon, zich in audero

vhikkei'nin)[on of hoogterrassen voorlzet, welke den znidoosle-
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lijkeii eu oosLclijkeu voeL van dcii goonocng Roojoeng i) oni-

singcleu, en, wel is waar, met kloven doorgroefd zijii, echter

als een geheel bcschouud, plaiten Iieeten niogen, zoo loopl

het aan deze zijde gelegen hoogkind (dat ^\ij zoo even door-

kruisd liebbeii), doeli met eene minder ellen oppervkikte, meer
golfvormig, of ongelijker, lieuvelachtiger cm d*^! Sida keling^)

Iieen (welke beide bergen als de laatste hooge hoekpilaren van

het eigenlijke Garoetdal mogcn beschouwd worden); vervolgens

gaat het, noordoost- en oostvvaarts van den Sida kehiig, als een vlak

gewordcn tusschcnzadel (distrikt Malenibong) in een nieuw berg-

juk, — g. Sangjang ponle of Malenibong gebergte genoemd, —
over, welks met woud bedekte kam, die eene geringc hoogte

bereikt, zicli van het noorden naar het zuiden voortzet. hi de

onmiddellijke nabijheid van den westelijken voet dezer nieuwc,

korte bergketen ligt de desa, waarin wij ons bevinden.

Het friseh groene bladerengewelf van vruchlboomenoverdekt,

als dat van een wond, alle hutten van het dorp. Boomloos echter,

sleclits bedekt met het eenvormigc, groenachtig grijze kleed van

weidevelden en grasmatten, ligt daar voor ons uitgestrekt het

golfvormige, oneffene hoogland van Malembong, dat zich tus-

schen de genoemde bergen, den Sangjang ponte ten oosten en

den Sida Kehng ten zuid^vesten, uitbreidt; slechts langs de

wanden der beekkloven, zoo ver het mogelijk is den bodem

te besproeijen, loopt een smalle zoom van met sawa's bedekte

terrassen. Gelijk het hoogland den noordelijken voet van den

Sida keling omsingelt, zoo strekt het zich ook van Malenibong

nog verder naar het noorden nit en loopt het in de rigtingvan

het noordwesten het" even hooge plat aan den voet van den

goenoeng Roejoeng te gemoet^ tegen dit laalstgenoemde loopt

*) Dit gebei'gte, eene Iioogte bereikende van ongeveer 5,200 voet, is het dat zich

noord\vest\Yaarts van Baloeboer Limbangan verheft (als zuidoostelijke hoek van

alio Bandongsche bergketenen) en aan welks oost-zuidoostelijke helling de passang-

gralian Tjalanijang, tei- hoogte van 3,883 voet is gelegen. De bewoners van Maleni-

bong heeten hetzelve g. Simpai.

*) Dezen berg, welke in het Garoetdal overal bekend is ondcr naam van Sida

keling, noeincn de inwoners van Malenibong, welke denzelven van de tegenovcrge-

stelde zijde zion als die \ixn Wanakerta, goenoeng Roejoeng.

^..
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het aan en zou hierniede een geheel, een plateauachtig, door

bekcn golfvormig doorgroefd hoogland Tormcn, ware het nict,

dat de tji Manoek, welke beide deelen van elkandcr scheidt,

zich hare diep uitgcspoelde kloof tusschen dezelven gegraven

had. Deze kloof (in de nabijheid van Garoet nog slechts eeue

gewone rivierbedding vormende) loopt van Balocboer Liniban-

gan af ecrst oostwaarts, wendt zich later, gedurig dieper het

hoogland insnijdende, noordoostvvaarts been en breekt eindelijk

als ecne loodregte, verscheidene honderd voet diepe, vreesse-

lijke en \voest romantische kloof of rivierspleet in enge bogten

door het gebergte , om eerst aan den voet van het hoogland bij

Pawenang, waar rotsbrokken en afgezonderde bergzuilen den

uitloop omsingelen, als een verbreed stroomdal weder te voor-

schijn tc treden. IJithoofde van de ontoegankelijkheid der kloof,

welke tusschen de ter wederzijdc even hooge oevers op eenigen

afstand gcheel en al voor het oog verborgen ligt, is men (den

rij- of pedatiweg volgende) genoodzaakt een grooten omweg

door het hoogland over Malembong te maken, ten einde naar

Pawenang (aan den noordoostelijken voet van het hoogland ge-

legen) te reizen. De hooge rand der kloof is daarenboven, door

zich in dezelve uitstortende kleinerebeken, op vele plaatsen diep

ingesneden geworden en tevens w^aarschijnlijk de oorzaak, dat

deze viiddengedeelten van het hoogland onbebomvd en onbe-

woond zijn.

De ongeloofelijke diepte tot welke de tji Manoekhare kloof door

dit land heeft gegraven, — welke een waar ^anaaZ vormt, —
leidt tot de veronders telling, dat hetzelve uit losse aarde of

uit steenbrokken is zamengesteld. En inderdaad het gansche

hoogland vertoont zich als de rume, of als het uitwerpings-

terrein van eenen verbrijzelden vulkaan, namelijk, van den

in puin verkeerden Sida keling, welks lava-brokken hier over

elkander werden geworpen, zich verbreedden en den vroeger

waarschijnlijk kom^ormigen of vlakken dalgrond eenige hon-

derd voet ophoogdcn en in een golfvorniig, oneffen terrein

herschiepcn.

Alle beken, namelijk, hoe diep zij hare kloven ook uitgchold
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hebbcn, vcrtooncn slechis p^nnbrokken van trachict, van veel-

soortigc lava van tracliitischcn oorsprong en van vulkanisclie

brekzien, weike, Iioekig en onregclmalig van vonn, sleclils in

de beekbeddingen als rolsteencn afgcrond en op vele plaatscn

iiit de met gras getooidc oppervlakte des lands nog kaal en

onvergaan uitstckcnde, alliicr tot eenc zecr iiifgcbreide, vcr-

scheidcne honderd voet dikkc laag op elkandcr gelioopt liggen.

Baloeboer Limbangan ligt 1,698 voet bovcn de oppervlakte

der zee (bar.-); Malembong, gelijk mede hct grootste gedcelte van

het hoogland, 1,948 voet (ban); het lioogste punt van het tus-

sclienland, tusschen den Sida keling en den Sangjang ponte,

I,
waarover de wegpas zuidAvaarls van de desa naar Tasik ma-

lajoe heenleldt, is 472 voet hooger (derlialve 2,420 voet); bet

hoogste punt van den weg van hier naar Pawenang , wclke

noordwaarts van Malembong zecr nabij de helling van den

Sangjang ponte voortloopt, is ongeveer 700 voet hooger (dus

2,650 voet) en de nok van den Sangjang ponte omtrcnt 1,500

hooger, derhalve 3,450 voet boven de oppervlakte der zee.

Waarschijnlijk is de voormalige dalbodem door gindsche laag

van piiinbrokken zoo veel opgehoogd geworden als het ver-

schil in hoogte bedraagt tusschen Malembong en Baloeboer

Limbangan (250 voet).

De gastvrijheid der distriktshoofden in de Preanger-Regent-

schappen is inderdaad voorbceldig; nog heb ik den tijd niet

gehad het ontbijt, hetwelk ik tc Wanakerta genoot, te ver-

duwen, en reeds word ik te Malembong weder op een nieuw

ontbijt onthaald, dat uit allerlei smakelijkc geregten van ge-

lijken aard als het vorige bestond. De gastvrijheid, welke den

Javaan aangeboren is, — voor de helft cchter ontstaande uit

de minachting, uit de geringschatting, welke hij voor de

rijkdommen koestert en die derhalve niet tot de positieve

deugden mag gerekend worden, — gaat bij eenigc hoofden,

wannecr zij vermogend zijn, vergezeld van de zucht ora met

hun tafelservies en met hunne geheel op do Europesche wijze

ingerigte huishouding te pronkcn en om andere in do nabijheid

wonende hoofden dc loef af te steken, hetgeen derhalve van

s
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meer dan eene zijde eene goede ontvangst verzekert. Mijn

gastheer zette zich mede aan den disch; dit schijnt in de

Preangcr-Regcntschappen zoo de gewoontc te zijn; ook kan cen

reiziger op Java niet beter doen dan zich in dergelijke zaken,

welke in de verschillende residentien van elkandcr verschillen,

naar de gewoonte van den Europeschen beambtc der plaats,

waar hij zich bevindt, te regelen. Het hoofd te Malembong
was ecn bejaarde, zeer eerwaardige Javaan^ echter warenhem
de naastbij gelegen bergen niet eens bij name bekend en was
hij vcrpligt bij de gcmeene Javanen eerst onderzoek daarnaar

te doen.

Ten 2 ui^e ging het; met versche paarden en versche koeH's

op nieuw vooruit. Eerst reed ik IV2 paal in eene noord-noord-

westehjke rigting (naar die zijde, waar men in de verte den
Tanipomas v\^aarneemt), over een tamehjk effen, eenigzins af-

loopend terrein, over eene kleine beek, met rolsteenen vervuld,

naast een pakhjiis voorbij, dat ik aan de regterhand liethggen

tot aan de tweede beek, de tji Bodjong. Ilier bemerkt men
tcr wederzijde van den weg een zeer zindehjk ondcrhouden

dwarsweg, welke tusschen lanen \an bamboesriet en waroe-

boomen (Hibiscus tihaceus), en met Justicia-struiken bcplant,

eenige honderd voet ver naar voormalige begraafplaatsen hecn-

voert. Langs breede, rmv in de aarde gehouwen trappen , stijgt

men naar kleine^ schaduwrijkeplatten op, die met langwerpige

of spitse trachietsteenen omringd, of in het rond daarmcde om-
zoomd zijn ; verder kenmerken zij zich door niets bijzonders dan
door eenige zuilenvormige trachietsteenen, welke (langwerpig

vierkant van vorm) hier
,
gelijk zij door de natuur zijn geschapen,

in den grond gestoken voorkomen. Grafheuvelcn ziet men niet.

Oude boomen van verschillende soort werpen hunne schaduwen
over deze plaats. Mijne bcgcleiders van Malembong wisten mij

omtrent dit oord niets anders te zeggcn, dan dat een voornaam
hoofd aldaar bcgraven ligt; ten opzigte der tijcLsbepaling waren
zij in fiet onzekere of dit voorval 50 dan wel 100 jaren geleden

was. (Men herkent ook hier wederom de groote eer]>ied5 waarin
de Javaan de graven zijner voorvaderen hondt , als cone eigen-
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namclijk de meeste stammcn van dczcn arcliipel , die lict poly-

theismus nog belijden , mcnigwerf in Iioogere mate cigen is dan
vele bcscliaafdc natien van Europa.)

Van hier rijst de wcg opwaarts en komt men over eene
derde kali, tji KantaAvang geheetcn; verdcr loopt de weg in

eene schuinschc rigting opwaarts lungs de noordweslclijke hel-

ling van den Sangjang pont6 en gaat vervolgens, zijn pas-punt

(of hoogste gedeelte) vormende, ongeveer een paal ver op
gelijke hoogte voort, dewijl hij in zijn bogligcn loop al de
oneffcuhcdcn dcr Iiclling volgt, toldat hij in de nabijheid van
het poststation Tjilcngkrang (op een afstand van Malomhon^,
welke in I1/2 uur wordt afgelegd) aanvangt steil en onafgebroken

langs de noordelijke helling van het gcbergte op te loopeh.

Deze noordwestelijkc en noordelijke hellingcn van den Sang-

jang ponte (of het Malembongsche gebcrgte, ook g. Tjakra boana
gcnoemd) zijn met eene dergelijke roodachtig brnine lecmaardo

bedekt, welke wij onder anderen op den bergrug tusschen

Tjitjalengka en Leles hebben leeren kennen en waarin vele

steenbrokken vermengd voorkomen; bijna overal vvaar deze

aardsoort wordt aangetrofFen , vindt men haar met denzelfden

plantengroei bedekt, namelijk, met Alang- en Glaga-gras en

enkele daarin verstrooid voorkomende Malaka-boomen (Emblica

officinalis), een toevlugtsoord voor herten, een waterluoze,

drooge bodem.

Van Tjilengkrang (de Tampomas van daar in het noorden

28Va° ten westen en de Haroemon, of de linkcrkegel van Leles,

in het zuiden ddUi" ten \^esten) geniet men reeds een onbc-

lemmerd uitzigt benedenwaarts op den noordelijken en noord-

noordoostelijken voet van dit hoogland, alwaar het gebergte,

door de tji Manoek doorbroken , tot een puinhoop verbrijzeld is

en aan de buitenzijde van die doorbraak zich onder anderen eene

hooge, zuilvorraige rotsmassa in het noord-noordvvesten yerheft.

De vicrde beek, weU^e van Malembong gerekend, den ove-

i-igens breeden weg (dien men des noods met cenen wagen kan

berijden) doorsnijdt. is de grootste derzelven, naraelijk, de fji
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Karclio , welke iiit cone diepe kloof tcr rcglcrzijdc van den weg

uit het Sangjang ponte gebergtc benedenw aarts bruist. Over

eene brug bereikt de weg den rcgteroever der beek en den

regtervvand der kloof ; van hier af verlaat de Aveg deze kloof

niet meer, niaar in schilderachtige bogten dezelve vergezellende,

daalt hij in de kloof zelve en loopt vervolgens met haar naar

den voet van het gebergtc nederwaarts.

Somtijds zeer steil benedenwaarts dalende , vooral ter plaatse

waar hij de vijfde beek, de tji Widoeng, welke dwars in den

regteroever der tji Kareho uitloopt, overschrijdt, kronkelt de

weg zich tnsschen de steile wanden der kloof, welke op vele

plaatsen door de lommerrijkste wooden beschaduwd zijn , naar

beneden en vormt hij een der meest pittoreske wegen van Java.

Onder het geboomte, dat ter wederzijde groeit, trekken van

tijd tot tijdgeheel bladerlooze booinen: Colbertia obovata Bl.de

opraerkzaamheid des reizigers; deze behooren tot de wcinige

tropische gewassen, welke periodiek hun loof vcrhczcn en wier

kale takken alsdan met tallooze groote bloemen, welke men

op een afstand voor gele vogelen aanziet, bedekt zijn. Even

kaal, geheel bladerloos, met wijd uitgebreide takken, komteen

enkqle hoogstammigc boom, poehoen Dangdoer, eene Bombaxsoort

(Salmalia malabarica) voor, welke op Java slechts zeldzaam en

geheel op zich zelf staande wordt aangetroffen en welks helder

roode
,
groote bloemen bij honderden op den bodem verstrooid

Door dergelijke streken gaande, bereikt men, eene zesde

dwars loopende beek passerende, den voet van het gebergte en

betreedt men, gedurig door heetcre luchttogten omwaaid, het

diepland van Pawenang , alw aar de reiziger zich eensklaps door

een uiterst pittoresk landschap, door eene ware Zwitsersche

natuur omringd ziet. Want te dezer plaatse is het,alwaar,— ter

linkcrzijde of noordwestwaarts van den weg, de tji Manoek zich

door het gebergte heenbrcekt, en tnsschen de bcide tegen

over elkander liggende platten van liet hoogland^ tegen welke

het oog stnit, nit hare diepe, duistere kloof te voorschijn treedt,

om zich verder benedenwaarts, aan den voet der platten, tot
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kleine, van rondoui omslotene kctcldalcn to vcrbreeden. Met

welk een heerlijk frisch grocn zijii de sawa's dezer rondaclitige

dalvlaktcn gctooid, — hoe licfclijk koracn de kleine dorpen

met hunne palmbosclijes, die dczelven omsingelen en in de

sawa's verstrooid liggcn, aan hct oog voor! Maar hoe indruk-

wekkend en hoog rijzcn de met woud bedekfo bergwanden in

het rond op en hoe stcil verhelTen zich enkele zuilenvorniige

toppcn uit den dalbodem, bovcn welks zwartachtige, mcer dan

honderd voet hoogc, loodrcgt opschietcude rotswaaden zich het

groene woudgeboomte heenbuigt, dat Imnne boveuste toppen

kroont

!

Tocn ik het dorp Pawcnang naderbij kwam, ontwaarde ik

gedurig mcer en meer sporcn van menschehjkc, hoewel ecnzij-

dige bedrijvigheid, naniehjk, vei'scheidcne honderden Tan met

twee raderen voorziene pedati's, die ter zijde van den weghier

in langc rijen achter eliandcr gebondcn, ginds als ecne soorfe

van vezvschansiug in eenen kring warcn gcplaatst, in welker

midden de plompe herkaau\^ers, als ohfantskalveren op den

grond lagen. Gedeeltehjk kwamen dcze pedati's uit het pak-

huis Tan Karang sambong terug, terwijl een ander gedeelte

hunne schijfvormige wielen cerst naar deze plaats toe rolde,

om het produkt der koffijboomen (Tan het gansche'dal Tan

Garoet, enz.) aldaar te ontladen. Het had al het uiterhjk Tan

de achtcrhoede eens legers en stellig was hier ook de helft der

menschelijke bcvolking, die in staat is om te arbeiden en de

geheele buffel-bevolking op de been. Gansche kudden Tan buffels

staken slechts de koppcn boTcn de water- en modderpoclen uit,

waarin zij lagen, terwijl anderen deels op de heuvelen in het

rond graasden , deels lagen te herkaauwen. Hunne Toerlie-

den zaten ter zijde der pedati's in de nabijhcid van kleine

vuren, waarop hunne polten met rijst, op drie steenen gezet,

stonden te koken en welke hun schamel avondeten bcTalteden.

Aan alle hoeken zag men kinderen aan den arbeid, hier

bezig om de buffels met stroowissen in de beek te wasschen,

ginds om hen bijeen te driJTen en het scheen , alsof deze mor^

sige, menigvvcrf zecr koppige beesten zich het gewilligst door
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kindereu lietcn regeren. De avondzon wierp hare laatste stralea

op dit bedrijvige en toch vreedzame, stiile tooneel, toen ik

tusschen de Kokospalmen heen het dorpjc Pawenang binnentrad.

Drukkend w as voor mij
,
gedurende den loop van den ganschen

middag, de grootere hitte van het diepland en de snelle over-

gang nit de koelere hoogvlakten in dit weligelaaglandgeweest;

des te aangenamer was niij de koelte van den naderenden avond.

lleiningen (pagers), uit gevlochten bamboes bestaande, schei-

den tcr wederzijde den breeden dorpsvveg van de tuinen en

ooftboomen, wier kroonen, een koel lommer verschaffende

,

zich boven dezelven vereenigen. Ik volgde mijnen vooruit

rijdenden gids en ontdekte weldra aan de toonen van den ga-

melan , die zich eensklaps deden hooren , mijne tegenwoordige

rustplaats, namehjk^de kleine passanggrahan , waaruit mij een

bejaard districtshoofd te gemoet kwain cm mij regt hartchjk

le ontvangen.

(Mijne bedienden en andere Javanen , die mij begeleid

hadden , verniaken zich nog met de ronggengs en met de

muziek; ten einde niet gcstoord te worden, heb ik hen alien,
ri

terstond na mijne aankomst, teruggezonden ; zonderling toch,

hoe vermoeid deze losse zonen der natuur na lange dagmarschen

ook mog'en zijn , ^Yamleer zij den gamelan hooren en ronggengs

aantrelTen, dan denken zij aan geen slapen mcer.)

De afstand van Malembong tot aan deze plaats wordt op 10

palen berekend; te paard in stap had ik denzelven, na aftrek

van het oponthoud, in minder dan 3 uren afgciegd.

j

t

Soemedang , den ,^6^^" Augustus , dSAU,

Reeds vroeg had ik mij dezcn morgen te Pawenang in den

zadel gezet en kwam ik ten 12 ure (na eene reis van 5^/4 uur)

alhier aan. De weg loopt langs den bnitensten voet derbergke-

ten en w el , over het algemeen gcnoraen , in eene noordwestelijkc

rigting of cvenwijdig met deze keten, welke, terwijl zij Soemedang

van het oostelijkste gedeelte van het Bandongsche plateau af-

scheidt, zich van den Boekit djarian zuidoostwaarts over den

Gerimbi tot aan den goenoeng Roejoeng uitstrekt; w-ij zullen
ft
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dezelve do Gcrinibi-keten nocmen. Behalve ribben van geringeien

onivang, zet zij twee lange dwarsiXYmGw iiaar het noordooslon

af, van weike de eerste de in cene bogt loopiMulc vlakte van

PaMenangten noorden, de tweede de ketelvlakte vanSoeniedan*?

ten zuiden bcgrenst, terwijl tusschcn boidcn nog ecuc derdc

effcne middenbogt ingeslotcn blijft liggen. Dwars over dcze

beide armen loopt de weg met tanielijk steile passen hccn.

Van Pawenang loopt de weg eerst ongeveer Vs pa^il ver west-

waarts (zuid 81V2° l<tn westen), wendt zich dan naar liet noord-

westen (noordwest ZW" ten westen), passcert over houlen briiggen

cerst den klcineren, daarop den grooteren arm der Iji Mauoek,

cm vervolgens in dezelfde rigting , waarin men den top van den

Tampomas gewaar wordt, verder de vlakte te doorloopen. Dezo

top even als d^ kraterwand van den Tjerimai werden door den

glocd van het eerste morgenrood geverwd, toen mijn klepper

over de brug stapte. Beide armen der beek woiden slechts door

een klein vlak eiland van elkander gescheiden. Hare breede bed-

ding is met millioenen van vulkanische rolsteenen opgevuld, over

en tusschen welkc het troebele, slijkerig gele water schuimend

been bruist. Na sterken en aaiJioudenden regen treedt de beek

buiten hare vlakke oevers, weIke ter naauwernood eene hoogte

van S voet hebben en verandert zij de geheele omstreek in een meer.

Het schijntj dat de gausche vlakte van Pawenang uit eene ten

minste 20', misschien nog dilvkere laag van rolsteenen^ o^umer

of min afgeronde steenbrokken bestaat, want aan de zijwanden

van alle beekkloven, welke insnijdingen van 5 a 10' maken,

komt de rolsteenlaag allerwege te voorschijn.

Op mijnen verderen togt (naar het' noorden 35"^ ten ooslen)

door deze met rijst beplante, gehcel en al in sawa's herscha-

pene vlakte, passeerde ik nog 4 dergelijke beken, welke, in

de Gerimbi keten ontspringende, dwars naar de tji Manoek heen-

loopen en kwam ik ten 81/2 ure op den eersten dwarsarm der

Gerimbi keten aan (den afstand van Pawenang tot aan dit punt

had ik in 2 uren afgelegd), op welks paslioogte, ongeveer 500

voet boven de vlakte, ik mijne werktuigen opstelde, ten einde

peilingen te nenien.
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De vlakte van Pawenang is geen open, met de groote al-

luviaal vlakte van Indramajoe en Clieribon vereenigd plat, maar
hel is integendeel eene vlakke, van rondsom door gebergten

omringde bogt^ welker horizontaliteit waarschijnlijk door eene

voornialige waterbedekking is ontstaan, ten gevolge waarvande
puinlaag meerdere uitbrcicling en eene effene oppervlakte ver-

kreeg. Destijds was het een binncnmeer, totdat hare beek, de

tjiManoek (noordwaarts van Pawenang), zich een tweeden uit-

loop baande, waardoor het w^ater tot bijna opeenegehjkehoogte
als de buitenste alluviaalvlakte daalde.

In het noordwesten tot in het noorden wordt doze vlakte

begrensd door den eersten dwarsarm (waarop wij ons thans

bevinden), welke zich als een heuvelachtigen, oneffen met gras

bedekten bergrug nog ver van hier naar het noordposten uitstrekt

en vervolgens eensklaps in eene zeersleilerots-afhelling uitloopt 7

die wij met A zuUen aanduiden en langs welker voet, in eene

noordelijke rigting van Pawenang, de tji Manoek voorbij stroomt.

In het zuidwesten wordt slechts een klein gedeelte der bogt,

namelijk , hare noordwestelijke streken , door den voet der hoofd-

ketcn Gerimbi (en hare dwarsribben) zelve begrensd; verrewe^
het grootste gedeelte loopt in het zuidwesten, in het zuiden

en in het zuidoosten tegen den voet van het gindsche hoogland,

dat zich van de helhng der spits Roejoeng (welke in het zuiden
80^ ten westen ligt) in eene dwarsche rigting tot aan de helhng
van den Sangjang ponte (welks midden in het zuiden IS^ ten

oosten wordt waargcnomen) voortzet.— Dit hoogland maakt een
voorwaarts springend terras of plat uit, hetwelk slechts op eene
enkeleplaats is doorbroken , namelijk, door de kloofder tji Manoek
en vervolgens met een scherp begrensden rand eensklaps, met
eenen enkelen trap, in het diepland van Pawenang nederdaalt.

(Zie Pawenang Figuur d.) Op die wijze plotsehng afgesneden

doet zich dit hoogland van Malembong van hier aan het oog
voor en rijst het denkbeeld op , dat deze scherpbegrensde rand
een voormalige oevcr eens meers is gevveest, welke steil in den vloed

aldaalde en dat de steile als een trap gevormde helling, tusschen

dozen bovensten rand van het plat en zijnen voet, Aoor golf-
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yckloiif is veroorzaakl, liclwclk ilcii waiul vau uiulcrcu uilliolJc

cii afbrokkckle(?)

Aan deze zijdcn onislotcn (in hct noordeiijin hot westeu en

in liet zuidcn) , zou dc vlaktc van Pawcnang in hct oost-zuul-

oosten, in liet oostenen inhet noordooslen (tolaanhctnoordcn)

open liggen, ware hot niet, dat voor deze ganschc uilgestrcktc

oostelijke ruimte , van den voet des Irapvonnig afloopcnden

wands van het Malembong. plat (ten ziiidoostrn van liet dorp

Pawenang) tot aan hct steil afdalcndc uiteindc (A) van den ccrston

dvvarsarm (ten noorden van Pawenang) een labirinivonnuj^

heuvelachiig terrein lag, hetwelk, in zijne hoogstc bulten

ongeveer 500 a 500' hooger liggende dan de vlakte, de bogt van

Pawenang aan deze zijde begrenst. De massa , haar als een geheel

beschouwende, ligt overal even hoog, omtrent 200 voet boven

de vlakte. Slechts eene enkele waterloozing loopt uit de bogt

door dit terrein , namehjk, de tjiManoek, welke zich digt aan

den voet des wands A een bed heeft gegraven en langs dezen

weg de buitcnste vlakte van Karang sambong binnen treedt. Van

het Sangjang poute of Malembong gebergte afdalende, strekt dit

terrein zich (in het zuiden van Karang sambong) nog onafzienbaar

ver naar de zijde van den Tjerimai uit. Het bestaat uit een

onvruchtbaar, heet, dor, onbebouwbaarj steenach tig, met berg-

toppcn bedekt rots-labirint, dat (naar de slreken, die ik in

1859 zuidwaarts vau Karang sambong bezocht en naar het

algemeen uiterhjk te oordeelen) geheel en al uit vulkanische

puinmassa's, doels groote brokstukken van rotsen, deels brekzien

schijnt gevormd tc zijn, — en bedekt is met dc uitwerpselen

van ecu verbrijzelden vulkaan! (Waarschijnlijk was ook de Sang-

jang poute eenmaal een vulkaan eu ligt dezelve thans hicrals

een puinhoop neder.)

De roodachtige aardsoort op den eersten dwarsarra, met de

daarin gckneed voorkomende rolsteenen, en met hare Alang- en

Malaka-plautcngroei, kwam volkomen overeen met die, welke

aan de uoordwestelijke helling van deu Sangjang ponte wordt

aangetrofFen. De Tampomas deed zich, van dezen wegpas

gezien, aan het oog voor, gelijk in Tampomas Firjnur .y,
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wordt afgebeeld; zijn slompe, halfkogelvormige top^ met des-

zelfs bolronden schedel, gelijkt op een koepel geplaatst op

een terras en is geheel en al van de andere bergcn op Java

onderscheiden. (Van dezen berg hoop ik morgen het opgaan

der zon te aanscliouwen.)

Korte oogenblikken te voren had ik bijna mijne oogen voor

immer gesloten! Eensklaps hoor ik een schrikkelijk getier^

een half dozijn ruiters ijlde voorwaarts in vliegenden ren^opden

voet gevolgd door een rijtuig met vier paarden bespannen,

waarin een Europeer en eene Njai zaten, en wel zoo digt langs

mij, dat het eenAvonder is dat ik er heelhuids ben afgekomen.

Mijn klepper was in doodsangst en niet wctende wat te doen,

sprong hij op de borstwering van den wegj welke aan de andere

zijde in eene oO' diepe kloof afdaalde. Gelukkig dat de kloof

zoo diep was, want daaraan had ik mijn behoud te danken,

dewijl mijn paard er anders ingesprongen zou zijti! Zoo bleef

het nu hangen ((in zwevenden angst» en ik met hem aan den

kant van den weg, — zoo regt (dusschen vreugde, lust en

pijn.» Alvorens ik mij van den gcleden schrik hersteld had,

was het rijtuig reeds op een grooten afstand van mij. De Ja-

vanen wenschten mij geluk^ dat de beer aCondoleur)) (zoo

noemden zij den Controleur ) mij niet overrcden had; zij

verhaalden mij , dat (behalve de vier paarden) zes buflels,

wanneer zij herhaalde malen worden verwisseld, voldoende zijn

om een cultuurbeambte met alle gemak over hot gebergte

van Malembong te slepen.

Aan de andere, noordwestelijke zijde van dezen eersten

dwarsann ontwaart men een nieuwen, tamelijk vlakken, be-

bouwden dalketel, welke aan alle zijden bijna kringvormig

door heuvelenrijen omsingeld is.

Eene vertakking, namelijk, van den 1^'^" dwarsarm (langs

welks noordwestelijke zijde wij tlians afkhmmen) strekt zich

uit tot aan dergelijke heuvelenmassa's, welke aan denoordoos-
telijke en aan de noordelijke zijde van den dalketel gelegen

zijn en tot de helling van den Tampomas behooren; hiormede
zouden zij een gilieel uitmaken, ware het niet, dat de door
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dezelve gevormde krans in het oosten (van het uiiddclpunt

van den dalgrond gerekend) door ecne kloof doorboord was,

door welke de beken vereeuigd naar do tji Manoek been vliolen.

Sawa's 5 waarin verscheidene dorpboscbjes worden aangetrof-

fen, bedekken deze vlakte, welke in het midden ligt tus-

schen de vlaktc van Pawenang aan de zuidoostelijke zijde en

die van Soemedang aan den noordwestelijken kant, en door

zes dwarsloopende beken -doorslroomd wordt. Zij ontspringen

alien in de Gerirnbi keten, en hebben hare uitwatering in de

hoofdbeek tji Peles, welke, al kronkelend door het laagst gel<»gen

gcdeelte van den dalketel , langs den voet van deszclfs noord-

oostelijke grenshemelen loopt, om door do genoemde kloof

den dalketel te verlaten.

Behalve den voet dcr hoofdketen in het zuidwesten, den

eersten dwarsarm in het zuidoosten en in het oosten , en de aan

gene zijde gelcgen heuvelen in het noordoosten tot in het noor-

dcn, — welke heuvelen met den Tampomas vereenigd zijn,

ligt er in het noordwesten een tweede dwarsarm^ welke, slechts

door de kloof der tji Poles doorgroefd, zich van de hoofdketen

naar den Tampomas toe uitstrekt en dozen dalketel begrenst,

ten gevolge waarvan dezelve aan alle zijden door hoogten ora-

singeld wordt.

Alle 6 beken van het dal worden door den weg gepassecrd;

aanvankelijk loopt dezelve in de vroeger vermelde rigting (naar

den Tampomas) voort en wendt hij zich eerst aan gene zijde der

5'*'' beek naar het westen been. De beddingen van al deze beken

zijn met zand en met rolsteenen van trachitischen aard ver-

vuld. De eerste drie beken zijn onbeduidend^ de drie volgenden

daarentegen vheten in breede, wijd uitgespocldc rivicr-beddingen,

van welke elk op zich zelve weder een afzonderlijk, gedccltclijk

bebouwd en in sawa's herschapen lengte dal vormt. De vierde ,
tji

Tjapar en de vijfde, Iji Tama geheeten, loopen op een kleinen

afstand van den weg , benedcn denzelven , in elkander en vormen

alsdan slechts een enkel rivierdal. Tusschende S'^'' en de 6^' beek

loopt de weg naar het westen been tot aan het poststation

Kaneas, helwelk 4'/2 paal van Soemedang verwijderd hgt en
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dat ik ten 11 urc, derhalve na 4^2 uur reizens uit Pawenaiig

bereiktc. Door doze breede en diepe rivicrdalen verkrijgt het

westelijke gedeelte van dezen dalketel eene zeer oneffene opper-

vlaktc^ ten gevolgc waarvan hij den uiterlijken vorm eener

vlakte Yolkonien mist. Het 6^^ beekdal, dat der tji Koening,

is dieper en breeder dan dat der anderen uitgespoeld geworden;

het ligt in de onniiddellijke nabijheid van den 2'^^" dwarsarm en

loopt digt bij den weg, namelijk, beneden of ten noorden van

denzelven in de hoofdbeek (tji) Peles uit, welke zoo even uit

hare diepe kloof tusschen de digt tot elkander naderendc uit-

einden van den 2'^^" dwarsarm en de aan gindsche zijde liggende

heuvelen is doorgebroken. (Haren loop van dit punt af in de

onmiddellijkc nabijheid van den binnenwaarts gckeerden voet

der noordelijkeen noordoostelijke heuvelenrij, gedurende welke

2:ij de 6 dwarsloopcnde beken opneemt, hebben wij vroeger

reeds doen kennen.)

Wij reden bij den 3^"" paal (van Socmedang) over de tji

Koening en begonnen nu naar het gebergte, namelijk, naar

den tweeden dwarsarm van de Gerimbi keten, in zijne bene-

denste streken, op to klimmen. Ter regterzijde van ons lag de

kloof der tji Peles ^ eene diepe verhakking vormt de weg in de

rood gekleurde aarde^ hij loopt langs het hoogste gedeelte van

den regtervtand der tji Peles, welke, ter naauwernood zigtbaar,

op denlaagslen bodem der minstens 100' diepe kloof heenbruist.

Dan verwijdert hij zich wcder van de kloof en zich in menig-

vuldige bogten kronkelende, loopt hij nu opwaarts, dan weder

benedenwaarts over de breede strook der op eene rij aaneen-

geschakelde heuvelen, wicr bodem van gelijken aard is als die

van den vorigen dwarsarm, kaal en slechts met cen kort groei-

jend gras bedekt, door hetwelk de roodachlige of bruinaqhtige

aarde op vele plaatsen doorschijnt, Eerst later in de onmiddelhjke

nabijheid van de hoofdplaats Soemedang (aan den westelijken

voet der heuvelen) gaan wij van den regter- naar den linkeroevcr

der tji Peles, deze hoofdbeek ^tn\ Soemedang over, wier bed,

gelijk dat van alle andere beken van Malem!)oag en van Pawo-

nang slechts in losse massa's, in conglomtu-atcn en in puinbrok-
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ken uitgespocld is en daleu vcrvolgens met cen gering vcrval

naar beneden in de vlakte. Eerst in dc hoofdplaats zelve gaan

wij, den grooten weg volgcnde, ten twecden male over de tji

Peles, namelijkj van den linker- naar den regteroever, of, met

andere woorden, van het noordcn naar het zuiden, ten eiude

aan hot logement te komen, hetwelk in den hock van eene

bogt, welke de beck alliier maakt, is gcbomvd. Zij brcekt to

dezer plaatse door een vulkanisch couglomeraat en vormt in

hetzelve eene smallo kloof, ter diepte van 50 a 50 \uel. Zij

ontspringt aan dc zuidoostelijke helling der bergkeLcn tusschen

den Manglajang en den Bockit toenggpel,

Gelijk debeide vorigen, zoo is ook de mcer uitgcstrckLc, rijk

bebouwdeen stork bevolkte, met weligc Kokos-wouden bedektc

vlakte van Soemcdang eene cffene bogt, die van rondom doorber-

gcn omsingeld wordt. Zoo even hebben Avij de eenige w aterloozing

dezer vlakte in de kloof der tji Peles, ten oostzuidoostcn \ an de

Ncgerij leeren kennen. De twecde dwarsarm van den Gerimbi,

welkc de bogt ten zuidoosten begrenst, zet zich aan ^m<i zijde

der tji Peles in gelijke heuvelen als vroeger voort , welke inimer

hooger naar de helling van den Tampomas opstijgen, orn op die

wijze de vlakte in het oosten, in het noordoosten en inhetnoor-

den te omsingeleu. In het zuidwesten en in het westen strekt

zich de hoofdlvcten, Gerimbi geheeten, uit, welke Soeuiedang

van Bandong afscheidt^de voortzettiug dezer keten van hier tot

aan den Manglajang en den Boekit toenggoel is zigtbaar. Tus-

schen deze bergen cchtcr in het noordwestcn, en den Tampomas

in het noordcn 25"" ten oosten ligt de vlakte open, of is zij

,althans te dier plaatse door gccne bcvgcn, maar slechts door

een golfvormig-vlakken , tamelijk breeden en hoogcren trap be-

grensd, wclkc zich van het eene gebergte (Boekit toenggoel)

naar het andere (Tampomas) iiitstrekt, en,wel is waar, watcr-

loos, onbebomvd en slechts spaarzaam met grasbegrocid, echtcr

als waterschciding de Soemedangsche vlakte van Kra^ang in

hot noorden schcidt. Het is derhalve onjuist, wannecr op de

kaart van Raffles deze noordergrenswal als doorbroken wordt

afgcteekend en de hoofdbeek van vSoeraedang naar Krawang (of
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iiaar het iioorden) afvlocit. Geene enkelc beck vau Soemedaug

\liet naar het noorden; alien loopen zij in de tji Peles uit,

Mclke naar de tji Manoek of naar het zuidoosten been yUet.

De Tampomas geldt hier slechts als een kleine berg; men

verzekert , dat men te paard tot op de kruin kan komen en dat

verscheidene heeren dezen wandelrid hebben gemaakt. Ik heb

dcrhalve het plan opgevat denzelven bij mijne reize naar Cheri-

bon,— de weg daarheen loopt digt langs den voet van dien berg,

in het voorbijgaan te beklimmen en^ ten einde voor zonsopgang

op de kruin te kunnen aankomen, dezen nacht ten twee ure

van hier te vertrekken. Ik heb den Regent verzocht de noodigc

bevelen te wilien geven , ten einde tusschen het eerste en twecde

poststation ^ alwaar een pasanggrahan staat^ paarden^ volk en fak-

kelen gereed te doen houden ; hij heeft beloofd dit te zuUen doen.

/

4



YIJFDE SCIIETS.

VULK AAN 20: TAMPOMAS. O
H. S4OO'.

(Zic hoofstuk I. Ml. 160.)

Nun aTirr sag', was fallt Dir rin?

ttStrigstab in solcher GraacI Mltlrn ,

«lm grisilich gahnenJen Gfstein! —
«Ich kcnu' es wohl , doch uicht an dirsrr Slelle;

ctDena eigentlich war das der Gruud dcr IloUe. »

(GoTB«.)

Cheribon, den dl^^"" Augustus^ J844,

AUe sterren fonkelden aan den donker zwartcu hemel, toen

ik, mijn eenzaam doel op dcze lage wereld vervolgende, iu

dezen naclit den weg naar den Tampomas bereed. Aan de

doodsche stilte der natuur paarde zich de diepe rust , waarin de

menschenwereld verzonken lag, waardoor de indrukwckkende

grootheid van den nacht zich in hare voile kraclit deed gevoelen.

AUe lichten des uitspansels scliitterden, alle nevelvlekken blon-

ken; men zou gewaand hebbcn, dat het minste geruisch der

hemelsche spheren het oor moest treffen, — maar zij volhardden

in hun eeuwig zwijge'n en nit de donkere ruimten tusschen de-

zelven gelegen, blikte het beeld der oneindigheid naar beneden.

Zulk eene nachtelijke reis, het gezigt des hemels met zijne

sterren, wanneer alles in rust is gedompeld, de koelte der

zuivere lucht, waaruit alle dampen zich tot daamv hebben

nedergeplofd , heeft hare eigendommelijke schoonheid , die , wel

is waar, stille beschouwing en bewondering wekt, totnadenken

stemt, maar slechts zeldzaam bevrediging teweegbrengL Ook

ik ondervond dit, zoodat ik mij eindelijk liever aan den aard-

schen schijn mijner obor's laafde, welke mij van grooter nut
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waren dan gindschc liclitcn daarboven en mijn pad met ecu

roodachtigeii glans beschenon.

Ten o ure hield ik op de vroeger bepaaklc plaats, tusscheii

het eerste en het tweede poststation stil en hoopte de aldaar op

mij wachtcnde mannen reeds op de been en met fakkelcn voor-

zien aan te trefFen , ten einde onmiddellijk den berg te kunnen

beklimmen. Maar alles sliep^ met het wekken en het aansteken

der fakkelen ging een halfuur verloren. EindeUjk waren wij

gereed , de bamboesfakkelcn (obor's) \\ aren ontstoken , de

instrumenten onder de dragers \erdeeld gcworden en de koet-

sier had bevel gekregen alhier mijne teragkomst af te wachten.

Aanvankelijk volgden wij cen begancnweg, die bergopwaarts

tusschen koffijtuinen been hep en kwamen wij eindeUjk boven

dezelven op een steenachtigen , droogen, met klein steengruis

bedekten bodem aan, welke slecbts met Alang- en Glaga-wil-

dernissen, bcnevens met kleine struiken bcdekt was. Mijne

bcgelciders, die naar hun voorgeven, den weg goed kenden,

voerden mij aanvankehjk bij den flaauwen schijn der fakkelen

nog langs kleine padcn door het kreupelhout, totdat eindelijk
^

geen spoor van gebaande wegen meer overbleef en wij door

hooge 5 schaduwrijke bosschen waren omringd. Rotan-soorten

slingerden zich tusschen het hoogstammige geboomte^ wilde

pisang vervulde de tussehenruimten; eene menigte paddestoelen

(waaronder eenige phosphoriserende soorten wcrdcn aangetrof-

fen) groeiden welig op do vermolmde boomstammen , terwiji on-

telbare springbloedzuigers i) den vochtigen, slibberigen kleibodem

van het woud bevolkten; dit waren verschijnselen, in hiide

tegenspraak met de berigten omtrent den top van den Tam-

pomas eu welke mij op geheel iets anders voorbereidden dan

op hetgeen ik wachEeride was.

Na gedurende IV2 uur den togt bergopwaarts te hebben voort-

gezet, — waarbij ik mijne begcleiders onophoudelijk tot het

maken van speed aanzeltCj — was ik eindelijk op eene plaals

*) Uiruda (Jadrobtiella) zeyianica Blaiuville, (Diet, des sciences nat. t.47.p. 271.)

Species inquirencia secundum Dusing; au Haemopis Sp.?
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aangekomcn , die, wcl is waar, nog van alio zijden door rcnsnchtigc

wouden was omringd 5 cchter ecu bcrgtop vormde ; reeds

waande ik den hoogstcn top te hebbcn bereikt, -— maar aan

den anderen kant zag ik slechts in een dalgrond, aan vvolks

overzijde ik -—
^ een nieuwen, nog Aoo^erew berg gewaar wcrd;

nu bleek bet mij, dat ik een te gering deiikbeeld van den

Tampomas had opgevat en dat mij nog een moeijclijkc togt

overbleef, alvorens ik den top des bergs, (die zekeriijk nog

door geencn Europecr was beklonimen) bad bereikt.

Wij verdubbelden onze scbrcden, klaufcerden langs de bin-

ncnheUing van den eerst beklommen bcrgtop, welke den bin-

nenwaarts gclegcn berg kringvormig omtoog, naar bencden,

gingen dw^ars door ecuen dalgrond, en bestegen vervolgons don

nieuwen berg, die voortdurend nog met een yocbtig, digtgc-

groeid woud-was bedekt.

Reeds begon de schemering des daags den oostebjken horizon

te kleuren; bet bcht onzer fakkelcn verbleekte en nog voort-

durend klonunen wij tcgen de steile helling eens bergs, welke

louter uit enkele, hoekige puinbrokkezi gevormd scheen,maar

niettegenstaande dat met het w^eligst groeijend bosch bedekt

was, welks geboomte zijne w^ortelen in de kloven en spleten

tusschen de steenbrokken had geschoten. De helling van dozen

puinberg was somtijds z66 steil, dat wij Ictterlijk met handen

envoetenmoestenklauteren, welke moeitevolle togt, ons minder

door de glibberige , met vochtig mos bedekte steenen dan door

de stammen en takken der boomen gemakkelijk werd gemaakt.

Eindclijk werden de boomen kleiner, de stammen dunncr en

slanker, en begon het woud bij uitsluiting nit Alpenboonipjes,

namelijk, do gewone Thibaudia (Agapetes vulgaris) te bestaan.

De kromme, slechts 23 a 50 voet hooge stammen dezer boomen

waren overvloecUg met zoden van mos bedekt en met Orchideen

overladen; zij overschaduwden , digt in een gegroeid, als een

lommerrijk, oorspronkelijk woud den bergtop, op welks vlakken

schedel wij aankwamcn, toen de koelis hunne baaiboesfakkelen

reeds weggeworpen hadden en de aangebroken dag een voldoend

licht verspreidde- Onmiddellijk zagen wij uit naar eene plaats
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vau geboomte bevrijd en vonden die eindelijk aan de wesfc-zuid-

westzijde van den top, alwaar ik, terwijl de zon den horizon

meer en meer naderde^ mijn theodoliet en mijn kompas stelde,

tot welk een en ander mij juist nog tijd genoeg overschoot

,

alvorens de zon de horizontale vlakte bereikt had.

Ik had nu (wel is waar, slechts met de grootste inspanning)

echter mijn doel bereikt, en was nog bij tijds op den top aan-

gekomen, terwijl alle bergkruinen zigtbaar waren en zij door

de opstijgende wolken nog niet waren omhuld; ik hing mijne

thermometers en mijn barometer op, nam peilingen naar alle

onderscheidcnhjk waar te nemen punten en bezag naauwkcurig

,

ahorens tot het ouderzoek der kruin zehe over te gaan, den

terreinvorm van de omringcnde landschappen, welke (een groot

gedeelte derzelven bchoorde nog tot de terra incognita!) hier

duidelijk voor mijne blikkcn ontrold lagen.

Ik wil echter oprcgt bekennen, dat thans missehien menig-

een met meer genocgen naar den berg opzag, dan ik mijne

blikkcn naar beneden wcidde, hoewel nu werkehjk ((de stille

aarde met haar geluk aan mijne voeten lag))
^
gelijkikeergistcren

gedroomd had. Tot aan de knieen doornat, ten gevolge vande

vochtigheid des w^oudbodems en het overige gedeelte dcs ligchaams

insgelijks (door de geweldige inspanning) ben ik hier aan een

snijdendkouden zuidoostewind, welke hier op den top des bergs om
mij huilt, blootgesteld ; hierbij voegt zich nog de koude, ontstaan

door het verdampen van de nattigheid mijner klecderen, welke

door den wind als een psychrometcr worden behandeld, ten

gevolge w^aanan ik, om mij te troosten, luide sta te klapper-

tanden. Daar ik het beklimmen van den Tampomas sleclits

als eene wandeling had beschouwd, ben ik thans niet van

droogo kleederen voorzien. Hierbij, hclaas, komt nog dat het

den Javanen niet gelukt vuur te makcn, want hel vochtige,

door den gevallen daauw door en door natte liont wil geen

vlam vatten, De zon, door welker morgenstralen ik beschenen

wordt, is zoo kocl als het noorderhcht. Er bleef mij derhalve

slechts een weg over: mij door dcnkbcclden (van binncn naar

buiten werkende) te verw^armen^ ik beproefde znlks dan ook,
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maar, helaas! ((uilhoofde dier brecde kloof)), gelijk Joan Paul

zegt, <(tusschea dcnkbeelden en aandoeningen,» gelijk men
ligtcljjk kan denken, met gcen gelukkig gevolg. Voegt men
liier nu nog bij een dozijn kleine springWoedzuigcrs, welke

zich bij het beklimmen des bergs aan niijnc voeton Lcbbou
gehecht en nu, wel is waar, zijn afgctrokken gevvorden, inaar

voortdurcnd bloedende plaatsen liebben aclUergelaten, J) en

men zal mijn toestand niet benijd(*ns\\aardig vinden.

Omstreeks 8 urc had ik mijne waarncmingen geeindigd^ wolken-

nevelen, Avaardoor wij menigwcrf werden omlmld, Irukkenover

de kruin des bergs en de zuidoostewlud blies inimcr snijdend

koud om ons been, Ik nam des le liever afscheid van dezcn

bergtop, dewijiik sleclits kon hopenmij door eene ingespanncn

beweging te verwarmen en eene ziekte te voorkomen. Van het

hoofd tot de voeten Avas ik druipnat, gedeeltelijk door lig-

chamelijke uitwascmingj gedeeltelijk door de vochtighcid dcr

\vildernis. Ook mijne Javanen klaagden en het M^as hoorbaa^^

dat zij van koude vergingcn.

Vlug ging het derhalvc langs de helling van den puinbcrg

nedervvaarts en eerst lager, waar het warmer werd, begonnen

wij langzamcr te gaan. Ten 11 ure kwam ik weder bij mijn

rijtuig in den pasanggrahan aan, alwaar de middagzon, in vollen

gloed, mij hare brandende stralen toezond en mij hare gansche

hitte deed gcvoclen, waarvan ik nog korte oogenblikken te

voren, staande de snijdende koude op denbergtop, tevergcefs

een gering gedeelte had gewenscht te bezilten. Ik had gemeend,

dat de berg klein, ligtelijk te bekhmmen Avas; voor dcze ge-

ringschatting had hij mij gevoclig gcstraft en zijn doel daarmedc

bereikt. Want met alien eerbied veiiiet ik den door ouderdom

grijs geworden heer Taaipomas.

Het zij mij vergund de Maarnemingen, welke ik bij het af-

klimmen en die, welke ik op den top des bergs zelven heb gcdaan

*) Zij steken door de kouscu hecn, ja, vclen zijn zoo haarfijn van vorm, dat zij

door de kleinste mazen kruipen. Zij bra^ten mij de schn'kkelijke plagen voor den
geest, welke ik in de Batta-Iaaden had uitgestaan, waar dcrgelijke, steeds herhaaldc

steken inij sonitijds zwercn aan de voeten InuMeii veroorzaakt. (Zie noot, hi. 5?4.)

(
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lot een gelieel te vcreenigen, gelijk ik dezclven met potlood

in mijnc zakboekjcs deels op de kruin, deels in den pasang-

grahan, met latere bijvoegingen van station tot station, heb

opgeteekend.

Verlustigen wij ons eerst in het gezigt op de omliggende

streken, welke ook inderdaad het eerst mijne blikken boeiden.

De Tjerimai in de nabijheid van Cheribon in het zuiden TS""

ten oosten, de hoek Goemoeroe van het Gede gebergte bij

Tjandjoer in het noorden 85^ ten westen en de Patoewa in het

zuiden 53^ ten westen zijn de verst verwijderde punten, en

van hier zien wij over alle andere gebergten en tusschenvlakten

van de Preanger-Regentschappen en van Krawang, vvelke daar

tusschen gelegen zijn. i)

In het zuiden 10^ ten westen verheft zich de Tjikorai, van

welks top ik drie dagen geleden mijne bhkken naar dezen berg

sloeg! Dit uitgestrekte laagland van Cheribon en de alhiviaal-

vlakte van Indramajoe, welke zich tot aan het zeestrand voortzet,

doet zich onder eene herhaalde afwissehng van kleur aan het

oog voor. Het plateau van Bandong ziet uit het zuiden 38 tot

60^ ten westen over de laagste streek zijner oostelijke grens-

keten , tusschen den Manglajang en den Gerimbi , naar ons been

,

doch laat zich slechts aan de wit gekleurde nevellaag, welke op

hetzelve rust, herkennen. Van nabij en duidelijk ontwaart men
hoe de noordelijke vulkaanketen van Bandong zich van den

iManglajang tot aan den Boerangrang uitstrekt , in welker duistcrc

wouden men slechts 2 licht gekleurde vlekken herkent, namehjk,

2 geelachtig glinsterende en dampcnde solfatara's, welke digt

bij en beneden den oostelijken kraterrand van den Tangkoeban

Praoe boven elkandcr gelegen zijn. De noordelijke helling dezer

vulkanenrij of keten vormt het hoogland van Krawang en bestaat

uit twee duidelijk van elkander gescheiden vlakke terrassen,

•) Tot deze reisschetsen behoort een topographisch journaal, waarin alio ged:me

peilingen zijn opgenomen. Uithoofde ik hetzelve hezig als bouwstof eener algcnicene

topographlsch-geognostische besclirijving van Ja\'a, welke als raeraorie by mijne

kaart van flat eiland zal gevoegd wordcn, heb ik van de aanvankelijk voorgesteMc

mcdedecling van dit jonrnaal in het tcgen^'oordige MCrk afgezien.
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van wclkc het eene, dat het naast bij den Tanij^omas gelegcn

en minder hoog dan het andcre is, (district Batoe sirap)

den Boekit toenggoel. Let andere dat verder verwijdcrd en wd
5 a 700 voet liooger ligt, echter (als vlak gewordene en uit-

gebreide berghelling, — distrikt Segala herang) tot den Tang-

koeban praoc behoort. Dit laatstgcnoemdc terras verhcft zich

van voren (in het noorden) weder eenigzius tot eenen Mrong-

vormigen rand of tot randheuvelen, alvoreus hetzclve in het

diepland van Krawang nederdaalt; in het oosten daarentegen

gaat het met eene zeer zaehte glooijing in het eerstgenoemde

terras over, op gehjke wijzc als dit oostwaarls in een dalafloopt,

hetwelk aan den noordehjken grenswal van Soemcdang breed

aanvangt en welks verder op srnal toeloopende bodem zich, al

dalende tusschen dit terras en den Avestelijken voet van onzen

Tampomas, in de rigting van het noorden nqar Krawang uitstrckt.

In dit gcdeelte der noordehjke Bandongketen, welke tusschen

den Manglajang en den Boekit toenggoelhgt, oalspringen (be-

halve een kegelvormige bergtop op de noordoostehjke helhng van

den Boekit toenggoel zelven) nog andere minder hooge berg-

massa's; zij strekken zich in de rigting van den Tampomas uit,

doch zij bercikenniet eensdevlakte van Soemedang, veel minder

dezen berg ealaten derhalve degansche tusschenruimte tusschen

den Tampomas aan deze en den Manglajang aan gene zijde

open^ zonder bergen hggen. De tusschenruimte begrenst de

vlakte van Soemedang ten noorden; zij ^ormt tevens de zui-

dehjke grens van Krawang en maakt de waterscheiding uit tus-

schen de noord- en de zuidwaarts vhetende beken. Zij is eene

der merkwaardigste terreinvormen van Java en doet zvchzovder

beken, zonder kloven aan het oog voor als een breede, on-

geveer 150 a 200 voet boven Soemedang gelegen vlakke, plateau-

vormige wrong of beter gezegd als een vlak-golfvormige, slechls

eenigermate heuvelachtige, breede band, dat zich van deBan-

dongsche bergen oost-noordoostwaarts in eene dwarsche rigting

tot aan den Tampomas uitstrekt. Toch stijgt zijn noordelijke

3-and, welke (westwaarls van hier) van den voet des Boekit

toenggoel bijrta in een halven kring hier been loopt, iets hooger
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op en voruit hij een wrong, cm vervolgens noordwaarts sleil

naar Krawang aftedalen. — Wij zullen dit zonderling gevormde

terrein het noordelijkevoorterras dcr Soemedang-vlakte heeten.

Yier voUvomen ronde, ketelvormige verdiepingcn dalen bcnedcn

zijne oppcrvlakte-, zij zijn met verhoogde, zich langzaam wel-

vende, wrongvormige randen (ringen) oragcven en bevatten kleine

raadselachlige mere?^J waar noch water been, — nochYanwaar

water uitvloeit. Hun stille spiegel scbijut helder blaauw aan ons

toe. Drie derzelven liggen in cene rij acbter elkandcr in de rig-

ting van het zniden40 tot 43^ ten westen van bier; de vierde bgt

in bet zuiden Gb/a^ ten westen^ terwijl men nog een vijfde^

ingebjks ketclvormig meer, in het noordelijke dal beneden dezen

voorsprong ontwaart.

Zuidwaarts van dit voorterras breidt zich de schoone vlakte

van Soemedang uit, w^elkc wij, als van alle zijden door gebergten

omsingeld, reeds vroeger bebben leeren kcnncn. In deze vlakte

ontwaren wij een aantal zonderlinge, geisoleerde hcrgtoppen^

welke om den zuid-zuidwestebjken voet van den Tampomas

gelcgen, in eene rij elkander opvolgen; van de buitenste zijde

af aan verheffen zij zich allengskens , om, nadat zij bun hoogste

punt bereikt bebben
^
plotsebng af te dalen en steile, naar den

Tampomas gekeerde rotswanden te vormen! Zij doen denken

aan de theorie der verheffingsJzraters van L. von Bucb en

schijnen een meer naauwkeurig geognostisch onderzoek (waartoe

inij de tijd bij deze gelegenheid ontbrak) even zeer te verdienen

als gindsch noordelijk voorterras van Soemedang, met de vier

iu bet rond omsingelde meren, welke in hetzelve gelegen zijn.

Laat ons tbans tot onzen Tampomas terugkeeren en slaan

wij nog eenmaal zijne uiterlijke gedaante (in Tampomas
Fiijunr J^ gade, welke denzelven vancle zuidoost (of

,
juis-

iiir gczegd, van de zuid 55^ ten oost-) zijde voorstelt, name-

lijk, die zijde, langs welke wij den berg bebben beklommen.

In de onmiddellijke nabijbeid van den voet des bergs, digt

acbter den pasanggrahan, verkondigt ons een lava-puinstroom,

welke zich tot biertoe langs de berghclling uitstrckt, dat wij

met een voormaliiren vulkaan te doen bebben. De lava is van
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Irachitischcn aard, heldcrgrys van kleur en met groolc luclil-

bellcn voorzicn. Zoo is het stecngmis van het ?/aV£/(?;?gedecUc

der hcllmgen insgelijks van vulkanisclien oorsprong: het bo-

staat uit rapilli van lava en van puimstecn, welke tnsschen lict

Alang-alang gras verstrooid liggen en ecn droogcn, dorren bodcMu

vorraen, naar Avclks hocdanigheid to oordeclen men bcz\\aarlijk

den vettettj vs^ecken huraus en dc lommciTijkc, vochligc oor-

spronkelijkc wouden zou verwachten, die men Iioogei' bcrgop-

waarts aantreft. Ongeveer 500 voet beneden den eersten kring-

vorjuig loopcnden bcrgtop A^angen zij aan en bodekken zij van

.daaraf, doorvlochten met eene menigfe Rotan-soorlen, verder

den gansehcn schedcl. Onder de plantensoorten, welke in het

kreupelhout worden aangetrolTea. zijn er twee, welke verre de

overhand hcbben^ en door de buitengewone menigte, door de

duizcnden van individuen^ "waarin zij voorkomen, het eigenaardig

voorkomcn (de physiognomie) dezer wouden bepalen ; c^e eersle

.dezer plantensoorleu is de sieHijke, kicine Pinang palm (Areca

pumila BL)j welke ik op geenen anderen berg zoo menig-

vuldig heb aangetroffen 5 de andere eehter is eene (misschien

nieuwe) Paridanus soort , met ongedeelde
,
palmcnachtige

,

slanke stammen , van welke velea eene hoogte van 50 voet be-

reiken en eerst digt onder de kroon in korte, ver van elkander

uitgcstrekte takken verdecld zijn, waaraan de bladerenbosjes

hangen. Vcel Pisang, boom- en kleine varens^ OrchidceHj mos-

beddingcn en paddestoelen op vermolmde boomslammen! —
een vochtige, modderachlig losse, aan humus rijke bodem. De

kringvormige bergtop, benevens het tusschendal aan ^ena zijdo

van de^izelven gelegen en insgelijks de benedonhelft van den

daarop volgenden binncnwaarts gelegen berg zijn alien met een

digt wood overdekt; op het middcngedeeltc vandezen berg, het-

welk nog vei^scheidene vlakke voorsprongen vormt, treft men

nog boomstammen van 3 a 4 voet dikte aan; later echter,

boven het middcngedeclte van den binnenstcn kegel, verkrijgt

het woud zeer spoedig een geheel andcr uitcrlijk- hethoogop-

groeijend w oudgeboomte verdw ijnt en , niet zoo zeer uithoofde van

de gi'oote hoogle boven de oppervlakte der zee, niaar huofdzakelijk
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ten gevolge dcr bijzondere hoedanigheid en'zamenstelliog van don

berg uit enkele puinbrokken, komen hier meer Alpenboomsoor-

ten: Myrtaceen, Araliaceen en voornamelijk Agapetcs vulgaris

voor, welke met varens , mossoorten , Orchideen en andere

parasietplanten bekleed, zelfs nog met Rotan's doorslingerd

,

de bovenste helft en den hoogsten schedel des kegels als een

digt gegroeid woud bedekken, maar waaraan de ware alpinische

physiognomie ontbreekt. De stammen zijn, namelijk, slechts

1/2 voet dik, vvel is waar krom gegroeid, maar toch meerslank

dan knoestig, terwijl zij zich 25 a 50 voet hoog verheffcn en

eerst aan het einde van den stam in takken verdeeld zijn. Dit

raadsel wordt opgelost door de geringe hoogte van 5,100 voet,

welke de kcgel bereikt, en geeft aanleiding tot het maken van

menigvuldige overvvegingen ten opzigte van de plantengeographie.

Want behalve de opgenoemdcn worden er ook riog andere plan-

ten aangetroffen
5 welke gewoonlijk slechts de hoogste kruinen

der Javasclie bergen, tusschen de 8 en 9,000 voet, bewonen,
namelijk, deGaultheria leucocarpa Bl. komt hier voor. Degei-

' soleerde ligging van den Tampomas , welke zich aan de meeste

zijden als kegelberg uit lagelanden verheft, benevens de zamen-
stelling der kruin uit poreuse, doorkloofdesteenbrokken, waaruit

het water voortdurend verdampt, brengen waarschijnlijk eene

zekere verkoeling van den damkring te weeg, welk eene spoe-

dige en gestaclige wolkenvorming bevordert en hier, ter hoogte

van slechls 5,000 voet, een dergelijk, den wasdom van gene

Alpenboompjes bevorderlijk klimaat heeft doen ontstaan, het-

welk men bij bergen van grooten omvang, vooral bij dezulken

welke aan de uitstraling derwarmte van hoog gelegen vlakten

blootgesteld zijn, eerst op grootere hoogte aantreft.

De physiognomie dezer boomsoorten op de kruin van dozen
berg heeft derhalve iets eigenaardigs ; struikgewassen worden
slechts uiterst zeldzaam tusschen dezelven aangetroiTen; voor-

zigtig klautert men over de steenbrokken , welke den bodem
bedekken, van boven door het bladerendak beschadawd, door

hetwelk het blaauw des hemels slechts gedeeltelijk heendringt^

ter huker- en ter regterzijde ziet men niets ora zich been dan
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slauke hoomstammen ^ overal met ecu liarig iiios bcJokt, dal

zicli zclfs tot over de steenbrokken des bodems hecft uitgebreid.

AUes is groen, lommemjk, vochtig en daister.

De eerste kriugvonnige bcrghoogte van den Tampomas (op

welke ik meende, dat do ware kruiii des bergs reeds door laij

was bcreikt geworden !) is het overblijfsel van ecncn voorma-

ligen kratermuury die, wcl is waar, aan %^clc zijden verbrijzeld

is ca ontbreektj cchter niettegcnstaandc het digt gcgrocide woud,

hetwelk denzelven bedekt , nog duidebjk in zijne kriugvonnige

gcdaante kan hcrkend worden. — De binncnwaarts gelegen berg,

welke door denzelven wovdl omsloiGBy is do voormalige eriiplio

of slakkenkegel van den Tampomas, welke den voorrnaligen

krater bijna gehcel en al heeft opgevuld en op Java slechts door

eenen enkelen, namelijk, door den Mandalawangi in grootte wordt

ovcrtroffen , terw ijl slechts die van den Merapi met dozen kegel , w at

zijne zamcnstelling uit enkcle puinbrokkenbctreft, overeenkomt,

De schedol van dozen kegel vcrheft zich (aande zijde waar ik den

berg beklom) nog 1,000 voet boven den rand en 1,200 voet boven

den binncnwaarts gekeerden voet des kratermuurs. De rand van

dezen muur, welke aan de buitenzijde eene zachtglooijende berg-

helling vormt , daalt naar de binnenzijde eenige honderde voelcn

diep en tamelijk steil, ja, op eenige plaatsen loodrcgt bcneden-

waarts, terwijl eenige anderen beklimbaar zijn^— vervolgens gaat

dezelve op de meeste plaatsen over in een vlak of althans slechts

langzaam oprijzcnd tusschendal, hetwelk eene breedte van vcr-

schcidene honderd voet heeft, even als de muur zelve met een

digt woud bedekt is en vervolgens van Uevcrlcde naar de helling

van den eruptie kegel oploopt. In andere gedoelten ontbreekt

deze tusschemuimte en te dier plaatse verheft zich de kegel-

bcrg onmiddellijk aan den binncnwaarts gelegen voet des muurs.

Overigens is de hoogte van dozen muur (namelijk, vandcszelfs

bovensten rand) aan do verscliillende zijden zeer ongelijk, het-

geen men reeds op het uiterlijk van denzelven in Tampomas

Figiiur d ontwaart, alwaar zich deze rand als eene van de

linker- naar de regtcrhand schecf afdalcnde lijn aan het oog voor-

doet en dwars voor den achterwaarts liggcnden ,
halfbolvormigcn
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cruptio kegel "vooibij loopt. Of clezc rand ook nog aan cle noord-

noordoost , aan de noord- en aan de noordw estzijde van den berg

bestaat, is mij onbekend gebleven; aan de andere zijden echter,

nanielijk, aan dezuidwest-, zuid-, zuidoost-, en aan de oostzijde

des kegels kan men denzelven in eene onafgebrokene lijn met het

oog vervolgen en duidelijk ontwaren, dat hij zich in eenwijden

halven kring uitstrckt , weike in het zuidwesten (van het midden-

punt gerekend) op de volledigste wijze is staande gebleveu,

te dicr plaatse tevens het hoogst is en van daar lager dalend den

kegel omsingelL In deszelfs loop rondom den kegel wordt de-

zelve slechts op eene plaats, namelijkj zuidoostwaarts van den-

zelven, door eene lage tusschenraimte afgcbroken.

Binnen dczen gedccltelijk verbrijzeklen riagniuur en door des-

zelfs overblijfselen aan de meeste zijden omsingeld , verheft zich

de tweedc, de binnenwaarts gclegene berg, de eruptic kegel

van den Tanipomas. Aan de zuid-zuidooslzijdc, aan welke ik

denzelven beklom, rljst hij van lieverlede uit het tusschendal

van den binnenwaarts gelegen voet van den muur (den voorma-

ligcn kraterbodem) opAvaarts en vormt hij nog eenige brcede

trappcn of vlakke voorsprongen , alvorcns hij, boven het midden-

gedcelle der helling, steiler en rotsachtiger omhoog slijgt, om
zich naar den hoogsten rondgevormden top op te heffen. Het is

geen eigenlijke kegelberg, maar een (half bolronde) berg, welks

stonipe schedel zich als het segment van een kogel voordoet.

Van het bovenvlak van een der voorsprongeu beschouwd, heeft hij

de gedaante van een domvormigen koepel of kap, welke op het

lager hggende gedeelte van den berg is gesteld. De diameter van

den hoogsten schedel, voor zoo verre dezclve een vlak-bolronden

vorm heeft, is- zeer aanmerkelijk enbedzaagt omtrent 700 voet;

overigens gaat dezelve allengs en geheel en al onbegrensd in de

steile buitenhellingcn des kegels over.

Slechts de bovenstc helft des kegels kan men, uit de omlig-

gende laaggelegcn streken, aan den voet des bergs gewaar-

worden. Men vergelijke Tampo?nas Fiynur 2, voorstellende

eene denkbeeldige verticale doorsnede des bergs; a is de ring-

rnuur; b is de eruptie kegel ; van dezeu kegel ziet ujen van



595

lict stanclpunt <^ slechts hct bovenstc segiaent c, helwelkbovcu

de regte lijn gelegen is en zich boveii den rand a vcrlieft^ ecu

optisch bedrogis oorzaak, dat bet toeschijnt als ware het bovenste

segment op den rand a geplaatst- men komt niet op het denkbeeUl,

dat achter a nog een audcr dal wordt aangetroffen en dat dc

afstand van a tot c zoo groot is ! Uit dicn hoofde bedricgt men zich

zoowelinhetschatten vandehoogteals van den afstand \ an CjWelkc

beide vcel geringer worden verondersteld dan zij Averkehjk zijn.

Deze gansche 1,200 voet hoogc eruptic kegel, ^vclkc den

voormahgen kratcr van den Tampomas gehccl en al heeft

opgevuld en door het verbrceden zijus omvangs den ringniuur

op verscheidene plaatsen verbrijzeld of denzelven althans gehccl

en al overstclpt heeft, bestaat looter uit enkele^ hoekige,

onregelmatige steenbrokken^ namehjk, brokstukken van lava,

welke over het algemeen slechts 2 a 3 voet dik, menigwcrf

echter veel grooter, ja, waarvan sonnnigen zoo hoog als een

huis zijn. Bij millioenen op elkander gehoopt liggende , vornien

de tusschen dezelven heenloopendc holle ruimten, als kloven

en spleten gevormd, een waar doolhof. Deze steenbrokken be-

vinden zich, voornamehjk wat de uitwendigen (oppervlakkig

hggenden) betreft, in een half verganen toestand ; zij zijn week,

kunnen ligtelijk in stukken geslagen worden en leveren zoowel

hierdoor als door het welige woud, hetgeen (merkwaardig ge-

noeg!) dezen doorgroefdcn steenhoop bedekt , het bewijs voor

den hoogen ouderdom des kegels. De ruimten tusschen velen

derzelven zijn reeds gevuld met aarde, welke deels haar ont-

staan te danken heeft aan liet verweren dcr steenbrokken,

deels' aan hct vermolmen van plantaardigc zelfstandigheden;

alien zijn zij met mos overtogen, immer vochtig en tot in hun

binnenste steeds doortrokken van de nattii?heid dcr wolkcn-

nevelen. Zij bestaan uit lava, Avelke meer of minder poreus en

van trachitischen aard is, van eene bruinachtige of roodachtig

bruine grondmassa, waarin alleen nog kleine verglaasde veld-

spaathkristallen duidelijk kunnen waargenoraen Morden (Batav.

n^. 2 en 5); deze gaan door toeneraendc luchtbellen in zeer

brokkcligc slakken over, L. if. 103 (Batav. nf>. 4) waarin de
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veldspaathkristallcn zich slecIiLs nog alsdoffe, melkwitte viekjes

aan het oog voordoen. Vele derzelven zijn puimsteenachlig

opgeblazen; de meesten bezittcn , wel is waar, nog eene zekere

mate van vastheid en vormen nog een zamenhangend geheel,

maar kunnen echter met den hanier ligtelijk fijn geslagen wor-

den, tenvijl eenigcn reeds van zoo nabij tot den overgang in

aarde zijn genaderd, dat zij met een mes doorgesneden kunnen

worden. Slechts omtrent het middengedeelte van de helling

des kegels trof ik eenige zeer groote puinbrokkcn van trachiet-

lava (ter hoogte van 15 voet) aan, Avclke minder poreus waren

en nog de vastheid van het gave rotsgesteente bczalen.

Gaat de verwering in deze mate voort , dan zal misschien na

verloop van een 500 tal jaren de gansche kegel slechts nog

een hoop van roodachtig gele Iccm- of klciaarde uitmaken ; men

zou alsdan niet meer in staat zijn deszelfs oorspronkehjke natuur

van eruptie kegel te herkennen en wanncer alsdan deaardhoop,

ten gevolge van het opvnllen der spleten (met de massa der

verweerde rotsen) ingezakt en misschien vijfhonderd voet lager

zal geworden zijn, zou de tcgenwoordige hoogte van 5,100

voet, welke door barometer waarnemingen is verkregen, voor

veel te hoog moeten beschou^yd worden.

Is men met inachtneming der meest mogelijke voorzigtigheid

en met groote inspanning tegen de op enkele plaatsen zeer steile

helling van den kegel opgeklommen, zonder in de spleten en

kloven, welke den bezoeker overal tusschen de puinhoopen

aangapen, de beenen tc breken enheeft men,zeer vermocid, den

eenigzins vlakken schedel bereikt, ook dan nog moot men de

plaats uitkiezen waar men den voet zal zetten, ten einde niet

over de hoekige steenbrokken te struikelen. Onder de duizenden

van kloven, somtijds ter diepte van 10 of meer voet, welke

den schedel doorgroeven, onderscheidt zich eene meer aanmerke-

lijke kloof, eene hoofdspleet ,- welke hoezeer reeds op eenige plaat-

sen toe gevallen, is zij op anderen echter wederom wijd gapend,

loopt in eene dwarsche rigting, van het Avestennaar het oosten?

bijna door de gansche krnin been en stort zich op eene plaats

,

ongeveer in het middengedeelte "der kruin, ter diepte van 100
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zcUeu. Alliicr is zij 15 voet breed 5 zonder brug kan nioii de-

zelve evenmin passcren, als het mogelijk is zondor ladders in

het hoi, hetwelk in ccnen duistercn afgrond, misscliion in do

nog geopende kratcrschacht! voert, af te dalen. Ilet schijnt,

dat dezc opening de jongste uitbarslingspleet of de laalstekraLcr

van den cruptie kegel was, waaruit de grootste hoeveelheid dam-

pen te voorschijn kwam. '

Sleclits aan de westzuidwestzijde (den rand) van den top, van

waar men over de vlaklc van Soemedang naar Bandong hcen-

ziet, is een klein gedeclte van het woud geveld gewordcn en

de bodem ontwijfelbaar door kunst gehjk gemaakt. Hier hgt,

namelijk, een vierhoekig plekje, dat eene lengte en eene breedte

heeft van 10 a 15 voet en door een verhoogden rand in den

vorm ecns muurs omgevcn is. Een uit- en ingang, op de wijze

van een dcm- gevormd, vindt men in den 3 voet hoogen, nil ruwe

steenen gevormden rand. Li het middenpunt van dit plekje

staat een langwerpig teerliugvormigc steen, welke eene breedte

en dikte van 2 voet en eene hoogte van 0^2 voet heeft, waarvan

het bovenvlak, even als dezijden, effen en glad geliouwen zijn.

Deze steen vormt derhalve, naar zijne gedaante te oordeelen,

een ruw altaar en werd misschien tot een dergelijk einde ge-

bezigd, wanneer de Javarien al biddende daarom hcen knielden,

terwijl eene wicrookschaal hare dampen op hetzelve ontwik-

kelde. Hij is het, de hcilige steen, welke van lijd tot tijd nog

enkele pelgrimmen bergopwaarts lokt, ten einde alhier te aan-

bidden of eene gelofte te vervullcn, en waardoor de bergtop

bij de oraliggende beAVoners bekend blijft. Hij is nit dczelfde

soort van lava (Bat. n^. 2) gehouwen, waaruit de andere puin-

brokken des kegels bestaan; uithoofde dit gesteente bijua in

eene gelijke mate verweekt en reeds verweerd is als bij de

overige puinbrokken wordt opgemcrkt, laat zich hieroit den

hoo"-cn ouderdom van dit gedenkieeken van inenschelijke bc-

schaving opmaken. Men mag immers niet aanuemen, dat zij,

die dit gedcnkteeken oprigtten, daartoe een reeds half verganen,

brokkeli"^en steen zonden gekozen hebben; het is integendeel
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waarschijnlijker, dat hij destijds vast en onverweerd was. Hoe

velc eeuwen zouden sedert dien tijd reeds vervlogcn zijn?

Zekcr is dit gedcnkteekcn ouder dan de iuvocring yan do

Mahomedaansche godsdienst op Java , want indien al sedert

dien tijd de eenmaal aanwezige gedenkteekenen van eene voor-

malige godsdienst eene zekere vereering van de bevolking bleven

genieten, zoo is het echter bekend, dat geene nieuwe dergelijke

gedfenkteekenen in dien tijd werden opgerigt. Mfsschien echter

is hetzelve ouder dan het bestaan der Boeda- en Siwa-gods-

dienst op Java; ja, dit is zelfs zcer Avaarschijniijk, want de

overgekomen Hindoes en hunne aanhangers hebben nergens

eenig gedenkteeken opgerigt, zonder dat zij beelden, beeld-

houwwerk of ten minste een paar figuren in bas-relief daarbij

aanbragten. Van dit alles is hier geen spoor aanwezig; het mo-

nument is uiterst eenvoudig en ruw, enhet is derhalve mogelijk,

dat wij een duizendjarig gedenkteeken voor oogen liebben,

hetwelk nog uit de kindschheid der Javanen^ of uit den tijd

van hunne oorspronkehjke veelgodendienst afkomstig is, al-

vorens deze door vreemde, ingevocrdc godsdienstleer van ver-

schillenden aard, wat hare openbare behjding betrof, op den

aehtergrond was gedrongen, maar welke tot op den huidigen

dag nog niet geheel en al is vcrnietigd geworden!

lets hooger oostnoordoostwaarts van de bedoelde plaats ligt

nog een tweede, dergelijk plekje, waarop eenpiramidevonnige,

van boven spits toeloopende, doch overigens geheel en al on-

behouwen steen ovcreind is ncdergeplant; iets lager westwaarts

onder de eerstgenoemde plek, reeds aan de Ae/Zzw^ des kegels,

ontwaart men nog eene derde, effcn gemaakte plek, even als

de eerstgenoemde door een verhoogden, vierhoekigen rand oni-

ringd; deze bevat verscheidene zuilenvormigc, vierkante rots-

stukken, rondom welke nog andere kleincre, doch in vonn

met de eersten overeenkomende steenen geplaatst zijn. Gelijk

zij daar staan, zijn zij door de scheppendc hand der naluur

gevormd en slechts door der menschen hand alhier zoodanig

geplaatst geworden. De hoogste dezer zuilen is vijf voet lioog

en bestaat uit dezelfde soort van weeke, half vergane lava als
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de rectls opgenoemden. Hoog Alang-gras, MerLeasia en anaorc

varcnsoorterij eon Melastoma, eene struikachtige Urtica en de

M'clrickendc Gaultheria leucocarpa grocijen op de murcn en

vormen een welig, klcin boschje rondoni deze ovcrblijfselcn der

oudheid, welke van nabij door het omliggende woud wordcn

omsingeld,

Ondcr alle nog dampendc of reeds uitgcbluschte viilkancn van

Java is or slechts een, welke een dergelijken uit slakkcn gevornidcn

crupLle kegel bezit, nauielijk, de Merapi (viilkaan N** 30 ;), die nog

voortdurend dikke danipwolken uitbraakt. (De eniplio kegels

van den Tengger bestaan uit zand.) Wei is waar stijgtni de

dikste danipwolken uit den schcdel des kegels op, maar zij

komca insgelijks op vele plaatsen in den omtrek des kegels uit

alle reten tusschen de puinbrokken le voorschijn. Ofschoon deze

slechts do helft der hoogte bereikt, komt hij echter volkoaieu

met den Tampomas overeen , is even als deze half bolrond van

vorai en hceft niet slechts den ganschen krater opgevuld, maar

zelfs door het toencmea ia oaivang de geheele noordelijke helft

van den kratermuur verbrijzeld en overstelpt, zoodat hij slechts

in het zuidea door een half kringvormig overblijfsel van dezen

muur omriagd is. — Dewijl het verbrijzelen van den ringmaur

van den Merapi met tamelijke zekerheid historisch kanbewe-

zen worden ^), hoe kuaaen wij daanog betwijfelea, dat bij dea

Tampomas ceae dergelijke gebeurteais heeft plaats gegrepen , ult-

hoofdc de eruptie kegels van beide bcrgen en de overblijfselen der

riagmuren zoo buiteagcwoon veel overeenkomst met elkander

hebben, dat, ofschoon de eeae reeds sedert duizeaden van jaren ^

uitgebluscht is en onder de duistere schaduwea van eea digt

M'oud rust en de aadere zonder door eenen eakelen grashaha

p^esierd te zijn, zich in de dorre naaktheid zijns gesteente,

slechts door zwavelige damp\^ olkea omhuld , vertoont , — niis-

schica nergcns ter wereld tusschen verwaate bergvormen een

twcede voorbceld van zulk eene volkomene overeenkomst kaa

gcvonden worden.

') Zie hoofdstuk I. bladz. 419.
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Zoo wordt hier letlerlijk en onder onze oogen bevestigd

,

Avat (in hot motto dezer schets) de dichter zingt: hetgecn

Troeger grond was is thans bergtop. Uit welke onmetclijke

dieptc van het gloeijende of gesmoltene binnenste der aardo

magdeze lava zijn opgeweld, die later van boven verhard en in

enkele slakken verdeeld, thans den hoogsten top van den Tam-
pomas uitmaakt?— waar de rciziger, blootgesteld aan de snijden-

de koude van den oostewind en van de wolkennevelen, een gering

gedeelte van die warmte wenscht te bezittcn, welke zonder
twijfel nog heden aan den oorspronkelijken haard dezer puin-

brokken gloeit!

Gelijk reeds vroeger is gemeld geworden^ kwam ik ecrst ten

11 ure in den pasanggrahan aan, — de koetsier had mij reeds ten

8 ure terug gewacht , — en zette ik van daar (na van kleederen

verwisseld te hebben, die, in het voorbijgaan gezegd, er regt

vulkanisch uitzagen) mijne reize verder voort, gcdurig lager langs

de steenachtige, oostelijke helling van den Tampomas naar het

uitgestrekte laaglaud van Cheribon afdalende. Ik wierp nog meni-

gen bhk naar de kruin van den Tampomas, die beurtelings in

w olkennevel gehuld was en kwam des namiddags hier aan. Eene
beschrijving der streken, welke ik van hier tot Cheribon heb
doorgetrokken en welke mij geene gelegenheid aanboden tot het

doen van bijzondere opmerkuigen, laat ik hier niet volgen;

dezelveu zijn daar en boven zeer bekend en reeds elders beschre-

ven geworden. De voortreffelijke inrigting der posterijen, der

wachthuizen, die op geregelde afstanden langs den* weg zijn

geplaatst, de goede, wel gevoede paarden en de uitmuntend
onderhouden wegen (die niet in alle residentien zoo bijzonder
gocd worden aangetroffen) bragtcn een aangenamen indruk te

weeg bij mij, die nog voor zoo korte oogenbhkken de woeste,
ijzingwekkende, schijnbaar alle regelmaat ontberende natuur
verlaten had.
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»UmI(!en friihlichen Fleiss riihmet ilas prangrn^lo Tti:iLn
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Solo, den 23'""" Augustus, d8H.

Oostwaarts vau Choribon loopt de Aveg somwijlen zoo nabij

langs de kust, datmen denzelven, in de nabijiieid van het derde

poststation Gebang (in het distrikt Losari), meer landwaarts in

heeft moeten verleggen, uithoofde dezoe een gedeelte der tust,

tor lengte vani/ipa^l? had weggeslagen en den weg zelven zeer

beschadigd had. De bodem bestaat hier voornamelijk uit los

zaad^ de zee is zeer ondiep en vau af het strand wel V2 paal

ver doorwaadbaar. Het landschap in het rond bicdt M^einig afwis-

sehng aan ; het is kaal en eentoonig. Eilendige, door geen gcboomle

bcschadifivde strand-dorpen, weike men onder weg dourkomt,

leveren behalve den reuk van bedorven visch en het zoutachtige

of moerasachtige water, waarmede de dorstige reiziger zich op

den ganschen weg tot aan Pekalongan moat vergenoegen, niets

opmerkcnswaardig op.

Na een rid van 2^2 uur komen wij aan de grensbeek tusschen

Chcribon en Tegal, de kah Losari aan, door wier zandige, van

water thans bijna beroofde bedding mijn wagen door koeh's werd

heen getrokken. De diepte van het wijd iiitgespoelde bed beneden

de ter wederzijde gelegene vlakte bedraagt tusschen de 15 a 20

voet en wordt in den regentijd somtijds niet slechts geheel en
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al met water gevuld ^ maar hare ocvers zclfs worclcn door hct-

zelve overstroomd.

In het poststatioa van Tegal, aan dc regtcrzijde dcr beek

gelegen, ontmoette ik een Javaschen Postniandor, "wiens voor-

hoofd groen en geel gckleurd was; deze verklaarde mij^ ten

eerste; dat hij de koorts had en ten tweedc^ dat ik hem 2i/a

uur lang gezclschap moest houden, dewijl de paarden zoo even

van een rid waren teruggekomen. Hij beriep zich op het bevel

van den Resident en ik onderwicrp mij gedaldig aan dczcn

maatregel, die ongctwijfeld veel aangcnamer voor de paai^den

dan voor dc menschen is. Het kwam mij cchter minder

doelmatig voor, dat een Javaan gebezigd werd om over het

lot van den Europcschen reiziger zoo eigcnmagtig te beschikken,

zonder dat hem een schriftelijk bevel gcgevcn of eene bekend-

making was aangeplakt, ten einde althans zijnebcvoegdheid tot

dergelijke handelwijze aan den reiziger te bewijzen.

Dit oponthoud werd mij echter veraangenaarad, doordicnik

hicrdoor dc gclcgcnheid verkrceg den hccr Manuel, bencvens

zijne achtingswaardige familie te Iceren kenncn; ik genoot ten

zijnen huize, hetwelk naast de posterij ligt, zulk eene vrien-

delijke ontvangst, zulk een gastvrij onthaal, dat ik bij mijne

afreize ten 12 ure Aveder volkomen met den postmandor en

met zijne paarden verzoend was. De beer Manuel bczit hier in

de strandvlakte tabakaanplantingen, die een goed gewas leveren,

Het gebrek aan vlietend Mviter wordt verholpen door het aan-

leggen van cisternen (gegraven putten), waarin het geheele

jaar door water slaat, zoodra zij slechts eene diepte van 10

voet hebben.

Ten oosten van de kali Losari^)^ tusschen deze en denog
verder oostwaarts gelegene kali Po?naliy loopt de groote wcg
door kleine, laaggroeijende strandboschjeSy welke eene zcer

eigendommelijke physiognomic bezitten. Zij behooren tot het

distrikt Brebes en bestaan voornamelijk uit Rhamnoidecn

,

Acacia- en Cassia-soorten. Eene stckelachtigCj als een scherm

") Wiens eigenlijke en in de bovcnianden ecnige naaia tji Sangiirocng is
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uitgebrcid groeijende Acacia (A. explanata mihi), mot gelc

bloeniknopjes, geeft aan doze boschjos cen cigcnaardig on niet

onaangenaam uiterlijk. Ook komcn hier dc Inga gracilis iniLi,

met wit gekleurden stam on takken, de Inga unibracidiformis

mihi (Sengon dcr Javancn) met grijsklenrigen slam en fakkcn,

benevcns de Inga tenerrina mihi (Kot door dc Javancn gehocten)

voor, die door hunschoon, fijn gevind loof het cog vcrfrisschcn.

Het geboomte dezer \YOudcn grocit laag, ten hoogsLe 50 voel,

en wordt op mcnigvuldige plaatscn door grasplckkcnafgewisscld,

benevens door zeer vele klcinc moerassen en poelen, die zich

tusschen het krenpelhont uilstrekken; de bodem^ welken zij

bedekkenjis zwartachtig grijs van klcar, zwaar en kleiachlig

en wordt bij aanhoudende droogtc hard als stecn en vol met

scheuren^ na aanhoudenden regen daarenlegen Mordl liij tot

cen fijnen modder. Slechts hierendaar Ireft men tusschen de-

zelven verstrooid h'ggende kleine dorpjes en bebon^de velden

aan, welke alsdan opene, van rondsom door bosschen omtogen

plekken vormen. Verblijdcnd n^ag het heeten deze plekken

gronds telken jare in omvang te zien toenemeu, gehjk b. v.

het geval is met die, welke bij het poststation Klampok gelegen

is (het tweede poststation ten oosten dor kah Losari) en te bespeu-

ren, dat het aantal dor op dezelvcn gobouwde hutten,dienog door

geene Kokos-palmen worden omsingeld, insgelijks vermeerdert.

Na cen rid van 1^/4 uur kwam ik aan de kah Pomah, welke

iets breeder is dan de Losari en op eenc meer gemakkelijke w ijze

dan doze, namelijk, over eene houten brug wordt gepasseerd.

Aandenlinkeroeverdezer rivier loopt de wcgnaar het poststation

Limbangan door een groot dorp en ontwaart het oog tot aan

Tegal toe, in plaats van gindsche onbewoonde, lelijke strand-

bosschen 5 slechts wijd uitgestrekte savva's, welkerschoone groene

kleur het oog verfrischt.

Ter zijde van den weg vindt men hier, in den vorm van lanen,

nu cens het kleine, rank opgroeijende boompje, de Agatigran-

diflora Dev. geplant, welks groote, opgeblazene bloeraen enlange

nederwaarts hangende peulvruchten meer vreemdsoortig dan

tVaai zijn, — dan weder de kajoe Djaran of Kocda-koeda-

39



604

boom*), Avelke biiitengewoon sncl opgrocit, doch uithoofde hij

jaarlijks gesnoeid wordt, zeer zeldzaam bloeit en bijna nooit

rijpe vruchten draagt; uit zijaen bast vlocit eene gom^ welkc

met de arabische gom veel overcenkorast heeft. Nergens groeit

deze boom op Java in het wild, en te vergeefs doetmen onderzoek

naar zijn waai' vaderland. 2)

Van Cheribon naar Tegal reizende heeft men dit zeestrand,

van waar zich de weg sorawijlen 2 a 3 palen ver verwijderd, aan

de ]inkcrhand; ter regterzijde, doch in het blaauwende verschiet,

ontwaart het oog de verbindingsketen tusschen den berg van

Cheribon (Tjerimai) en dien van Tegal (Slamat), welke, zonder

ergens afgebroken te worden , van den eenen naar den anderen

voorLloopt. Slechts in de nabijheid van den westelijkcn voet

van den berg Tegal schijnt zulks het geval te zijn, althans vormt

dezelve aldaar eene zeer diepe tusschenruimte ter breedte van

verscheidene palen ^ deze tusschenruimte schijnt slechts 5 a 600

voet hooger te liggcn dan de alluviaalvlakte, terwijl waarschijnlijk

een wegpas van Tegal naar Banjoemas over dezelve hcenloopt. s)

Ten 3 ure kwani ik in het eenigzins sombere Hotel van Tegal

aan,alwaar ik een gezelschap van scheepsgezagvoerders aantrof,

wier manieren, na een zoo langdurig oponthoudonder Javanen en

gejavaniseerde Europeers mij geheel nicuw en vreemd voor-

kwamen^ zulks maakte een indruk op mij, die niets minder dan

aangenaam was, en ik zou gaarne onmiddellijk Aveder zijn af-

gereisd, indicn mij zulks mogehjk ware geweest, Welligt zou

het anderen, die zich gelijk ik gedurende vele jaren bij voorkeur

in de binnenlanden van Java hadden opgehouden, insgelijks zoo

r

') Dezelve komt het naast overeen met het geslacht Spondias (familiac Terebin-

thaceae, tribus Spondiaceae); hij onderscheidt zich echter vanhetzelve door zijncger-

mina, weike ik in een tuin, te Batavia, slechts ccwmaal in bijna rijpen staat hcb aan-

getroffen. („Germina basi nectario annuliformi cincta, 4 s. 5 oblonga, supera,

stvlis 4 s. 5 erectis brevibus crassiiisculis coronata, dein in fructum unum concrcta

cylindricuia ex abortu monospernum; bacca drupacea; styli petalis opposlti.)**

*^ Dit zou misschieu door tusschenkomst der plaatselijke overheid uitgevorscht

kunnen-wordcn.HetmenigvuldigstkomendGzelvenin de nabijheid van Samarangvoor.

») Latere aanmerking. Dit is werkelijk het geval; op of aan dicn wegpas Tgt de

plants Petoegeran en van daar vocrt de weg zuidwaarts naar Adiredjo (in Banjoemas).
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gegaaii zijn. Is hel niogelijk ergeus tci- wcrcld con sterkcr

kontrast te \indcii dan hel stille, bcdaardc kai-aktcr van den

Javaan, die in alles wat hij verrigt even omziglig tcwcrkgaat,
die zicb nooit driftig maakt en die, Avonncer hij een lioofd is,

zijne bevelen, al betrelTcn zij de gCMigtigste aangclegcnlieden,

zoo stil mogelijk, ja, lict liefst riict eenc fluislerendc stem

aan anderen geeft, — tcrwijl daarcnlegen deze woclige zonen

der zee geen enkele keer om <(sopi pait)) konden vragen, zondor

lakas! lakas! te roepen en er nog een half dozijn «God ver-

domme's)) aan te knoopen^ die zich over do vrcdoncvondste

zaken der wereld op eenc wijze onderhiclden als of zij , met de

sprecktrompet in de hand, hunuc bevelen aan de matrozen

uitbuldeiden, als of het in de herberg even hard stormde als

op zee? De jongste van het gezclschap Avas zulk een dollc-

man, dat hij zich den tijd niet gunde om te cten, maar als

een wilde door het huis liep. Liever had ik den nacht in den

eenzaarasten krater doorgebragt ! Dit gemis aan rustige bedaard-

heid, dat voorldurende opbruischen des gemoeds, die hartstog-

telijke drift maakten een even onaangenamen indruk op de

Javanen. Tocn de eerste afreisde, gaven dc bedienden hem
eenige kruisen na en hun uSlamat djalan» (kom nooit terug!)

kwam gewis van den bodem huns harten. En loch heb ik ook

Europeesch bloed. Zou het waar zijn, dat men hier eiudelijk

veel van het Javasche karakter overneemt, wanncer mcnjarcn

lang onder hen geleefd heeft, en dat men een aftccr kiijirt

van alle hartstogtelijke en leveudigc gemocdsaaudoeningen ?

Zeker is het , dat het klimaat liet zijne daartoe bijdraagt en

de groote hitte van buiten heeft eene verkoelende working

op het hinnenste des menschen.

Op den d9 Augustus leide ik van 6V2 tot 11 m^e den afstaud

tusschen Tegal en Pekalongau af, op welke reis ik slechts eene

enkele beck van eenig belang of eene kleine rivier, de kali

Tjomal op eezie doorwaadbare plaatspasseerde. Uit den goenoeng

Slamat, vulkaan van Tegal, steeg eene ter naamvernood bemerk-

bare dampMolk op, hctgecn mij te vreemder scheen, dewiji

ik zijne kruin in 1839 en in 1840 nooit zonder dikke damp-
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vvolken had gezien. Eene gcheel geisoleeid staande, loodrcgt

afdalcnde rotsziiil , welke aan deszelfs noord-noordoostelijken

voct wordt aangetroffen, beveel ik aan de opmerkzaarahcid

van latere reizigers. Zij verheft zich bijna geheel afgegonderd

Tan andere berginassa's.

Gedurende de laatste helft van mijne heden afgelegde reis

bereikte mijn oog het strand niet weder. De alluviaalvlakte

tusschen Tegal en Pekalongan is zeer breed en bijna in hare

gansche uitgestrektheid met sawa's bedekt, die alle sporen van

>vildernis hel)ben doen verdvvijnen en op welker hcht groene

oppervlakte de dorpen, met hunne duizcnden van Kokos-palmen

verstrooid hggen. Te Pekalongan ontwaarde ik allerwege dc

bewijzen van de ijverigsLe werkzaaniheid ter verfraaijing der

residentie en ter voltooijing van verschillende werken; hondcr-

den van arbeiders zag ik bijna aan allc nioerasscn of slooten

,

Avelke door den v>eg worden doorsneden , bezig hier om nieuwe

bruggen te bouuen, ginds om den weg zelven to verbeteren.

Allen verblijdende tcekenen dat dit schoone eiland in zijne

ontwikkeling voorldurend vooruitgaat.

Op den 20 Augustus Avcrd de reis van Pekalongan tot aan

Samarang, tnsschen 6 en 03/4 ure (voorldurend op een aanmer-

kelijken afstand van het strand, dat niet binnen het bereik van

het oog ligt), voortgezet. Ik zal echter niet treden in eene

beschrijving dezcr streken (welke reeds op eene andere plaats

geleverd werd) en bepaal mij tot het mededeelen van a/zon-

derlijke oprnerkingen^ ten opzigte dezcr gansche reis van

Pekalongan tot aan Kediri, welke even als die van Cheribon

tot aan deze plaats in groote haast werd afgelegd.

Onmiddellijk van het eerste poststation, oostwaarts van Peka-
r

longan, verheft zich het terrein en strekt het zich als de ver-

breedcj heuvelachlige voet van het Praoe gebergte vcrnaarde

zijde van het zeestrand uit, terwijl dc alluviaalvlakte immer

meer door hetzelve wordt versmald. Binnen den tijd van 4 a

4^/2 uren legt men den weg, en wel, gelijk men hier te lande

gewoon is, bijna altijd in galop, — maar ook somtijds aan de

steile oredeelten van denzelven lane^zaam door buficls voort^c-
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Irukkeii,— oyer dit hcuvelacliUge teiTciu af; holzelve slrckl zicli

in de breedte van liet gindsche, cersto poststalion tot in do

nabijheid der kali Koetoe, naar bet oosten, uit en mm wordt op

dezcu kortcn afstand nicer afwisseling in bet omringende land-

scbap gewaar dan men gedurcnde een gansoheudag, opdenwcg

door de eentoonige strandvlakte, beeft onlmoet. Do licuvels of

golfvormig oneflene bergrnggen rijzen met eene zacbte glouijing

opwaarts en zijn bij bet tweede poststation, dat naar scbatling

5 a 700 voet hoogcr dan Pckalongan bgt, deeLs nog bebouwd,

met sa\> a's en daartusscben verstrooid bggende dorpjcs bcdekt,

deels vormen zij weidevelden en beemden door gecn gcbooinle

bescbadawdj maar waarop slecbts laaggroeijendkreupelbout van

Melantbessoorten (Melanthcsa BL — Pbyllanlbiis L.), van Psi-

dium pomifcrum, Calotropis gigantca e. a. wordt aangetroffen.

De bodem bestaat ook bier weder uit eene bolusroodckleiaarde,

waarin eene menigte onregelraatig boekige, zelden ecbter afgc-

fonde tracbiet- en lava-puinbrokken gekneed voorkomen. Eerst

aan gene zijde der kab Simpang, welker breed met rolsteenen

opgevuld bed men na eene rcis van 1^4 uur passeert, treft

men wouden aan , welke van daar af beinde en verre den droo-

gen, geelacbtig roodbruinen bodem van bet hcuvelacbiige terrein

bedekken. Zij schijnen zicb landvvaarts in, naar bet zuiden

been, tot aan den voet van denPraoe uit te strekken enbestaan

aanvankebjk uit velerlei boomsoorten, Maaronder vooral Ficus-

cn Acacia-soorten (maar voornamebjk de Inga umbracubformis)

benevens Tectonia grandis voorkomen, totdat aan gene zijde

.^rtV

van bet postsfation Boedjoeng kerap, bij paal 48 (ongeveer

1,000 voet boven de oppervkakte der zee), de Tectonia grandis

(kajoe Djati) alle andere boomsoorten bcgint te verdriiigen

en bijua gebeel alleen bet woud vormt. Zwarte apeu (Loe-

toeng's), door mijn voorbijsnellend rijtuig niet in bet minst

gestoord, scbommelen zicb aan de boomtakken been en Aveder

en verlevendigen met paamven, tijgers en grijze apen i) deze,

wel is waar, kreupekachtige, geenszins hooggroeijende en koelen

•J

*) „Monjct": Corcopithecus cynomolgusffle „Uoctoeng"isSemnn|>ithocHsinau!us
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lomiiier verspreidende , maar toch roinantisch schoone wouden,

waarin misschien nog iiienige den botanicus onbekende scliat

verborgen ligt. i) De overigens op Java zeldzame Bombaxboom,
met roode bloemen en wijd uitgebreide takken (Salmalia mala-

barica) treft men in deze streken herhaalde malcn aan.

In de DJati'^Noudexxy welke van hier af alles, berg en dal,

op gelijke wijze bedckken , vindt men slechts hier en daar

nog enkele bebouwde plekken, welke even als in gindsche

strandvvouden 5 tusschen de beken Losari en Pomali, in den vorm
van bogten van rondsom door het woud worden ingesloten. Zij

liggen steeds in de nabijheid eener beek, van welke verscliei-

denen het helderste water, over hare met rolsteenen bedekte

beddingen, door deze wouden benedenwaarts doen vlieten, De
grootste dezer bebouwde plekken is die, waarin het .poststa-

tion Kali manggis ligt (hetwelk wij ten 9 ure bereikten) en

welker uitgestrcktheid jaarlijks toeneemt. Zoo dikwerf men
dezelven gewaar wordt, leveren zij telkens een verblijdend schouw-

spel op. De holder groene kleur der sawa's, welke dezelven

bedekken, lacht den reiziger tegen. In het hoogst gelegen

gedeelte dezer plekken of bogten, in den achtergrond, ter plaatse

waar de heuvelruggen ter wederzijde elkander naderen, verheft

zich gcAvoonlijk een klein Kokos-bosch, hetwelk de button van

het dorpje, dat zich onder dezelven verbergt, beschaduwt. Het

schoone groen van de als een waaijer uitgebreide bladeren der

palmen onderscheidt zich, door zijnen sterken glans, duidelijk

van het bladerengewelf der Dja ti-wouden, welke ter naauwer-

nood eenig groen, slechts het vuile, bruinachtige grijs hunner

bloempluimen vertoonen. Bij het beschouwen dezer kleine dorp-

jes, kon ik den wensch niet onderdrukken , dat, indien ik ooit

onder Kokos-palmen moest wonen, ik zulks het liefst zou doen
in de nabijheid eener dergelijke woeste natuur, op zulk eene

eenzame plek, tusschen heuvelen met woud bedekt!

Op Java zijn de wouden der verzengde streken, voornamelijk de strandwouden,
om li^t te bcYroedcn retlenen, nit een botanisch opzigt veel minder doorzochtgewor-
den dan die der koelerc berg- en Alpenstreken.
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EersL ill do iiabijhoid dcr kali Koeloe, waar de boiUuii ccuc

niecr bruine kleur aauiieemt, houdt hel hciivelachlige lenvin

op. Ook hier bood zich de geleg<ni]icid aaii, de stclliog boves-

tigd to zicn; dat dorahcid het groolstc kwaad is, waanncde dc

Goden het arme mcnschdoui kuiuien stralTen. Zoo alsgewoonlijk

het geval is, laat men bij het oveizcLleu over dergdijke ri\icrcn

de paarden afspannen en wordt het rijluig door koelia in

en iiit de veerschuit getrokkon. Hicrvoor krijgeu zij g(*Moonhjk

een gulden. Dit is gocd bctaald en uiHioofde van het levendige

vcrkcer, dat op dozen Aveg plaaLs heeft, zouden zij in sfaat zijn

cen klein kapitaal over te Icggen, iiidien zij wislcn wat—^orde

was. Maar neen; een Chinees heeft zich hier nedergezet en,

Avaai"schijnlijk voor een onbe(hiidend voorschot, in rijst en siri
w

aan de koeh's verstrekt, zich het regt op het vecrgokl aauge-

maligd, helwelk hij aan het porlier van het rijtuig konit

afvorderen. Zoo is het, helaas! overal. De Javaan is tegoedig,

te onverschillig, laat zich altijd misleiden en vooral van ClnJiezcii

en wordt dan, helaas! nienigwerf behandeld als een <maakt

cher, dat vrcet en herkaauwt.j)

De alluviaalvlakte, weike slechts op cene kortc uitgesfrckt-

heid was afgebroken geworden, komt hier weder te voorschijn

en in de plaats dor wildernissen tredenbebouwde velden, uame-

lijk, met water overstroomde rijstvelden (sawa's), welke van

de kali Koetoe (de grensscheiding van Pekalongan) af zich nu

bijna oiiafgebroken tot aan Samarang uitstrekkcn.

Slechts nog eemuaal, nauiclijk, tusschen het laatste post-

stalion en Samarang, loopt de groole weg (ten einde eenige in

de vlaktc liggende inoerassen te vermijden) over zacht glooi-

jende, vlak geworden heuvelen, welke insgelijks nit puimnassa's

beslaan en zich van debinnenwaarts gclegen vulkanischc bergke-

teii tot zoo verre hi de strandvlakte uitstrekken. Vervolgcns treedt

de wcg het volkrijke stadje Samarang binnen, welks nabijheid

als middenpunt van meer uitgestrekte bebouwing en beschaviiig

In de onmiddellijke nabijheid dcr kali Koetoe is de vlaktc met ecne Uiag van

vulkanischc rolsteencn bcdekt. (Zie g. Ocngaran in het eerstc hoofdstnk, bladz. 334.)
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men reeds van den oevei* dci' kali Koetoe gcwaar wordt.

Van deze kali af aan, nainelijk, vallen een aantal in de

gedaante van een kruis gevormde, beschreven houten borden

in het oog, Avelke^ op verschillcnde afstanden van elkander,

op dc borstM ering van den weg zijn geplaatst. Men vindt liierop

de districten en plaatsen vermeld^ benevens de lengte in ned.

ellen van de gedeelten der wegen, welke elk dorp moet onder-

houden. Honderden worden er in de gansche uitgestrektheid

der residentie aangetroffen en zijn het werk van den vorigen

Resident (den heer G. L. Baud) van wiens ijverig pogen ter verbe-

tering der wegen, ter betereinrigting der posterijen, ter indeeling

en opneming van de kultuurgronden en hare grenzen tusschen

de desa's, men nog verscheidene uitmuntende sporen aantreft.

Oiidor alle zoogenaamde steden op Java heeft Sarnarang
ongetwijfeld het meeste regt dien naam te dragen. Niet slechts

de op de Europesche wijze kort zaamgedrongen bouwtrant

der stratcn en der huizen, onder welke er verscheidenen

gcteld worden, zoo als b. v, het stadhuis, de kerk met haar

koepeldak, het hospitaal en anderen, die voor Java paleizen

mogen heeten^maar ook het verticr, dat nergens zoo levendig,

nergens met zoo veel gerucht gcpaard gaat, wettigen hare

aanspraak op dien naam. Wanneer men, van het westen ko-

niende, het plein voor het groote residentiehuis Bodjong verlaat

en langs de breede en lijnregt loopende laan van Taraarinde-

en Canari-boomen naar de stad toerijdt, dan waant men zich

bijna in eene voorstad in Europa verplaatst. Prachtige buiten-

plaatsen, kleine villa's schijnen ter linker- en ter regterhand

door het geboomte der tuincn been. Wandelaars te voet en te

paard ziet men in rijke civile kleeding of in uniform voorbijgaan,

en sierlijke ekwipaadjen, met nog sierlijkeren inhoud, rijden

in Snellen draf ginds en herwaarts. Voor ons uit roert men de

trom bij het aflossen der wacht, eenige in lompcn gckleede

bedelaars kermen bij den weg en eene— begrafenis, welke lang-

zaam de brug overtrekt, besluit (zeer gepast) deze beeldtenis

eejier stad.

Den 2d Augustus was ik gonoodzaakt te Sarnarang rustdag
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ie hoLidei), dewijl over de postpaarden reeds beschikt was
geworden. Ik veriueld niets omtrent mijne reis op dea 22^^'" Au-
gustus van Saiuarang tot aan dezc plaats (van G lot D^/i ure),

dewijl zij door reeds elders beschrevene en dus door l>ekende
strcken Hop.

Solo, den .iO'^'^ September^ dSH.

Omslandigheden van verschillenden aard, wclke mctiiiijuereizc

m geenerici verband staan, hebben aiij sedert deu 25^*'" Augustus
tot hcdcn alhier opgehouden. Eindelijk staat niijn reiswagen
gepakt en zijn de postpaarden besteld om mijn togt morgcn
vroeg naar Kediri voort te zetten.

Alvorens ik echter de hoofclstad van Soerakerta, dezenzelcl
van een Javaschen vorst op een nieuwen voet^ ga verlateij,

zij het mij vergund, hier althans een tooneel uit het eigenaar-

dige hofleven dezer plaats^ — waarmede slechts nog eene stad

op Java, namelijk^ Jogjakerta i) eenige overeenkomst heeft,

te schilderen, ten einde op die wijze Socrakerta of Solo vaster

in ons geheugen te doen voortleven.

i(JfIor(/en hebben wij een tijgergevecht!)) Deze woorden
hoorde men voor eenige dagen uit allcrmond. Detijgers, wclke
de Keizer heeft laten vangen, hebben reeds zoo menigen on-

schuldigen dorpsbewoner^ van het hondengeslacht namelijk,

het leven gekost, reeds zoo velen hunner werden (levend of

dood) in het hok van deze katachtige dieren geworpen, dat

er weinig raeer in het dorp te vangcn zijn. De jakhalzen, zoo

heeten de Europeers de Javasche witte, spitsoorige hondcn, die

daarenboven geen vette kost zijn, worden gcdurig zeldzarner,

de, tijgers loopen gevaar aan uittering te sterven, — het is

derhaive hoog tijd het gevecht te doen plaats hebben.
De voorgallerij van het residentiehuis is vol met bezoekers;

alle officieren van het garnizoen;, eenige dozijnen burgers en
alle beanibten in gala, benevens de prinsen van den Kcizerlijken

*) De vorst van Jogjakerta voert den titel van Sultan; die van Solo wordt Soc-
socliocijjian, d. i. de gceerbiedigdc, en doorcleEuropccrsgeivoonljjk Keizer gcaoemd.
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bloedcj ziju tea huize van clen Resident verzanicid en wachton

met ongeduld den oogenblik af tot het vertrek bepaald. De
prinsen zijn bijna alien op de Europesche wijzc d, i. iu uniform,

gekleed; de meesten zijn luitenants, eeuigen kapiteins, een

paar Iiunner zijn majoors en een is kolonel^ gesteveld en ge-

spoord gelijk zij zijn, zien zij er regt ridderlijk uit. Zij dra-

gen slechts een enkel stuk banner Javasclie kleederdragt,

namclijk, den tulband, welken zij, naar het scliijnt uithoofde

van bun lang baar, niet kunnen afleggen.

Eindelijk wordt het teeken gegeveh-^ de rijtuigen worden
voorgebragt en rollen, door scharcn van voetgangers ter linker-

en ter regterhand omgeven, naar den kraton been. Op de tweede

binnenplaats gekomen, bouden de rijtuigen stil, de bcercn en

dames stijgen uit en de togt gaat digt zaAmgedrongcn , — bij

welke gelegenheid veel contrabande medc naar binnen sluipt, —
in bonte rijen, tc Aoet verder. Trappen op, trappen af gaan

wij naar het beiligdom, welks nabijheid ons wordt aangekon-

digd door verscheidene trocpen muzikanten, die op verschillcndc

punten geposteerd staan en met pauken en trompetten hunne
krijschende adagio's aanheffen! Op het binnenste plein staat

eenc soort van lijfvvacbt in parade, met trompetters en met
feestelijk omhoog geheven pieken, welke zoodra de Resident

nadert zich eerbiedig ter aarde buigen.

Op die w ijze komt men aan den eigenlijken ingang naar het bin-

nenste gedeeltc van den kraton, namelijk, aan een overdekten,

regtboekigen gang, alwaar,— wie zou zulks durven gelooven?—
een aantal oude, half naakte vrouwen staan, gereed om het hoofd

van den optogt der Europeers, namelijk , den Resident, te ontvan-

gen, door hem de hand te reiken, en naar den binnenhof tot hai*cn
r

Meester te geleiden. Men kan zich niets kluchtigers voorstellen

dan deze vrouwenschaar , meestendeels uit oude, gcrinjpelde

sybillen bestaande, bier tegenover de menigte van in feestge-

waad gedoste Europeers! Het zijn echter gewigtige personaad-

jen; zij vormen de lijfwacht, welke den Keizcr onmiddellijk

omgceft, wiens hciligcn persoon, gelijk bekend is, geene man-
nclijke bcdienden mogen naderen. Naauwelijks is men buit(m
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dil laalste portaal getredoa of eene nicuwo troop roodgorokle

en met vederbossen gekroonde muzijkanten, die op den bin-

nenhof in gelederen staan^ clocn alios weei-gahnen vau het

geraas hunner pauken, trommelen en tmnipellen. Terwijl

deze muziek zich laat hooren, gaat de optogt van Enropeei^s

langzaam voorwaaits; met den Resident \ooraan en met ont-

blootea hoofde nadereu zij den pandopo, ahvaar de Keizor op
zijnen troon, — dampar, — is gczeten. Volgens de Javasclie

welvocgelijkheidsregelen wordt het als on\^elIe\cud bescliouwd

zich door indrukken van buiten, door haj-tstogtea le laleu \er-

voercn. Alio opwellingen van het gevoel \\orden voor gemeen
gehouden^ en voorname personen beschomven het als Avelvoe-

gelijkj zich door niets uit hunne verhevcne rust te latcn brengen.

Met eene bedaardheid van geest, welke zich door niets laal

verstooren, met eene onverauderlijke waardigheid op het gelaat,

dat strak als marmer is, laat derhalve de Keizer (die intusschen

door duizenden van Javanen met bewondering AvordtaanschouMd)

den ganschen optogt, schijnbaar als ware dezelve hem gchcel

onverschillig, voorbijgaan. Statig en langzaam rijst hij,^bij het

naderen van den Resident, van zijnen zetel op en ontvangt hij

vervolgens alle andere Europeers door hen de hand te reiken.

Na deze ceremonie, die wel wat lang duurt, zet ieder zich

neder; de Resident ncemt plaats aan de linkerhand des Kcizcrs,

de andere Europeers ter zijde op stoelen, en nu gaan eenige

oogenblikken tamelijk stil, zonder dat er eenig gesprck wordt

gevoerd, voorbij. Eindclijk staat men op. De. Keizer neemt den

Resident onder den arm en beide zetten zich aan het hoofd

van den togt; een aantal vrouwen, oude en jonge, met het

bovenlijf, armen en schouders onbedekt, volgt hen op de hielen,

zij dragon des Keizcrs siridoozen, kwispeldoor, benevens ziju

fluweelen statiezetel, die door vier derzelven in de hoogte wordt

gehouden, tred voor tred na; hierop volgt de optogt van Euro-

peers, met Javanen van allerlei slag* dooreen gemengd; nieuwe

koren doen hunne gedruischvolle muziek hooren op den oogcn-

blik, dat de melodien der vorigen naauwelijks opgchouden heb-

ben in het oor te klinken.
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Zoo gaat deze bont zamengestelcle menschenmassa, en dat

Avcl zeer langzaam^ want een snclle tred zou onwelvoegelijk

zijn yoor den uNagel der Wercldy)) door de enge poorten

en over het terras naar den voorhof heen, alwaar de noodige

aanstalten gemaakt zijn om het tijgergCA^echt te doen plaats

grijpen. Aldaar ontwaart men eene soort van kooi, uit boorn-

stammen en bamboes zaniengesteld^ welke 15 voet hoog, rond

van omvang is en eene middellijn van ongeveer 10 voet heeft.

In deze kooi bevindt zich een kebo (karbo, bufFel), de horens

en den hals met bloemkransen versierd, welke aldaar zijn

vijand, den tijgcr, waarmede liij moet veehten, afwacht. Rustig

liggen deze nog in hunne hokken, welke aan den buitensten

omvang der kooi zijn aangebragt. Deze , langwerpig vierkant

van vorm, zijn uit stevige planken zamcngesteld, hcbben van

vorcn eene valdeur, waar tegenover zich eene opening van

gelijke grootte in de kooi bevindt en zoodra dus de valdeur

wordt opgetrokken houdt de afscheiding tusschen den tijger

en den buffel op te bestaan. De laatste,.die door zijn instinkt

reeds lang de lucht schijnt te hebben van hetgeen hem te

wachten staat, heeft zich in postuur gezet, met den kop

naar de kast, waarin de tijger zich bevindt; maar geen tijger

komt er te voorschijn. De tiran der wildemis schijnt alles

behalve strijdlustig en laat zich slechts met moeite, door vuur

of door puntige stokken, waarmede men hem aanport, bewegen

om zijne kast te verlaten. Eindelijk springt hij hetzij stil,

hetzij onder een schor gebrul te vQorschijn; alle blikken der

omstanders zijn met gespannen aandacht op de retcn der kooi

gevestigd;de schrikbarende vijand staat eindelijk tegenover zijne

wederpartij en nu vangt een spel aan, hetwclk men slechts

dan schoon mag noemen, wanneer het bloeddorstig-wreededien

naam mag dragen. Nu eens gaat de bufiel, die zich in een

kring a! draaijende beweegt, ten einde den rondom hem heen-

shiipendcn tijger voortdm-end de punten zijner horens te biedcn,

tot den aanval over en stoot hij den tijger, vooral wanneer

deze zich op den grond heeft nedergelegd, met de horens

tegen den bianenwand der kooi; dan woder is het de tijger,
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die, legeii den buJTcl opspringende , zicli met de tandeu zoo

stevig aan deu hals zijns vijands heclit, dat Iiij daaraan blijft

hangen en door den buiTelj die zicli nict van hern kan losschen-

ren, onophoudclijk op en neder wordt gcslingcrd, Maarbij men

de buitengewoae kracht van dit dier nioct bewondoren. Op

deze wijze, door de sprongen des tijgers tcgcn den bullel en

het stooten van dozen laatsten naar den tijger, ten einde hem

te verpletteren, duurt deze gruvvzame kamp voort^ somwijlen

klimt de tijgcr al springende naar het dak der kooi en wordt

dan bij het nedervallen op de horens van den buH'el opgevan-

gen, die liem weder in de hoogte Averpt^ gewoonhjk is de lijger

weldra afgemat en hgt hij roerloos , met opengesperden nmil, de

borstkast door de ademhahng hevigbewogen, digt aan den voet der

kooi neder, terwijl de bulM den kop van de eene naar de andcro

zijde bewegende, vol om^ust, in kortc halve kringen voor hem

op en neder loopt. Dikwcrf gebeurt het, dat de bufFel even-

min lust tot den strijd heeft; alsdan wordea beide diercn door

sehrikkelijk opwekkende middelen, door vuur, brandend slroo,

dat binnen de kooi wordt gevvorpen, door kokcnd Mater, dat

van het dak der kooi, waar steeds verscheideneoppasserszitten,

naar bencden wordt gegoten, of door het zoogenaamde bulTel-

kruid (eene Urlica), hetAvelk eene hevige jeukte op het vel ver-

oorzaakt, tot het hernieuwen van den strijd aangespoord. Bijna

altijd blijft de bufiel, die slechts uit kleine, door des tijgers

klaauwof tand geslagen Avonden bloedt, verwinnanr; met zcge-

vierenden blik ziet hij neder op den tijger, of op de tijgers, die

geheel of Iialf gedood op den grond der kooi liggen. Dit moet

echter nict zoo zeer aan zijne meerdere kracht, maar veel eer

aan de bekrompen ruimte der kooi A\orden toegeschreven, ten

gevolge waarvan de tijger een vrijen sprong mist en den buffel

de gelegenheid wordt gegeven den tijger tegen den wand der

kooi te verpletteren; hicrbij komt nog de krachtelooshcid van

den tijger, die zich gediirende lidagen en somtijds gedurende

nog langeren tijd in de gevangenis met zeer mageren kost (doode

honden) lieeft moetcn vergenoegen, zonderdat hij levend bloed

heeft kunnen zuioen.
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Einddijk, terwijl wij door de gcdurig sneller op clkander

gevolgdc slagen van den gamelan, — welke zich slaande liet

gevecht onoplioudelijk deed hooren — en door de toejuichin-

gen dcr aanschouweis, die zij bij elken buitengewoon koenen
aanval der dieren luide te kennen geven

,
geheel en al verdoofd

zijn, wordt het tceken tot het staken yan den strijd gegeven.

De Keizer, die met den Resident op eene soort van troon

zitj heeft dit spel in de verte aanschouwd; tusschcn hem en

de kooi bleef eene lange, opene ruimtCj ter zijde van v^elke

ruimte de Europeers in twee rijen geschaard staan. Thans zet-

ten zij zich op stoclen naast deze opene plaats neder en do
rijksbestuurder Pangeran Adipati, de eerste minister^ gaat

tusschen de beide rijen Europeers door, ten einde de verdcre

bevelen van zijnc Hoogheid te vragen,

Nu volgt een tooneel, dat waardig is te wordcn bijgewoond.

De rijksbestuurder is een grijsaard, wat dikhjvig^ maar overigens

van een waardig voorkomen. Zijn lang afhangend grijs haar

is slechts bcdekt met een klein wit kapje van cyhndervonnige

gedaante, hot teeken zijner hooge waardighcid ten hove. Ilij is

in een prachtig gewaad gedost. Op een afstand van 25 schreden

genaderd, werpt hij zich op den zandbodem, waarop gecnc
matten uitgespreid hggen, neder, brengt zijne zaamgevouwen
handen op het ter aarde gebogen voorhoofd en verrigt zijne eerbe-

tuigingen (Semba) voor zijn Heer. Dan schuift hij zich, steeds

op den grond zittende, 5 schreden verder, maakt op nieuw
zijne Semba en kruipt of schuift zich door het zand wederom
eenige schreden nader, herhaalt de bcweging met zijne handen
tegen het chep ter aarde gebogen voorhoofd en Mijft op dicn

afstand (verder durft hij niet naderen) voor zijn heerscher

nederig op den grond zitten. Gedurendc al dien tijd laat nie-

mand ecnig gcluid hooren; de Keizcr zit onbewegehjk op zijn

troon; zijn bejaarde, grijze rijksbestuurder hgt, met het bovenhjf
ontbloot, 15 schreden van hem af in het stof ter neder gcbukt
en onder de duizendcn van toeschouvvers, welke dit tooncel

omringen, wordt gcenenkel gcluid vernomcn; men gelooft schier,

dat zij niet ademhalcn. Nu legt do rijksbestunrdcr (met eene
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heesche stem) ziju bcrigt af. Bij lieleiuJigcn van icdcrcn vol/in,

hoe kort deze ook moge zijn, breugt hij de haiidcii lot do

Semba op nieiiw aau hot voorhoofd en hondt lietzelvo zoo lang

tor aarde gebogcn, totdat de Kcizerzijne bevelen hcoft gegcvcn.

Dit geschicdt met wcinigc woorden^ met cene koclc, slalige

stem en even kort en plegtig antwoordt, onder het herlial(in

der Semba
J
de staatsdienaar.

Eindelijk wordt het bevel gegeven tot het doen plants grijpen

van een kampspcl van een anderen aard, en de rijksbcstnnrdcr

verwijdert zich, kruipend en langzaam terugglijdend, op gelijke

M'ijze als hij gekomcn is. Het liep duidelijk iu het oog, dat dit

onderhoud des Keizers met zijn staatsdienaar op alle aanwezige

Europeers een zekeren indinik had gemaakt^ hoewel deze Adipati^

na denKeizer, de eerstc persoon in het rijk is, zoo durfde hij

toch niet verder dan tot op 15 schrcden afstands van denKeizer, in

het stof nedergeknield, naderen, en hocveel dieper moot de indruk

op do eenvoudige Javanen zijn , die slechts al te zeer geneigd ziju

aardsche pracht als eene godheid met verbazing te beschouwen.

De Soesoehocnnan rijst nu op en arm in arm met den Resi-

dent gaande, treedt hij vooruit; al zijne bewegingen geschieden

m.et eene voorbedachtelijke langzaamheid en even statig Mordt

hem door het reeds vermelde vrouwenlal zijn statiezetel nagc-

dragen; nu bekhmt het gezelschap eene kleine stellaadje, welke

op cene verhevenheid, in den vorm van een balkon^ van planken

is opgeslagen. Zoo vele Europeers aldaarplaats kunnen krijgen,

volgen hem de trappen op en getroosten zich gaarue de nabij-

heid dicr vrouwenschaar, welkc met haar kvvispcldoor en bclel-

doozen onafschcidbaar zijn van den keizerlijken persoon. (Het

levert een koddig gezigt op onder deze keizerlijke vrouwen,

die bij dozijnen achter den zetel haars Heeren staan, officieren

in uniform en Europesche beambten zoo digt bij elkander te

zien staan, dat geen appel op den grond zou kunnen vallen.

Waarschijnlijk is het strijdig met de etikette nog eenige dezer

stellaadjen, of balkons voor de aanschouwers te doen bouwen;

even waarschijnlijk is het, dat, in vorige dagen, deKeizerraet

zijne vrouwen alleen daarop plaats namen.)
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Op alle omringcnde nmrcn zitten toeschouwers, ja, zelfs tie

takkeii der in het rond staande boomcn hangen vol levende

vruchten; allcs duidt aan, dat men weder een nieiiw schouw-

spel onder de oogen zal krijgen. De gansche plaats (passebaan,

in het midden van den kraton gelegen) wemelt van menschen.

Een groot carrc van piekeniers is op een kortcn afstand van

het keizerhjk balkon gevormd. Het is ongeveer 500 voet lang,

half zoo breed en bestaat uit drie gelederen, waarvan de man-

scliappen alien met pieken gewapend zijn. Het binnenstc gelid

hondt de pieken in eeue horizontale, het tweede gelid houdt

dezelven in eene schuine rigtingj het derde of het buitenste

gelid houdt die regt in de hoogte.

In het midden van de langwerpig vierkante ruimte, door dit

lansenwoud omsloten, ziet men op regelmatige afstanden van

elkander geplaatst^ doch op eene rij van de linker- naar de

regterhandj een aantal houten kisten, die ongeveer 8 voet lang

zijn en met hare smalle vierkante voorzijde naar het front

gekeerd sLaan, waar deKeizer zich bevindt. Zij hebben al het

voorkomen van Mahomedaansche doodkisten en men raadt reeds",

dat zij bew'oners bevatten, wier magen menigwerf aan andere

schepselen tot levende doodkisten strekten.

Twee in feestgewaad gedoste beambten naderen het balkon,

knielen neder, maken hunne buigingen, waarop een wcnk tot

antwoord wordt gegeven^ hierop herhalen zij hunne buigingen,

rigten zich op en verwijderen zij zich met plegtstatige , afge-

metene schreden, het carrewordt geopend, zij trcden hetzelve

binnen en dit sluit zichachter hen. Nu begeven zij zich naar

de eerste tijgerkist , namelijk, die ter regterzijde staat, hoopen

ligt ontvlambare brandstoffen, als: stroo, rijs, droog hout aan

de achterzijde der kist bijeen, en steken dezelven in brand.

Hierop klimt een hunner op de kist, doorsnijdt met zijn mes

het touw van het valluik, waardoor het voorgedeeltc der kist

wordt afgesloten, trekt het op, duivt het nogmaals snel op en

neder, zoodat men het kan hooren klappen , heft het vervolgens

hoog boven zich uit en werpt het verre van zich. Dit alles

verrigt hij langzaam en met inachtneming van zekere plegtsfa-
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ligheidj — imklimt hij vandekistaf, knielt iiiiast hnar nodor,

gaat met do beenen kruislings onder zich op den gi-ond noder-

zitten, en terwijl liet vunr aan het achteroiiule van dc nn

geopcndc tijgerval gcduj-ig lieldcrdcr bcgiut leknappen, brciigt

hij met aan het voorhoofd opgchevcne haiidcn den Keizer no

eene Semba toe.

Duizende blikken zijn op de kleine opening der val gcves-

tigd en van oogcnblik tot oogenblik wonlt dc opmcrkzaanihcid

hooger gespannen, naar mate het vuur aan het andere cinde

der kist sterkcr opvlanit. De beambte rijst van den grond op^

beide, liij en zijn medgezel, nemen den terugtogt aan^ ter-

wijl zij zich op de maat van de slagen der gamclan inuziek,

die zich nu luide doet hooren, onder een statigen, liingzanien

Tandak dans vcrwijderen.

»UuJ herein mit he^Uchtig^un Schritt

iiEin Luwe tritt

,

n Und sieht sich stuium ,

>) Rings um

;

»)Uad schiittelt die Mkhnen,

u Und dehnt die Glieder

,

» Und legt sich nieder. n

Hooger rijst intusschen de rook^ men vcronderstclt alge-

meen, dat de val zclve reeds heeft vuur geiat; de twee

beambten, die annen en beenen langzaam op de maat vafl den

Tandak dans bew ogen , zijn reeds in de nabijheid van het

carre aangckomen en nog laat zich geen tijger zien.

Eensklaps wordt men iets bruinklcurigs in de duistere ope-

ning van de val gevvaar en het ondier springt suuivend voor-

waarts. Nu \Aorden de slagen der garaelan verdubbeld; geen

geluid wordt onder de toeschouwers vernomen , men ziel slechts.

De tijger, die gewoonlijk eenige oogenblikken voor de ral blijft

staan en op welks wilde, vrees inboezemende niajesteit tlians

aller blikken gevestigd zijn, ziet in sionmie verbazing omzich

been. Het is een koningstijger, een der grootste soort en al is

hij niet zoo hoog, dan is hij toch stellig even lang als een

buffel^ trotsch op zijn prachlig geel kleed, met bruinachtig

40
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zwartOj evenwijdige strepen slaat hij daar en blikt, sclujnl)aar

althans, onbevrcesd op de spitsen der lansciij Avelkc hem van

vier zijdcn in driedubbele rij tegenblinken. Hierop gaat hij

met eenigzins plonipen tred eenige malen op en neder en Ylijt

zich eindelijk op den grond neder. De kronkelend opstijgendc

rook en het verbranden zijner kooi, die nu geheel in vlam
r

sLaat, clit alles schijnt hem niet te dccren. Het is als of hij

nadenkt, als of hij een besluit neemt; Avant wie kan zeggen,

hetgeen in de dieren omgaat en of zij niet zoo iets bczitten,

dat naar gedachten zweemt. Hij staat nu eindehjk op en lang-

zaani trecdt hij door de opene riiimte naar de eene zijde van

het carre toe, waarover hij rustig het oog laat gaan. Een

prachtig schouwspel! Aan dien kant gcen uitweg ziendc, gaat

hij naar de andere zijde, maar vindt ook daar elken uitweg
r

ter ontvlugling voor hem gcsloten. Vertwijfehng schijnt hem

aan te grijpen^ hij laat een kort en schor gcbrul hooren en

vangt aan (luide kreten van toejuiching en van verrassing

gaan onder het volk op) in een galop langs de piekcn te loo-

pen 5 door welke hij in eene schuine rigting tracht been tc

breken. Maar overal, waar hij het carre nadert, dalen een dozijn

lansen te gelijk nederwaarls, die hem noodzaken zijn loop

meer binnenwaarts te rigten. Nu beproeft hij hetzelfde op eene

andere plaats, maar ook aldaar ontmoet hij de ijzeren spitsen,

waai\oor hij wederom uitvvijkt. Zoo zet hij zijn kattengalop

in allerlei bogten voort, totdat hij, tot Avoede vervocrd, eene

laatste poging waagt en regelregt op het carre inspringt. Op
de lansspitsen gevangen, tuimelt hij achter uit, rolt een paar

maal hals over kop over den grond, springt weder op de

beenen, doet nog eenige stappen verder, totdat hij nieuwe

lanssteken ontvangt en zich onivrentelende A^oor de laatste maal

in het stof bijt. Nu tredcn eene menigte gcAvapenden nadcr,

ten einde de spitsen hunner lansen met het blocd van hot

koninklijke dicr te verwen, hctwelk sedert zijne eerste komst

uit zijne kooi ter naauwernood een dof geluid liet hooren.

Hoe gruAvzaam dit spel ook moge zijn, zoo Avordt het door

diiizenden zoo brninon als bkinkcn, ja, zelfs door kinderen en
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dames bcgoorig gadc gcslagcn. Ilel scliijul, tlat lijcii zicli in ik'ii

ondergang van den vorst dor \^iIdcrnis verlusligt, die, doordes

mcnschen list ovcrwonnen, hior den dood vindt. Men deiikt:

hcl is toch maar ecn bloeddorstigc tijgcr. Men zict ccliter dui-

delijk genoeg, dat dezc verscLrikkelijke tijgcr zoo bevreesd is

als de huiskat (zijue getrouwe beeldtenis in ininialuur), die

waarschijnlijk niramer dan nit belioefte en nooit uit moordlust

andcrc diercn ten strijdc daagt. En wannecr hij deze vioct

verslinden, om tc blijven levcn, durft men dan noglooclienen,

dat lietbeginsel van wrcedlieid, onbarmliarlighcid en veruiolzucht

in de natuur zelve reeds ligt, hetgeen zich buitendien in zoo

velc duizcndc andere verschijnselen van het dierlijke en men-

schelijke leven openbaart. Wic is hij, die den staf durft breken

over den Javaan, die sleclits tot de Ac/Z/'bcschaafde volken

behoort, dat ook hij tot wrecdheid overhelt en onder allever-

makchjkheden de voorkeur geeft aan de gruwzame dicrcnge-

vechten? (Slechts den geheel beschaafden mensch is deAvreed-

heid een gruA^cl, hoc\Acl ook hij zich met het vicesch der

geslagte dieren voedt.)

Even als de eerste worden ook de andere vallen, de eene

na de andere geopend en al de arme slagtoffers ondergaan alien

een gelijk lot. Opmerkenswaardig is het, hoe de aard derver-

schillende tijgers zich op eene verschillende wijze openbaart;

geen enkele verlaat vrijwillig zijn hok; hij doet zulks eerst dau,

wanncer hij door de hitte van het toenemende vuur daartoe

wordt genoodzaakt; velen, zoodra zij er zijn uitgekropen, zctten

zich onmiddellijk in galop en loopen met eenen sprong in den

lansenhaag; dit schijnt bijzonder het geval te zijn metjongecn

gevlekte tijgers (panters), de meesten ecliter zien eerst zeer

bedachtzaam in het rond en wagen hun salto mortale eei-st na

lang dralen; ja, eenigen vinden in den aanblik der menschen

menigte en der lange spiesen zoo Aveinig behagen, dat zij weder

in hun hoi trachten binnen te sluipen, hoev^el dit reeds half

in vlammen staat; anderen leggen zich in het midden der o^^ene

rnimte neder en schijnen gelieel en al ongezind te zijn om

spoedig weder op te staan. Is dit laatste het geval, dan staan
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twee groote uit bamboes gevlochten korven, die de gedaante

hebbcn van halve kogcls, als bet -ware klcine button, binnen

het carrc gereed, "vvaarondcr eenige Javanen verborgen zijn, Deze

korven worden dan door bunnen onzigtbaren inboud gedragen

en naar de' plaats gevoerd waar de tijger bgt, wclken zij door

het stcken met puntige stokkcn noodzaken om op te staau.

Wanneer eenige dcr vallen reeds gebeel en al verbrand zijn,

eene andere nog in vlammen oprijst en de beide beambten in

Tandak dans wederom nadcren om eene \ierde of vijfde yqI te

openen, dan zendt de zon ge^voonbjk hare brandende stralen

uit het zenith neder en bekioont zij door baren gloed het

eigendommeHjke van dit tropiscbe tooneel.

De volksmenigte der Javanen in hunne nationale kleederdragt,

waarbij bet bovenbjf veelal ontbloot bbjFt, de bbnkende lansen,

de Weriuginboomen , welke ter zijde van het carre bunne

dikkc, schaduwrijke kroonen uitbreiden, de paudopo's (openc

huizen, — loodsen) — welke overal aan de zijdcn van het

plein in het rend staan; de statie des Keizers met zijn zonder-

ling gevolg, de slagen der ganielan en de melodien dezer

muziek, dit zijn alien bijzonderbeden, welke eene eigendom-

meHjke kleur aan dit gansche tooneel geven, hetwelk te schit-

terend, te rijk in schakeringcn is, dan dat mijne zwakke pen in

staat zou zijn eene getrouwe schildering daarvan te ontwerpen.

Dat deze vlugtige schets derhalve voldoende moge worden *

bescbou^^d, om hen, die met de Vorstenlanden onbekend zijn,

in algemeene trekken eene voorstelling daarvan te leveren.

Terwijl dit beeld zich in natuur en in waarheid voor mijnen

geest stelde, kon ik den wensch niet onderdrukken, dat eenmaal

eene pen, gelijk die van Walter Scott mogt gevonden worden

om dit tooneel op eene waardige wijze en in al zijne eigendoni-

melijkbeid te schilderen^ trouwens zeer vele tooneelen nit het

volks- en uit het hofleven dcr Vorstenlanden zijn overwaardig

in hunne bcht- en schaduwzijde aan de vergetelheid te worden

ontrukt, betzij door het penseel des schilders of door de pen

des cthnograafs.

Wie toch denkt niet bij hot aanschouwen van bet nog immcr
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prachtvolle hofleven der Javasche \orsten aaii hot lot van al

het aardschc, Avanncer hij het Europesclic eleiueiit zoo zeer

daarmede Tcrmengd zict; wie zou iiiet wcnsclicn, dat hctalsdan

in de historiebladcn iiiogt voorllevcu als eene bijdrage ler beoor-

deeling van de geschicdenis der onlwikkeling van de Indisclie

volken, Avier oorspronkelljkheidj Avel is Avnar, nicer en mccr

door Europeschcn invloed verloreu gaat , niaar die loch, al mogc
zulks niet plaals hcbben in ecn niorelen, dan locli in eon sta-

tisliken en in cen industriclen zin, gcdurigonweerstaanbaarder

hunne vohnaking te gemoet treden.

Gunnen v^ij den Soesochoennan zijn staticzctel (dampar), Mclke

hem, na het eindigen van den Rampok, i) door zijncvromveu

wordt nagedragen, tcrwijl hij, begeleid door de muziek, even

plegtig als hij daaruit trad, nu wedcr zijnkratonbinnemvandelt.

Wei tevreden rijden wij en het overige gezelschap huis-

waarts been,

Mijne reis op den 11'^'" September van Solo naar NgaA\i in

10 uren tijds afgelegd, die van Ngawi naar Madioen in 41/2 uur

op den 12'^" gemaakt en die van Madioen naar Kediri gp den 13

in 7V2 uur afgelegd, welke buitendien, uithoofde van de snelheid

waarmede dezclve met postpaardcn geschicdde, weinig gclcgen-

heid tot het doen van opmerkingen aanbood
,
ging gehcel en al

door bekende, vroeger reeds doorreisdc (en beschrevene) slreken.

Het onaangenaamste gedeelLe van den Aveg is dat, hetwelk

van Solo tot aan de grenzen van Ngawi loopt; hartelijk ver-

hcugt zich de reiziger, wanneer hij, na veel oponthoud, zonder

omgevallen, zonder in eene graclit geworpen te zijn, of op zijn

V miiist een wiel van zijn rijtuig te hcbben gebroken, eindelijk

de keizerlanden achter den rug heeft, -

De wegen zijn aldaar over het algemeen noch keizerlijk , noch

koninklijk, maar ellendig, allerslechts, smal, ongelijk, mod-

derig; somtijds loopen zij zonder borshvering langs dicpe ver-

hakkingen hcen, of worden zij door het water, dat de rijstvelden

Zoo heet het spel (loslaten en dooden) der tijgers ia het midden van *t lansen

vierkant.
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besprocit, ovcrclekt of doorgcbroken^ do biuggou ziju, indieii

dit mogelijk is, in nog slechtcren staat, het hout daarvan is

halfvermold ofgebroken^ — de paardenzijnde slechtsle knollen,

welke men in het gansche rijk heeft kunnen vinden^ zoo mager,

dat men alle ribben kan tellen; iederen oogenblik staanzij stil of

loopen nu naar de linker-, dan naar de regterzijde, zijn on-

gedresseerd, ware katten en worden door Aq postilions met

voorbeeklige toegeyendlicid behandcld. Dezc laatsten a\ orden bij

elk poststation verwisseld en zijn dorpsbewoners, die vroeger nim-

mer leidsels in de hand hebben gehad en die (naar oud gebruik

op Java) met hunne aanstelling 5 /i^/n rf^^Zoma: tevens de kennis

en het verstand van hunnieaw bedrijf bekwamen. Als keizerlijke

beambten zijn zij trotsch op hunne waardigheid. llunne onbe-

schofthcid is grootcr naar mate zij dommer zijn ; voor den

afstand van het eene poststation naar het andere vorderen zij

een gulden drinkgeld, hetwelk anders slechts van de cene hoold-

plaats tot de andere, voor den afstand van 6 tot 8 posten, wordt

betaald. Zij wetcn, dat zij als keizerlijke onderdanen niet onder

de politico der Europesche beambten staan, ja, raisschien van

hooger hand worden beschcrmd en derhalve hunne onbeschoft-

heid ongestraft kunnen botvieren. Een geluk. is het voor den

reiziger, dat paarden en voerlieden in de meest gewenschte over-

eenstemming leven, want met stefke, moedige dieren zou het

meL hen over heg en steg gaan.

Even slecht als de wegen zijn, is de politie in de Vorstenlan-

den. ') De bevolking is trager, onwilliger en zedeHjk meerbedorven

^) Gelijk bekend is, hceft gewoonlijk een Adipati, (den tegenwoordlgen iicbbcn wij

bij gelegenheid van het tijgcrgcvcclitlecrcnkcnncn), het bestuurdcr politic in haiidcn.

Welke uitmnntendc chefs deropcnbare veiligheiddeze Troeger wareii , kan uit de vol-

j^cnde rernuftige handehvijze, welke (gelijk men mij verzekerdcj onder een vorigen

Resident plaats grecp, worden opgcmaakt. Hetaantalvan wanscliapcnbedelaarajkreu-

peleDjmelaatschen, verminkten, blinden, metzwerenbedekten,lammen,enz.,is
,
gelijk

men weet, nergonszoogroot alsin de Vorstenlanden, ahvaar zijtotafychuwcn walging

der reizigers op alle boeken en aan alle poststations met eene klagende stem huu

„Kasian toewan" verhefFen. Eons op een tijd was hun aantal zoo zeor toegenomcn,

dat de rijksbestuurder met klagtcn werd bcstormd en hem allcrlei voorstcllinj^en

werden gcdaan ovn die ongeliikkigen tot-h onder dak tc brengen. UiJ bezorgtic hou
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clan eenigc andcre op gehcel Java. Di^nkt irren nii aan dc niots

beteekenende pracht, aan die opgcschikte, ledigloopendc mcn-

sclieumassa's 5 aan de paukcn en trompettenen aan do baadcloozc

genoegensj waarmede de Javasclie vorslcu Lunacn lijd door-

brengcn, terv\ijl op een afstandyan 10 palen van hunnenkrafon
'

alles in rcrval is, gecn cnkele weg wordt onderlionden , zoo

kan hot wel niet andcrs of de Avcnsch moot bij iedor opkomcn,

dat de regering ook doze landen onder baar oumiddcllijk besluur

mogt ncmen.

Naauwelijks tocli heeft men de grenzen dcr gouverneinenls-

lauden, naar de zijde van NgaAvi been, beroikt, of alios word I

beter en niets is meer in staaL de voordeelcn van con Europcesrli

boven een Inlandseb regeringsstelsel te doen ullkouicn, dan

eene korte reis van Solo naar Madioen.

Maar genoeg liicrvan. NgaA\i leverde inij een des te aangenarner

gezigt op. Ter plaatso waar de kali Madioen en kali Solo in

hare ter diepte van 30 voel uitgespoelde Tjadas-beddingen, bijna

onder een regten hoek te zamen vlieteu, in dien lioek zijn vele

handcn in bcweging , ten einde een nieuw fort te bouwen, niaar

zelfs in de Avoeligste bedrijvigheid van honderden van arbeiders,

las men overal de strengste orde. De bouw dezer vesting, weike

reeds van den aanvang af, onder de leiding van den kundigen

kapitein-ingenieur Schierhrandt heeft gestaan, nadert niet rasse

schreden hare voltooijing. In dc gastvrije Avoning van dezen of-

ficier bragt ik eenen voor mij even aangenamen als leerrijken

avond door; gaarne verwijlde ik onder gindschen taraarinde-

boom, vveike op dien hefelijken uithoek aan den oever staat,

vanwaar men in het scliilderachtige rivierbednaarbencden ziet,

waar de ^^ateren der beide rivieren, die reeds menig scheepje

deden omslaan , wild door elkandcr woelen, terwijl mijn gastheer

dan ook voor altljd. Het was een vernaftige zet, waarvan hij nooit ton spreken,

zonder zich den buik vast te houden van lagchen; hij Het hen alien naar de kali Solo

voeren en aldaar in eene oude praoe zetten; deze werd stroomafwaarts gevoerd tot

op eene plaats, waar de rivierzeer diep is. Aldaar aangekomen, liet hij het vaartuig

(welks bodem met gatcn doorboord was , wolke nu werdcn geopend} zinken en a! de

aan zijne zorg aanbevoleuen verdrinken!
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inij onderhield oveide verandeiiugen , welke dc waterstand alhier

ondcrgaat i) Te Madioen had ik hct genoegen kennis te maken met
den hcer /. B. van Jlerwerden^ Resident aldaar, zoo gunstig

bekend door zijue gcschriftcn over de bcwoners van hot Tengger

gebergte en door zijn naauwkeurig onderzoek van den Bromo,

welken hij herhaaldc malen bczocht 2)^ en die mij met de meeste

gastvrijheid ten zijnen huize ontving.

Bene niet minder gastvrije en liartelijkc ontvangst genoot

ik ten huize van den hecr Vriesman^ Resident van Kediri,

alwaar ik op den 13^^" dcs middags aankwam; op de kracht-

dadigste wijze door den Resident ondersteund, begon ik van

hier weder mijne gewone togten.

Gehjk de provincien Solo, Ngawi en Madioen eene laag ge-

legene centraalvlaktc uitmaken, welke zich noordwaarts en
insgehjks oost- en westwaarts om de gei'soleerd gelcgene kegel-

bergen Lawoe en Wilis uitstrekt, zoo is ook de residcntie

Kediri eene dergehjke vlakte, welke, noordwaarts van de
bergen Wilis en Keloet gelegen, zich ten westen met Madioen
en ten oosten met Soerabaja tot een onafgebroken geheel ver-

;ns tusschen den Wilis en den Keloet heen-

loopende, zich zuidwaarts verlengt. (Vervolgens wendt zij zich

oost^yaarts been, strekt zich voorbij Blitar en Welingin tusschen

den Keloet en den Kawi aan de eene en bet zuidelijke strand-

gebergte aan de andere zijde nit, en gaat langzamerhand

hoogeroprijzende, in de rigting naar bet noorden in de vlakte

van 3Iala7icf over.) Hare hoogte boven de oi^pervlakte der
zee bij Kediri, bedraagt 197 voet; zij ligt derhalve lager dan
Madioen, dat 270, en lager dan Solo , hetwelk 28d voet hoog ligt.

In plaats van dendoukerkleurigcnkleibodem, waarm't de vlakte

van Madioen voornamelijk bestaat, treft men in de vlakte van
Kediri hoofdzakelijk een fijnen, vulkanischen zandbodem aan,
welke echtcr overal, waar dezelve door water kan besproeid

ij

Het water stijgt in do Solo somtijds ter hoogte van 15 a 20 voet, ja, na aan-
houdentlen regen geheurt liet, dat bet gansche rivierbed , hetwelk eene diepte van :i2

voet heeft, tot aan den rand met water jrcvuld is.

*) Zie bet laatste deel der Verhandeiingen van het Bat. genootschap. (1)1. 20.)
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worden, eeiie voldocntle mate van vrnchtbaarlieid bezil. Ten

deele door dcszelfs oorspronkelijke lijnheidj ten deele door

latere verwering, is debodem in vele strckcn reeds tot eene

helder grijze klei overgegaan ; lioewel dczc aardsoort bij droogte

hard en korstig wordL en met ^\atcr bosprocid of vernieugd

zijnde, zich innig met hetzelve vercenigt en in eencn taaijen

modder verkecrtj zoo is dezelve echler vruclilbaar en vorint

zij de schoonste rijstvclden; in die strckcn daarcntogcnj Avaar

vroeger woudcn groeiden, is dczclve losscr, nicer met humus

vermengd en uit dien hoofde mecr gcsehikt tot dc koirijtcelt.

Zoo zijn dc nmldelste gedeelten der Kediri vlalvte, welkedoor

de schoone, breedc, en voor kleinc sclicpcn bevaarbare kah

Brantes van het zuiden naar het noordcn A\orc!cn doorstroonid,

bijna gchcel en al bcbouM d en grootendeels in sa\va's hcrschapcn,

welke zich ver naar het zuiclen, tot aan den voet vauhetzuo-

genaamde strandgebergte, uitstn.'kkcn. DIt gebergte ishierzoo

laagj dat men dcszelfs zoom van de hoofdplaats Kediri ter

naauwernood kan gewaar Avordcn. Westwaarts naar den voet

van den Wilis en oost^aarts naar den voet van den Keloet

en de Loesonggo keten, — welke zich ten noorden van

den Keloet uitstrekt, gaat deze schoone, bebouwde vlakte,

allcngskens rijzende, over in eene wildcrnis, berucht door de

menigte tijgers, Mclke zij ten schuilplaals strckt. Aandcoost-

zijde zijn de Avildernissen het breedst en strekken zij zich het

verst in de vlakte uit; zfj yormen aldaar een wocstcn gordel,

waardoor het bewoonde land van den voet des bergs wordt

afgeschciden. Voornamclijk heeft aldaar een losse zandbodeni,

door den Keloet in verschiJlcndc erupLies uitgeworpcn, dc

overhand, en is deze waarschijnlijk de hoofdoorzaak , -weshalvc

deze streken door den mensch worden vcrmedcn.

Het klimaai dezer ^zandi^e cenlraalvlakte is heet, maar

vcel drooger en uit chen hoofde gezonder dan die gedeelten

van Java, welke langs het zeestrand zijn gclegen, zoo als b. v,

Soerabaja, waar hitte en vochtigheid steeds met clkandcr hand

aan hand gaan. De gemiddcldc jaarlijksche temperatuur schijnt

naauwelijks icts lager to zijn rlan die der knsten (SS^O^F.), want
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moge hct gedurende den regentijd al icts koeler zijiij zoo ver-

oorzaakt de drooge zaadbodem, welkc door dc zonnestralen

sterk wordt verliit, gedurende de drooge niaanden des jaars

eenen eenigzins hoogeren warnitegraad dan in de aan het strand

gelegenc streken ; de stabile temperatuiirj 2 a 5 voet beneden

de oppervlakte des boderas, is, gedurende deze Iieete maandcn,

2 a 2i/2 graad hooger dan de gemiddelde jaarlijksche warmte-

graad. — Bij helder weder waait te Kediri , bijna zonder eenig

tusschenpoozen, een zuidewind; dezelve is het sterkst gedurende

Let drooge jaargetijde, en is de eenigeplaag, weike de bewoners

te verduren hebben^ zij worden door geene muskieten gekweld,

gelijk de strandbew oners en zij verdragen derhalvc met ge-
r

noegen den regentijd, of verlangen gedurende het drooge jaar-

getijde naar cenige regenachtige dagen, al ware het slechts oni

van den wind ontslagen te worden, dewijl die alsdan gaat

liggen. Te Madioen w^aait de wind uit dezclfde streek; te Solo,

te Soerabaja, in het nabij gelegcn Bhtar en in andcre plaat-

sen is dezelve onbekend, ja, reeds te Ngawi laat hij zich

minder bemerken. Welke andere oorzaak kan hiervoor zijn dan

het sterk verhitten van de laag gelegene, wijd uitgcstrektc vlakte,

door den invloed der zonnestralen, — het verdunnen der

luchtlaag, welke op deze vlakte rust en het doen ontstaan van

een verschen luchtstroom van die zijde, waar de dampkring het

koelst is , dat is , van het zuidwaarts gelegen strand , A^an de zijde

van den grooten oceaan, welke koeler is dan de ondiepe, van

alle zijden door land omringde Javasche zee. De hooge kegel-

bergen: Merapi, Lawoe, Wilis, Keloet, welke op eene rij, van

het westcn naar het oosten liggen, stellen een beletsel in zijnen

weg^ hij stuit tegcn de ronde oppervlakte dezer kegcls, ver-

declt zich op die wijze en blaast derhalve met te meerdere

kracht door de opcne ruimten, welke in de rigting van het

zuidon naar het noorden tusschen dezelven liggen en die

,

gelijk Madioen en Kediri, aan de noordzijde door geene hoogere

gebergten begrensd zijn. (Waarschijnlijk herhaalt zich dit vcr-

schijnsel van een aanhoudenden sterken zuidewind nog mcer-

mato in Oostelijk-Java, waiuieer zich laag gelegene, vlakke
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ruiinteii in tie rigting van het zuiden naarlict noordon IusscIr'ii

hooge bergmassa's, weike dezelvc ter regter- en tcr linker-

hand begrcnzcn, uitstrekken.)

Den l^'""" bczocht ik do tempelgrol Sclo viayiglcugj wcike,

slcclits 3 palen westwaarls van dc hoofdplaats verwijderd, aan

den voet van den Wilis ligt. Kediri, de stad, ligt niet in het

midden der vlakte, maar veel racer naar dc zijde van den Wilis

been, terwijl de voet van de oostwaarts gelcgcnc bcrgcn, van

den Keloet onder anderen, uel viennaal verder, ja, op nog

grooteren afsland van doze hoofdplaals vervvijdcrd ligt. Slcclils

des morgens voor zonsopgang is de zoom dezer bei'gen zeer

dnidclijk zigtbaar en tcekent hij zich in het blaauwendo verschicl

langs den horizon. Men zie het proliel dezer bcrgcn in Keloet

Figiiur d (\veldi*a hopen wij dezelven tebcklimmen), tencinde

zich voorloopig met liumien uiterlijken vorni bckend te maken,

gelijk men dezelven hier afgeteekend vindt, wordt men die

bergen van den grooten weg, op een afstand van ongevecr

200 voet zuidwaarts van het residentshuis te Kediri gewaar.

In den Keloet herkent men terstond denvulkaan, wenskrater

tnsschen de noordelijke en zuidelijke spits (n^. 6 en 7 op de

profielteekening) moet liggen, aan gene zijde of oostwaarts van

den d\\ arsloopenden rand, welke beide spitsen verbindt. Ter

linkerzijde ont^aart men, over eene lagerc, meer in dc nabijheid

gelegene keten uitstekeiide, den veeltoppigen J^rrZ/oeno, welks

geringe dampzuil men aan den linkerhoek duidelijk ge\\aar

wordt, Daarenboven verdient de regelregt loopende zuidehjke

voet van den Keloet (\^ elke het regtergedeelte van het profiel

uiimaakt) de opmerkzaamhcid te trekken; hij vormt ecne lange,

volkomen regt loopende lijn, welke zoo gelijkmatig afdaalt, zonder

eenige heuvelen of verhevenheden, dat deszelfs glooijing slechts

tusschcn ver van elkander vcr^ijderde afstanden in het oo

valt. Deze lijn vormt den zoom der wijd uitgestrekte vlakte van

Bhlar, welke zuidwaarts tot aan het strandgebergtcafdaalt (aan

welks voet de Brantes, in de rigting van het oosten naar het

westen voorbij stroomt), Niettegenstaande de gelijkmatige dalin

van dezen bergvoet (de vlakte van Blitar), zoo gunstig gelcgen

fT

^
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tot het besproeijen met water, is dezelve thans echter voor het

grootste gedeelte eene wildernis, waar slechts tijgcrs huizen,

terwiji zoowel de overlevering, als de grondslagcn van luuren,

welke eene Icngte hebben van vele mijlcnj de bewijzeii \er-

schafFen, dat hij voor ongeveer vicrdehalve eeuw, tijdens den
bloei van Modjopait, over deszelfs geheele uitgestrektheid be-

woond was. Van deze vlakte en van Kcdiri in het algenieen gel-

den de woorden, waannede A. v. Humboldt zijne beschrijving der

grot van Ataruipe eindigt: ((so sterben dahin die Gcschlechter der

menschen. Es verhallt die riihmlichc Kunde der Volker.)) enz.

De bew oners der vlakte zijn verdvvenen; hunne tempels en
paleizen zijn tot puinhoopen vervallen en de grondslagen van

derzelver nmren liggen verholen tusschen het digtc kreupelhout
der woudcn. i)

Onze weg licp over sawa's, w^elke thans droogstonden, door
de vlaktCj welke eerst in de onraiddellijkc nabijheid van den
voet des Wilis aanvangt met eene zachte glooijing op te stijgen.

De hitte der zon, door geen enkel wolkjc bcdekt, word door

den gewonen zuidewind geteinpcrd, welks koorls verwekkende
eigenschap vooral zijnen invloed uitoefent op personen, die eerst

kortelings uit Enropa zijn aangekomen. Deze koortscn zijn

echter niet boosaardig en slijten van zelve na verloop van

eenigen tijd.

Van den oostelijken voet van den Wilis strekt zich een met
woud bedekt, doch niet zeer hoog voorgebergte in de vlakte

uitj goenocng Praoe geheeten. Wij reden langs deszelfs zuid-

waarts gelegen voet, stegen allengs hooger op en bereikten

binnen korten tijd den eigenlijken voet van den Wilis, alwaar

wij eenen kleincn rotswand gewaar werden met twee openingen,

welke den tocgang verleenden tot een hoi, dat in dezen rots-

*) In het oostelijkste gedeelte der glooijende vlakte, in het profiel voorgesteld,
treft men, oostwaarts van Wclingin, dicn grootcn muur, of althans nog de grond-
slagcn van dezen uit gehakken steenen gcbouwden muur aan , welke zich van den
berg Wilis in eene zuideiijke rigting tot aan het strandgcbcrgte uitstrcktc en bier

misschien de grensscheiding uitmaaktc tusschen het rijk van Modjoptat en de mcer
oostwaarts gelegcne vorstendommen.
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berg is uitgchouwcn. Wij bcvinden ons te Selo fna?iyle?ig. i)

Een lava-strooui van dcu Wilis strekt zicli tot aan (k/o plaats

uit en eiudigt eensklaps, niot met een volkomen loodregton,

maar toch rotsacl)lig steilen Avand. Op een door kuns! ylak

gemaakt plekje aan den voct van dezcn uand, eene sourt van

voorliggcnd terras (reeds veel liooger gelegen dan de nabij zijude

vlaktc) laLeu wij onze paarden acbler en klauteren wij over een

tamebjk steilenj bobbeligen rotsgrond naar de oponingon van bet

hob Verscbeidene beschadigde standbeclden cngebrokene voct-

stukkcn, met bceldbomvwerk in basreJicf vcrsierd, liggen op bel

terras verstrooid; onder dezelvcn vindt men drie Ava(*liters met

knodsen, wclke eene boogte van 3 voet bcbben en bet best

zijn bewaard gebleven. Het is duidebjk bbjkbaar, dat de

overigen nit bet binnenstc dcr grot en uit bunne nissen zijn

genomen.

Beide ingangcn zijn 5 voet boog, bijna vierkant, met een

plat dekstuk en slccbts door eenen lt/2 voet breeden, krommen

pilaar van elkander gescbeiden. Alvorens wij ons ecbter in bet

duisterc binnengedeelte dcr grot begeven 3 zuUenMJj eersteenblik

werpen op den buitenwand der rots. Te rekencn van deszelfs voet

beeft deze wand eene boogte van ongeveer oO voet, daalt bij onder

een boek van 7S° benedenwaarts, is met deszelfs front naar

het Westen gekeerd en strekt zicb derhalve van het noorden

naar bet ziiiden uit. Decls door de oorspronkclijke kleur van

bet gesteente, decls door de licbenes, wcllvc bctzelvebcdekken,

beeft de wand een grijs coloriet en, ten gcvolge vandcvooruit

stekende stecnbrokken, eene bobbcbg ruwe oppervlakte. Noord-

waarts naast den regteringang vindt men in den Avand eene nis,

waarin voormaals een standbeeld scbijnt gestaan te hebben,

Boven den nooi^dwaarts gelcgenen ingang ziju symetrike figm-en

in halfverheven beeldwerk uitgebouwen, w elke ecbter nict duide-

lijk meer te berkennen zijn; ook van bet dekblad aan den in-

») Zie „Euineu van Java/* ii". XXIV. in het Tijdsch. voor Keerl. Indie, Jaarg. 6

bladz. 376. Selo : steen, mangleng: misschien van mangloeng, voorover, b. v. zich

voorover buigen, omnaariets te zien. (De inlanders, die mij vergezelden, bewcerden

dat mangleng : hoi beteekeude, dus Selo" mangleng : holle steen of rotsliol.)
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gang hangcii stomp kogelvormigc verheveuhedeu bcnedciiwaarls.

Beide holen zijn geheel en al in de rots uitgehouwcn gcworden^

en Tornien kleine kamers met ylakke wanden en zolderingen, van

welke ieder derhalve 8 hoeken heeft; zij zija slcchls door cen

dunnen tussclienmuur van elkander gescheideiij welke in het

midden door eene vierkante, slechts vier voet hooge opening

doorboord is^ zoodat men ook van binnen uit de cene ruimte

in de andere kan komen. De bodem van het zuidwaarts ge-

legen hoi is een voet hooger dan die van het noordwaarts hg-

gende gedeelte; de ruimte , welke hetzelve beslaat^is iets grootcr,

namelijk, van het oosten naar het westen bedraagt dezelve 16'

en van het zuiden naar het noorden is zij 10 voet breed, terwijl

het noordelijke hoi daarentegen slechts 10 voet diep en 5 voet

breed is. De hoogte van beidenis van dien aard, dat men niet

zeer lang van gestalte moot zijn, om zondcr hinder rcgt op tc

kunncn staan. Aan beide deze holen is nog een kleiner, zijdwaarts

gelegen hoi of kamer verbonden, namelijkj aan hetzuidelijkein

het zuiden en aan het noordelijke in het noorden, De zuidelijke nc-

venkamer hgt 4 voet hooger dan de zuidelijke hoofdkamer (der-

halve 5 voet boven de noordelijke hoofdkamer) , terwijl de bodem

der noordelijke neven- en hoofdkamer beide even hoog gelegen zijn.

Aan den achtersten wand van de noordelijke kamer treft

men een vooruit stekenden zctel aan, waarboven zich eene nis

bevindt, welke slechts eene geringe diepte heeft en waaruithet

standbeeld verdwenen is^ aan de wanden zijn louter figuren

uitgehoawen, welke even als haarlokken dooreen gekruld zijn.

Door eenen vierkantcn ingang komt men in het hier nevenliggende

hoi aan, hetwelk achthoekig is, eene lengte heeft van 6 voet bij

eene gelijke breedle en zoo donker is, dat men eerst eenigcn

tijd in hetzelve moet verw ijlen, alvorens men in staat is de om-

ringende voorwerpen te onderscheiden. De wanden zijn met

dergelijke basreliefs bedekt, en aan den achtersten of noordelijken

wand ziet men cen voetstuk gclijk men in het hoofdvcrtrek

heeft gcvondcn^ ook hier mist men het standbeeld, gclijk mode

datgene, hetwelk in de kleinc nis stond, welke zich tcr n'gter-

zijde van het voetstuk bevindt.
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Do zuidelijke kcuner is aan de Avanden op g<'lijke wijzc vcr-

sierd als dc vorigcn , maar tiisschcn dc gckrulde figuruii ea dc

arabeskeri ontwaart rncii duidelijk menschclijke gedaaiiLeu, zondcr

bepaaldc zinncbcclden , bchalve lotusblociaeu, welko zicli lns-

scheii dezelven bevinden, Aan den achtersten wand springt hct

gansche middcngedceltc ccnigzins vooruit en is aldaar, bovon ecu

altaarvormig voetstuk, tot eencnis uitgeliouwen, waarinzicli, iii

balf verbcven bccldwerk, met de voeleu ondcr Lcl ligc.liaani en

met zaamgevouwen hauden, eea geheel naakt standlieeld van

Bocda bevindt, hetwelk eene hoogtc van Si/^ voet hceft; ter

wedcrzijde van dit standbceld vindt men links en rcgfs, naast

het voorwaarts springende gedeelte van den wandydocli lets liooger

op, eene kleinere nis, welkc slechis V2 voet hoog on van derzelver

standbeeld is beroofd geworden. Met 6 trappen stijgl men naar

de Yolkomcn van liclit verstokene nevenkarner dczer zuidelijk

elegenc ruimte opwaarts, en komt men, door eenen vicrlioekigen,

4' hoogen en breeden ingang in eene ongeveer 5' liooge ruimte

aan, vvelke boven den vlakken bodem bijna half kogelvormig

van gedaante is en aan haren zuidelijken of achtersten wand een

ter halverwege in de rots uitgehomven standbeeld van Bocda bevat.

De zolderingen en wanden van al deze vertrekken zijn zwart,

berookt^ hetwelk de duisteniis nog vermeerdert ; hetisouwaar-

schijnljjk, dat dit zwarte beslag der rots eerst in lateren tijd, door

den geringen wierookdamp ontstond, w^lke hier van tijd tot tijd

nog door een vromcn Javaan wordt geofferd, maar is in tegcn-

deel alkomstig uit die tijden, toen voortdurend lampen voor de

beelden branddeu.

De lava-soo7H der rotsmassa , w^aarin de grot is iiitgehouwen,

is aan hare opperA^lakte gespleten en door dcze scheurcn, van

welke eenigen V2 voet, de overigen echter slechts een of

eeu paar duim breed zijn, in meer of min rcgelmatige paral-

lelopipeda afgedeeld, doch echter zoodanig dat eenige hoofd-

splcten in eene schuine rigting van boven naar bencden even-

wijdig met elkander afloopen; zij bestaat uit afzonderlijke, niet

volkomenmet elkander zaamgesmoltene steenen, uit loutere brok-

stukken van lava van zeer verschillenden aard, welke bij het
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benedenwaarts stroorneii nict in gelijkc mate gesnioltcii waieii.

Tan Avelkc eenigen misschien slechts in een gloeijenden toe-

stand vcrkeerden en welke vervolgens bij bet verkoelen tot

eene soort vanbrekzie zamcnsniolten. Do enkele stukken, welkc

zeer verscbillend van grootte zijn en van 2 duim tot 2 voet en dikker

worden gevondcn^ komen overal als onefFenheden aandeopper-

vlakte te Yoorschijn. Ecnige derzclven bestaan uit trachiet-lava

,

welke voornamelijk veldspaath bcvat en zonder porien is; velcn

komen met vasten, harden trachiet ovcreen; anderen daaren-

tegen zijn vol luchtbellen (Bat. n'>. ol), tcrwijl wedcr anderen

in hare luchtbellen met zvvavelachtige stolTen zijn aangeslagen

(Bat. no. 33); velen zijn reeds half verweerd^ kruimelig en

zccr breekbaar; verscheidcnen zijn zoo lijn als zand en slechts

tot een zeer los zaamvcrbonden gehccl vcrccnigd; Aveder ande-

ren bestaan ult tracliiet-lavaj maar zijn met zeer dikke aderen

van veldspaath (Felsit) doortrokken, welke op soramige plaatsen

aan dc oppcrvlakte ook in kleine kristallcn wordt aangetroffen

L. Nr. 221. (Bat. n". 32); in vcrscheidenc derzclven zijn de

veldspaath' en de hornblende-deelen zeer fijn en innig zamen-

gemengd, op de wijze van dioriet; anderen daarentegcn (Bat.

n". 30) bestaan uit eene bruinachtig grijze grondmassa, Avaarin

zeer groote afzonderlijke kristallen van hornblende voorkomen.

Vijgcboomen en fijngebladerde Acacia's breiden hun schoon

loofgewelf over deze rots uit en kleine boschjes van slrnikcn,

die hunne wortelen tusschen de spleLen hcbbcn geschoten,

overdekken haren schcdel, terwijl men van rondom de digte

wild(,*rms van een uit verschillende soorten van geboomte be-

staand woud gew^aar wordt.

Hoewel ons Selo mangleng slechts eene nietigc en uiterst

geringe afbeelding is dier reusachtige , tot teinpels uitgehouwene

rotsmassa's te Elora, of van de prachtige grottempels te Salsetta

en teElephanta, of van de gelijksoortige gedenkteckenenj welke

te Mahavalipocram, aan de oostclijke (Koromandelsche-) zijde van

Voor-Indie w^orden aangetroffen, zoo is dezelve tochzcer belang-

rijk, dewijl zijde eenige van dezen aard op Java is en uithoofde

met zeer vecl waarschijnlijkheidmag worden aangenomen, dat zij

,
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die cleze grot hebbea uitgehouwen, nict onhckond waren met

die andere, indische groltempelenj hclzij van dc westelijkc

(Bombaysche) of van dc oostelijkc (KoromandcLsclie) zijde.

Behalve deze kleiiie tenipolgrot, welkc aan do dicust van

Boeda gewijd was, vindt men iu de residenlie Ivediii nog menig-

vuldige overblijfselen uit het Hindoe-tijdperk van Java, Avelks

bloei in hct laatste vierde gcdeelte Acs 15'* eeu\v begon te

verniinderen. De meesten dragon den stenipel van aan deSiua-

godsdieast gewijd te zijn geweesl; de bouwsLullen waren deels

gebakken, deels uit trachiet geliouvven teerlingvorniige steenen.

Tot dezelven behooren; de tempel Penataran, aan de znidweste-

lijke helling van den Keloet, bovcn Blilar (no XXII, I. c.), de

tempel Boedang, in hct distrikt Papar (XXllL), en het praal-

graf Penampingan , met een steen, welkc een opschrift bevat,

aaii de helling van den AVilis (XXV.), beuevens vele afzonder-

lijke standbeelden, welke even als de tempels gewoonlijk in de

wildernisscn , in verschillende deelcn van dc residentie, verslrooid

worden aangetroflen. Zij zijn minder algemeen bekend dan de

overigen , welkc op Java w orden gevonden. Gaarne had ik

dezelven bezocht, maar zag mij genoodzaakt dit plan, uidioofde

van het vergevorderde jaargetijde , voor dezen kecr op te geven

en vooraf te trachten de merkw aardige en even weiuig bekende

vulkanen te leeren kennen.

Een dezer standbeelden bevindt zich in de nabijheid van Kediri

en hgt op een afstand van slechts V4 paal zuidwestwaarts van

de negerij. Aldaar staat in dc vlakte een oude Ficus-boom (F.

Boeloe), welkc zijne lakken over een klein grasplckje uitslrekt,

hetwelk, in het 'midden der rijstvelden gelegen, door de bewonei^

ongeschonden schijnt te worden gehouden. Aan den voet des

stams en halvcrwege in dcnzelven gegroeid, ontwaart men een

regtop staand, slechts vanboveu eenigzins naarden boomstam over-

hellend standbeeld van Siwa, ter hoogte van 5 voet, met eene

lange tiara, benevens eene kleinere , slechts 2 voet hooge vrou-

welijke figuur, Parvati, ter wederzijde van hetzelve, welke

beideop hetzelfde heldergrijzc trachietplat als hct middelste, groo-

tere staande beeld zijn uitgehouwen. Met uitzondcring der rcir-

ii
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terhaml, welke afgeslagen is gewordeuj is dit standbeeld zeer

gaaf, en voortreffelijk bearbcid; de stam, Avaartcgen het beeld,

loen de boom nog jong was, aanleunde en welke sedert meer

en meer in dikte toenam, is om hetzelve, vooral aan het bo-

vengedeelte heengegroeid en omvat het, zoodat men het beeld

slechts met eene bijl zou kunncn loshakken. Deze boom wordt

door de Javancn (hoewel zij uiterHjk de Mahoniedaansche leer

aankleven) als even heilig beschouwd als het beeld zelf, dat

door den boom, naar hunne meening intellectueel (gelijk phy-

sisch werkelijk het geval is), vastgehouden wordi-^ nog dikwerf

gebeurt het, -dat onderzijne schaduwen de wierookdamp oprijst

eens vromen offeraars, die hier zijne gebcden komt verrigten.

Nadat de behulpzame en vriendelijkc Resident het distrikts-

hoofd van Blilar vooraf den last had opgedragen , om niij bij

het beklimmen van den Keloet en van den AViHs do noodige

hulp te verschaffen, verliet ik den IS*^"" zijne gastvrije,

smaakvoUe woning- welgemoed rolde ik in mijn rijtnig over de

ait balken zamengesteldc brug van de Brantes, de langste brug

welke op Java wordt gevonden. Over deze brug, welke tusschen

het residentshuis en hetkleine fortligt, doch nader aanlaatstge-

noemde plaats, komt men van den linker- aan den regter-, d. i.

aan den oostelijken oever der rivier, welke deze plaats in eene

noordelijke rigting voorbijstroomt, Deeffene, naauwelijks gerim-

pelde waterspiegel ligt bij een matig hoogen waterstand, gelijk

thans het geval was, 20 voet beneden den linkeroever^ ter

plaatse waar het residentshuis staat is deze laatste eenigzinshoogcr

dan de regterocver^ na aanhoudenden sterken regen is het

gansehe bed , tot op 5 voet beneden de brug , met water gcvuld

;

slechts zeer zelden gebeurt het, dat de spiegel van het water

(alsdan loopt de brug gevaardoor hetzelve weggeslcept te wor-

den) ter hoogte van de vlakte slijgt.

De eigenlijke desa Kcdiri ligt aan den regteroever der rivier;

aldaar vindt men de woonplaatsen der Javanen even als die der

Cliinezen ; welke door breede, goed onderhoudene wegen worden

doorsneden. De hutten der Javanen worden door muren van

gebakken steen, slechts op enkele plaatsen door heiningon van
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gevlochlcn bauiboes, van den wog gesdieiden en niet in alle

Loofdplaatsen van het eiland treft men even good ond^rhoiulone

wegen aaii.

Aanvankelijk voerde raijn weg mij door de lange slralen van het

Chinesche tampong, hctwelk zicli langs den regteroever der

rivier uitstrekl; vervolgens liep dezelve, op eenigen afstand

van de rivier, in eene zuid-zuidwestclijke rigting verder door

de vlakte. Bijna lijnregt vvordt deze vlakte door den scliuoneii,

breeden weg tot aan het eerstc poststation AJi loevvoe, van daar

Lot aan het tweede poststation Podjok en vervolgens tot aan

den hoek, vvaar de kali Branles zich van het oosten nnar het

noorden heenwendt, doorsneden^ over deze gansche uitge-

strektheid loopt dezelve bijna voortdurend tusschen koffijtuinen,

welke door Dadap-boomen beschaduwd vvorden; in deze zan-

dige^ heete, sleehts 100 voet boven de oppervlakte der zee

verhevene vlakte vonnen zij niet het lominerrijk digte bladeren-

gevvelf, gelijk in de meer vochtige, koelere gebergten (waarzij

het vveligst tieren), echter verhelTen zij liunne piramidevoraiige

kroonen vrij welig en krachtig.
w

Verscheidene kleine beken vheten, in eene dwarsche rigting

ten opzigte van den weg en der kali Brantes, door dit gedeelte

der vlakte, in welker zandbodem zij hare beddingen ter diepte

van 20 en meer voet hebbcn uitgespoeld. Dieper nog, ongeveer

30 voet, heeft de Brantes aan den hoek, waar zij haren loop

verandert, haar bed uitgespoeld; het is langs haren regter-

oever, dat de weg naar Blitar nu in eene oostznidoostelijke

rigting heenloopt. Volgt men den weg in zijne vornge rigtin

verder op aan gene zijde der rivier, dan komtmen te Toeloeng

agoeng aan, de zuidelijke hoofddesa der residentie Kediri ; beide
i

oevers zijn door eene sierlijke, ongeveer 60 voet lange, over-

dekte_ bnig met elkander verbonden, welker hoofdbalken door

een traliewerk van kruisgewijs te zamengevoegde planken ter

wederzijde in evenwigt w orden gehouden. De eigenlijke bodem

der rivierbedding is te dezer plaatse, waar de Brantes den groo-

len toevloed der wateren van de Toeloeng agoeng, welke in

eene znidelijke rigting naar dezelve toestroomt, nog niet heeft

O
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)oiitvangen, slechts 40 voet breed ^hel bed is echter, zelf's o|

de diepste plaatsen der rivier, in een loaler vulkanischen zand-

bodem uitgespoeld , zonder ergens op een vasteren grond of

op rotsen te stuiten.

Even als de strooni, zoo verlaten ook wij onze vorigc rigting

ongeveer onder een regten hock en zetten wij onzen weg oost-

waarts, aanvankelijk nog door koffijtuinen voort; tusschen hnnne

Dadap's worden hog vele hoogere boomen als; Ficus, Anona

,

Acacia
J

Colbertia, Cedrela en andere soorten aangetroffen,

welke tot het oorspronkelijke woud behoorden, hetwelk voor-

maals deze vlakte bedekte. Als dwergen doen zich de schaduw-

boomen der koffij , de Dadap's, nanjelijk, die toch cene lioogte

van 30 a 40 voet bereiken, aan het oog voor, in vcrgelijking

dozer reusachtige woudboomen, oin wier stammcn vele Pothos-

soorten hunne ranken geslagen hebben.

Door dergelijke streken, nu eens langs cene zachte glooijing

klimmende, dan weder dalende, bereikte ik over het golfvor-

mige terrcin , in welks zandigen bodem de widen van het

rijtuig een diep spoor achterlieten, ten 10^/^ urc het post-

station Mendjangan (in het distrikt Srengat gelegen)-, uit-

hoofde van gebrek aan versche paarden (die van Toeloeng

agoeng werden gewacht) was ik verpligt ongeveer een uiir te

wachten, welken tijd ik met botaniseren doorbragt, hoewelde

groote hitte daartoe niet zeer uitlokkend was. Langzaam voort-

rijdende, vervolgde ik mijnen weg met dezelfde paarden tot

aaa het poststation Kalomajang, hetwelk ik na een rid van

li/o uur ten 1 ure bereikte. Hier heeft de wilderiiis^ zelfs in

de nabijheid van den weg, de plaats derkoffijtuinen ingenomen;

hoofdzakclijk bestaat dezelve uit hoog opgeschoten Glaga-gras,

waar tusschtm Ploso- (Butea frondosa) boomen hier en daar

verstrooid worden aangetroffen; elders echter, wordt dezelve

gevormd door een hoog groeijend woud, waar tusschen de

cultuur-oasen slechts kleinc plekjes vormcn. De bodem be-

staat, gehjk reeds sedert geruimen tijd, uit een fijn, helder

grijskleurig lava-zand; hier echter begint men eene groote

menigte lapilh yan porensc, puimsteenachtige lava met het
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Zand vermengd aaii te treircu, waaruil tic uiccrdcre nabijlieid

van den vulkaan (namelijk, van den goeuocng Kcloet) lot

welks uitwerpselen zij beliooren, ten duidelijksle blijkt. Sonuni-

gen hebbcn eene lielder grijze kleur en scliijntMi geheel enal

te bestaan uit eene doorglocide, opgcblazene veldspaath-massa,

waai'in slechts de hombleude-krislallen, die oincraiulcrd bleven

L. n^. 256. (Batav. n"". 27), licrkeubaar ziju; andoren daarlegen

zijn zwart, ja, koolzwartj nog puimsteenachtiger, ligter en

zwammiger dan dc vorigen^ dezc vertoonen van de besland-

deelen van liet voormaJige gcstocnte niVts nicer (hn wilachligo

vlekjes, welke uit vergane, dolTe vcldspaath-krislallcn bcslaan

L. n^. 235. (Bat. if. 26 a en b.) llet scLijnt, dat hornblende

of obsidiaan de bcstanddeelen tot dezen zwarten puinisleen

hebbcn gelcverd.

Te Kalomajang moest ik \veder gedurende een iinr oppaarden

wachten, welke eerst onistreeks 2 ure aank^\anlen en niij uit dezc

gloeijende zandwoestijn voerden. De hitte van den zandgrond

bcdroeg naar thermometers, vvelkc ter diepte van 3 duiin in

den grond Maren gestoken; 109,0^ Fahr; op den zaiidbodeni

zelven, die door de zonnestralen werdbeschenen, belicp dezelve:

126,0^ Fahr.5 Maarbij echter in aanmerking moot genomen wor-

den, dat de hemel niet geheel en al helder ^\as en er een

koele wind woei.

Nu loopt de weg in dc nabijheid van een geisoleerd iiggenden,

langwerpig gevonnden heuvel, goenoeng Peket gehecten, welke

(de eenige in deze wijd uitgestrekte vlakte) oogenschijnlijk uit

lava-brokstnkken en andere uitwerpselen van den Keloet is

gevormd en slechts met een laag groeijend woud bedekt is, weder

door koffijtuhien, welke niet zelden aan de eene zijdevan deu

weg meer door Dadap en aan de andere zijde door gespaard

gebleven hooge boomcn van de vei-schillendste soort van hetoor-

spronkelijke woudworden beschadmvd. Nergens wordt den bota-

nicus eene mecr geschikte gelegenheid geschonken om zicli met

de verschillende woudburgers bekend te makcn, dan in deze

zoc^enaamde bosch-koffljtuinen, onder welke hot schoonemeu-

belhoiit: kajoe sono keuibang (Epieharis species?) mcnigvuldig
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wordt aangelroflen. Alio boomen staan, op een schoon gehoudcn
bodem, op een behoorlijken afstand van elkander engeenkreu-

pelhout hindert hier den botanicus in zijn onderzoek. Ik moest

mij dozen keer vergenoegen met de gelegenheid om mij met
de physiognomie der voornaamste soorten bekend te maken,
dewijl ik noch tijd had om planten te verzamelen, nochplaats

bezat om dezelven tebergen^ ten 2 1/2 ure bereikte ik het post-

station Djati lengar^ van welke plaats tot aan Blitar (3'/4 uur)

zeer dikwijls, zoowel in het wild groeijende als aangeplante

Djati-boomen (Tectonia's) met andere woudboomen of met koffij-

tuinen afwisselen. Enkele levende woudbewoners schenken op
deze reis somwijlen eenige afvvisseling aan het tooneel , hoewel

deze zich tot zeer weinigen bepalen — tot paauwen, die met
zware vlugt over den weg heenvliegen, wilde zwijnen, welke
den bodem der koffijtuinen doorwroeten, of tot Sciurus-soortcn,

welke tusschen de takken der boomen rondklauteren , want de
eigenlijke vorst dezer wouden, welke deze streek aan denzuidweste-
lijken voet van den Keloet (de districten Srengat en Blitar) met
regt als het grootste tijgernest op Java berucht maakt, deze
houdt zich voorhet oog van al wat leeft verborgen. Daar, waar
<;ene opene plaats in het wood wordt aangetroffen , ontwaart
men ter regterzijde de zuidelijke bergketen, welke zich als een
vlakke, geheel met woud bedekte bergrug in de verte van het

westen naar het oosten uitstrekt en dien men ter naauwernood
200 voet hooger dan de vlakte van Kediri kan schatten. Tusschen
den met eene zachte glooijing nederdal<3nden voet van deze berg-
keten strekt zich, in eene dwarsche rigting tot aan de zuide-
lijke helling van den Keloet, de vlakte van Bhtar ult; hare
breedte bedraagt hier misschien 15 a 20 palen^); de werke-
lijk gelijkmatige daling dcrzelve (als de nederdalende voet van
den goenoeng Keloet), naar het zuiden been, kan men beter
op een grooten afstand (zoo als in het profiel Keloet Figuur .i

en 2 van de grot Selo mangleng af) bemerken, dan Avanneer
men zich in de vlakte z<»lve bevindt.

*) f>p dc kaai't van Ruffles wcrdt dezelve vee! fc ^nvA afircheeM.
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Vrieudelijk werd ik ten liuizc van dou Cuiitiulcur dczer plaub

ontvangen^ inhet distriklshoofd (die liier, in plaals van Deinang,

Wedono wordt genoemd) vond ik een zeer bercidwilligon Javaaii,

die alles Avat noodig was tot. liet beklinim(^n van den Keloel,

als koeli's, paardcn en levensmiddclen legen den \ulgeiidcu

inorgen vroeg in gereedheid bragt. De rijkdoni dei- oniliggende

wondcn in voortreflclijke houtsoorten werd men ten hnize van

don Conlroleur gcwaar in de inenigerlei rneubelen, waannede

het logeinent gelieel en al opgcvuld was, teruijl de overvlocd

van visch, welke de beken van deze slreek upleverden, niet

minder blijkbaar was op de lafel , waarop versclieideuc zeer

roote vvaterbew oners, zoo gekookt als gebraden, pronkten. Near

mij door mijn gaslhcer werd verzekerd, vindt men deze groote,

menigwerf 2 voet lange, naar evcnrcdighcid dikke en sni.ike-

lijke visselien in zeer groot aanlal in de klcinchckcUj welke, in

diep uilgespoelde beddingen, van den Keloet afstroomeu en in

de Brantes nitwateren en die zeer dikwerf, vooral ter plaatse

waar zij kromten in derzelver loop maken, klcine maar dicpe

bekkens vormen. In deze bekkens is het, dat men vischt. Dit

verschijnsel komt mij der vermeldiag waardig voor, dewiji men

in zulke kleine beken altlians zeer zeldzaam groote visschen aan-

trcft, ja, dew'ijl zij zelfs op Java in grootere beken dan die, welke

men in de nabijheid van Blitar aantreft, te vergcefs worden

ezoelit, Zou de zandige gesteldlieid des bodems en de hel-

derheid van het water, in verband met de hooge temperaluur

der vlakke streek, bevorderlijk zijn tot de onlwikkeling van

sommige visschen?

De hoogte der Aloen-plaats te Blitar bedraagt 50S voel^ de

vlakte hgt dcrlialve slechts 208 voet hooger dan Kediri en het

verval der beken is gering. (Afstand van Kediri tot aan Blitar,

langs den grooten weg, 34 palen.)

Ik vernam , dat de regen ook te Blitar het gansche jaar ge-

duurd en eerst voor eenige dagen opgehouden had. In de

Preanger-Regentschappen liad het tot in het begin van Augustus

dagelijks en zoo sterk geregend, dat men niet in staat was ge-

wecst de geplukte koffijboonen te droogen, waarvan, tot groot

(T
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iiadoel tier regering, eon aitnmcrkelijk gedeelte bedierf. Op gelijkc

wijze was er door geheel Midden-Java tot aan deze plaats bijna

dagelijks regen gevallen, en had zich de invloed van den zoo-

genaamden goeden moesson ncrgens sterk genoeg doen gevoelen.

(In de meteorologisclie bijdragen voor Java zuUen wij hierop

terugkomen.) Het schijnt derhalve, dat het hier eerst sedert

den 12'^^" September aanhoudend goed weder wil blijven.

Tot aan den avond hield ik mij bezig met het ter nederstellen
,

dezer schets en bragt ik later nog een uurlje al pratende met mijn

gastheer door, die een man van ondervinding was en reeds onder

Daendels had gediend. — In vroegere jaren had hij Yeel Djati

geplant en in dat opzigt ruimschoots ondervinding opgedaan. Vol-

gens zijne wijze van zien willen de aanplantingen, om welig te

grocijen , vunr hebben , behoort er dikwerf gcbrand te worden

,

waarop men regen moet hebben. Eerst wanneer deboomenlOO
jaar oud zijn, worden zij 4 voct dik^ die eene dikte hebben

van eenen voet, tellen 30 jaren; de geplante Djati is altijd

betcr dan dc Avilde soort.

Zoo zouden wij ons gesprek nog lang hebben voortgezet,

maar ik moet morgen vroeg naar den Keloet afreizen; wijlaten^

derhalve het scherm voor het tegenwoordige tooneel vallen.
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Bivouak in de kraterkloof^ den ^6^'" Sept. dS44.

Heden morgen ten 6 ure toog ik uit Blitar op weg, ten einde

eene poging te docn om den Keloet, welks breeden, uifgetanden

top men Tan daar in het noordoosten, doch op een verren

afstand gewaar wordt, te beklinimen. Gezien van de plaats

waar ik niij bevond, verheft zich de top des bergs slechts

eenige Aveinige graden boven den horizon, ten gevolge waarvan

dezelve slechts op die plekken in het oog Talt, welke vrij van

geboomte zijn. Naar de ingeA^onnen berigten te oordeelen,

raaakten de oueffenheid van den bodcm en de menigvuldige

kloven, Avaannede deze doortrokkeu is, het onmogeHjk oui, in

eene regte hjn (noordoostwaarts) van de zijde van Bhtar, den

top te kunnen berciken; meer naar den westeHjken voet des

bergs been bevond zich, dit was aan de Javanen bekend, een

zandstroom, welke regtstreeks van den top des bergs naar zijnen

voet afdaalt; wij besloten denzelven op te zoeken en dien wcg

bij het beklimmen te volgen. Het eerst ging derhalve de togt

naar Breni, een zeer gering en tevens het laatste dorp, hetwelk

in de nabijheid van dezen stroom ligt. In plaats van noordoost-

waarts voort te gaan, in welke rigting de berg ligt, leidde de

weg ons aanvankelijk noordwestA\aarts been, dwars langs den

voet des bergs, totdat wij, na een rid van SVa nur tepaardte

hebben afgelegd, de plaats bereikten , Avaar de zandstroom
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gelcgeii ^\as. Heiiide en verrc was de vlakke grond van den voet

des bergs, dien wij ovcrtrokkeu, met een oorspronkelijk woud

bedekt. Aanvankelijk voerde de weg ons, wel is waar, nog door

koffijtuinen, maar deze waren, gelijk duidelijk bleek, eerst

voor korte jaren aangelegd en hier door Dadap^ ginds door

gespaarde overblijfselen van het oorspronkelijke woudgeboointe

beschaduwd^ onder het laatste v^^erden zelfs Djati-boomen aan-

getroffen en men zag hier deze beidc in gedaante zoo verschil-

lende gewassen, weike een bodem en een klimaat zoogeheel van

een tegenovergestelden aard vereischen, — de Djati-boomen, die

in dorre, verzengend heete vlakten, de koffijplant daarentegen,

welke in Aea doorweekten, kouden en aan humus rijken bodem

der berghellingen te huis behoort, — door de hand des planters

wehg en ongehinderd naast elkander gedijen. Weldra verloren

wij ook deze geringe sporen van bebouwing uit het oog ende

Avegen, "vvelke nu slcchls nog tocpaden waren, tusschen dc verre

van elkander in het woud verspreidliggende gehuchlen, werden

allengs smaller. In het woud, dat uit eene zeer groote verscliei-

denheid van geboomte bestond, werden menigvuldige soorten

van Uvarien en Unonen^ met eenschoon bladerengcwelf versierd,

aangetrofFen; nu eens werden dezeafgevvisselddoor dorre leelijke

Djati-boomen, dan w^eder door eene Cassia^ oi Aoor <\e Acacia

iimbraculiformis ^ wier takken, met een schoon en fijn-gevind

gebladerte versierd, zich als schermen boven den stam uit-

breiden^ hier endaar werd men lusschen dezelven v^'AA^ Areng-

palmen gewaar, van welke velen door verschillende soorten

van Rotan digt waren omslingerd, elders weder eene kleine,

docli sierlijke Areca
,
ginds vend men bosehjes van bamboos,

terwijl op andere meer opene, met gras bedekte plekkeu de

ColbeiHia ohovaia werd aangetroffen. Op vele plaatsen ont-

dekte men, boven al het geboomte uit, enkele kruinen van

verschillende i^/cM5-soortcn, reeds op vcrren afstand aan der-

zelver wijd uitgespreide en nederwaarts hangende, met digt

loof bedekte takken kenbaar. Rijker aan schaduw dan elke

andere soort van wondgeboomte, rust de vennoeide reiziger

bij voorkimr onder het lommer van hare zuilenvorrnige takken

,
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wdkc den stam in het rond schijnca le soliragcii. Zeld/aaiu

\\ordt het Avoud doorAlang- of Glaga-velden afgebruken, ler-

wijl sleclits kleine beken in zeer ondiepe, zandige beddin-

gen, met een bogtigen loop, door h(?tzclve benodenwanrts

vlieten- nog zeldzamer is het alhier een nif^tig <lorpje, uit een

\icr- of vijftal hutten bestaande, onningd met palissadeu of

met eene hcining, tusschende wouden aau to IrcITen. Tol deze

soort moet de desa Breni gei'ekend worden (het laalste dorp

in deze rigling naar don berg heen), dat, verre \an Hk ander

boMOond punt verwijderd, in deze Mildernis hgt. Hijna do geh(N_*l>itW»

o

rijkdom der bcMonei'S ^an dit dorpje beslaat in een dozija

hennen , die al klokkende tusschca do bamboeshullcu liaar voedsel

zoeken, en een aanlal honden, benevenseenige rijst- en Djagon-

veldenj welkc in de onmiddellijke nabijli(^id ran het dorp hggen.

Ten 9 ure trokken Avij door de desa, voegden aldaar nog

ecnige pcrsonen bij ons geleidc cn,na onzen (ogt nog gedurcndc

een half uur to hebben voorLgezetj kAAamen wij bij den zand-

stroom aan, welke door de Javanen als de meest gesehikte we
beschouwd Averd orn dc kruin van den Keloet !e bfToiken.

Deze stroom Avcrd door de Javauen hali Inhar ') (of la-ar)

Gedog geheeten. Men stelle zicli denzelven voor als een 700 voet

breeden, -vlakken zandstreep, vveike ter dii^pte van 2o voet

beneden de oinliggende vlakte gelegen is en die zich tns-

schen de wondon, welke haar bedekkeii, uitstrekt verder

dan het oog kan reiken. Deze zandstroom gelijkt derhalve op

het drooge bed eener storlbcek; slechts spaarzaani is dezelve

tot aan den rand, welke met eene zachte glooijing ter vveder-

zijde oprijst (als het ware tot aan den oever), met Glaga bc-

groeid, terwijl de woeste zandbodem en de geringe wasdomder

Glaga scherp afsteken tegen de weelderig groeijende bosschen,

welke den rand aan beide zijden orazoomen. In Keloet Fifjuiir 6

wordt eene profielteekening van dit oord gegeven. Te dezer

plaatse wachtten ons een aantal dragers, die met levensmiddelen

*) Labar komt niet overeen met djoerang d. i. kloof, maar schijnt eene eigcndoni

meiijke bcteekenis te hebben, ongeveer in den zin van lava-stroora.
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en audere beuoodigdhedea wareii vooruilgezondeii eii die zicli au

bij oris aansloten, ten eindc gezanienlijk het bekliinmen van don

berg te beproeven. Onze karavaan bestond thans, behah e den

Wedono en nnjzelven, nit 40 man; tot gids hadden wij ecn

bejaarden bewoner van Breni, die reeds vroeger, ten einde

Rotan te zamelen , langs dit zandbed den berg tot op eene zeer aan-

merkelijke boogte hadbeklommen en die ons de verzekering gaf

,

dat wij, na onzen weg bergopwaarts gedurende eenige uren te heb-

ben Yoortgezet, vlietend water zouden aantreffen. De krater

of de bergtop echter was nog door nieinandbestcgen gcworden.

Reedsmcermalenhadik jbij hetbeklimmen van vuurspuwcnde

bergen , het bitterste gebrek aan drinkwater op hunnen top onder-

vonden. Ten gevolgederonverklaarbare zorgeloosheid , vvelke den

Javaan eigen is, wordt dit alleronontbcerlijkste vocht veelal

door hen vergcten, terwijl zij daarentegcn eene groote menigte

andere voorwerpen, zelfs die, welkeslechts totweelde diencn,

met zich voeren; of wel het water wordt door de koeli's, die

het in pijpen van bamboesriet medevoeren, onder weg opge-

dronken. Uit dien hoofde had ik het tot een stelrcgel aange-

nomen mij nooit op de verzekering der Javanen <(ada)) te ver-

laten , maar telkens , w anneer ik ecn berg zou bekhmnien

,

een half dozijn pijpen met water gevuld, onder het toezigteens

opzigtcrs vooruit te zenden , of onder eigen opzigt mede te doen

voeren. De verzekering van den bejaarden Javaan, dat wij boveu

op den berg vhetend w ater zouden vinden , w as ecliter te bepaald

om in twijfel getrokken te kunncn w orden en werd door mij als

een zeer welkom nieuws beschouwd.

Niettegenstaande de zandbodem der lahar volkomen droog

was, vertoonde dczelve echter sporcn dat hij periodiek door water

bedekt werd; ongeveerin het midden van den zandstroom vond

men een bhjkbaar door water glad gespoeld bed, hetwelk

echter, wat deszelfs eigenlijke breedtebetrof, volstrekt in geene

verhouding stond tot de wcrkclijke brccdte der lahar zelve

(wanneer deze, namelijk, in haar geheel als het bed eens berg-

strooms w^ordt beschouwd) en dat zich in deszelfs bogtigen

loop tiisschen de Glaga hecnsUngerde. Wij rigtfen onzen w(*g
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iiaar den loop van dit bed, in de ngting van oost io^ ten

noorden, in welke rigting \vij in de verte de breede, gelandc

kruin van den Keloct voor ons uit zagen. ITij blaauwde in zulk

een ver verwijderd verscliiet aan ons op, dat vvij niet durfden

hopen den top in eene dagreis te berciken.

Gedurendc het eerste uur van onzcn togt liep dc bodrm

met cene zachle, onbemerkbare glooijing opwaarU; het lerrein

blecf nog altijd vlak, doch het spaarzaam groeijendc gras, dat

in het l)ed der lahar werd aangetrufTen , verminderde voortdurend •

eindehjk rertoondc zieh op het dorre zand geen cnkel sponr van

plantengroei aan het oog, maar vonden A^ijdcn bodeni bcdckt

met steenbrokken , die, naarmate wij hooger klonmien, gedurig in

aantal toenamen en de zonnestralen gloeijend heet terugkaatslen.

Hoe verder wij voorttrokken , hoe smaller het bed der lahar

werd, tcrwijl tevens de \vanden in gelijke mate in steille en in

hoogte toenamen, zoodat ter plaatse Maar A^ij ons ten 10 urc

bevunden en alwaar de zandstroom cene breedtc van J>00 voet

had, de wanden eene hoogte bereikten van 45 voet en zoolood-

regt uit het bed des strooms oprezen , dat men dezelven zonder

ladders niet kon beklimmen. (Zie eene denkbeeldige verticale

doorsnede der lahar*) in Keloet Ficjnur 7.) In het midden van den

volkomen effen bodcm had zich een tweede, kleinere gevormd,

welke 5 voet dieper dan de eerste lag en door eene loodregte afsnij-

ding, in den vorm van een terras of van eenen trap van het eerste

groote stroombed ter wcdorzijde was gescheiden. Was het zand

der lahar aanvankelijk onvermengd en troffen wij er slechts cnkele

kleine lapilh onder, hier daarentegen lagenhonderden van stecn-

brokken van V^, ^h ^^^ 1 '^ogI dikte op den bodeni verspreid; hier

en daar bemerkten wij tusschcn deze kleine steenen insge-

lijks grootere rotsblokken, ter dikte van 3 tot 5 voet,-\veIke,

hoezeer onregelmatig van vorm , echter even als de kleinere

brokken over het algemeen aan de hoeken meer of min afge-

rond waren. Zoowel de grootere als de kleinere stecnbrokken

lagcn op den door het water glad gespoelden boflem op zooda-

^i (Op (le/c plaats).
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nigcn afstand van clkandcr, dat men bij Iiet gaan voldocnde

plaats vond om den voet te zetten^ wij zouden op die wijze

onzen togt zonder veel ongcmak hcbben kunnen vervolgcn,

ware het niet, dat de naakte zandgrond, tusschen even kale

wanden ingesloten, de stralen der zon, welke steeds hooger

aan den hemel klom, zoo gloeijend heet had teruggekaatst ^

houdt men hierbij in het oog, dat deze hitte nog werd ver-

meerderd door de warmte, welke de zonnestralen, door geen

boom, door geen blad getemperd, regtstreeks aan ons mededeelden,

dan zal men zich kunnen voorstellen in welken gloeijenden damp-

kring wij versmachtten. De koeli's slaakten bange zuchten, zagen

te vergeefs naar verkwikkende schaduw om en wierpen zich

moedeloos op den grond om echter even spoedig weder op te

staan, dewijl zij de hitte op den brandend hceteu zandgroud in

eene dubbele mate gewaar werdcn,

Langzaam zetteden wij onzen togt voort en, niettegenstaande

de bodem slechts allengskens en gelijkmatig hooger roes,

bemerkten wij toch weldra de grootere hoogte, die wij bereik-

ten, Wij volgden voortdurend den loop der lahar, welke,

uitgenomen eenige onbeduidende bogten, in dezelfde lijnregte

rigting van oost lo^ tennoordenbleef voortloopen. De zijwanden

der lahar werden echter voortdurend hooger, de afstand tus-

schen dezelven verrainderde in gelijke mate en zij vormden ten

11 ure (nadat wij onzen togt door den zandstroom sedert onze

aankomst in denzelven, bij Breni
,
gedurende I1/2 uur hadden

voortgezet) reeds 90 voet hooge loodregt oprijzende wanden',

waartusschen wij ons zoodanig ingesloten zagen, dat aan geen

van beide zijden aan ontkomen t(^ denkcn was.

De lahar verloonde thans aan ons oog het beeld van een

regelmatig gegraven kanaal, welks bodem van den voet van

den hoofdwand, aan beide zijden, in drie tcrrasscn of trappen

van ongelijkc hoogte naar hot dicpste, in het midden gelegen

giideelte, dat nog ongeveer eene breedte van 2S a 30 voet had

overgehouden, afdaalde. De hoofdwand had ter wederzijde eene

hoogte van 75 voet ; de breedte van het kanaal, tusschen dezelven,

bedroog 500 voet. Ilit^rop volgde het 1^^' terras ter breedte vart
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omlrent 25 voet aau iedere zijde^ van dil terras daalde een vol-

komen loodregle trap of wand 15 voet diep tot ophet2'*'*t

ras af 5 hetwelk even als het eerste eene volkornen Iiorizontale

oppervlakte, inaar meer dan de dubbele breedtc van hot eerste

terras bezat, namelijk, 75 voet, en met een tweedcu wand,

ter hoogte van 7 voet , tot op het derdc terras afdaalde.

Dit laatsle was ter w^ederzijde 50 voet breed en liep niel (*eii

3'''" wand, welkc slechts eene hoogte van 3 voet bennkte, in het

diepste niiddcnkanaal , welks bodem eene gclijkc hoedanigheid

bezat als dieder genoemde terrassen, maar welkc slechts 50 voet

breed was. Bevindt men zicli ia dit middenkanaal, dan ziet men ter

wederzijde tegen de drie wanden, welke zich aniphitheaters-

gewijze boven elkander verheffen, waar boven vervolgens een

vierde , namelijk, de hoofd\vand uitsteekt.

De randen , w elke de trappen of wanden van de terrasseu schei-

den, zijn scherp enloopen volkomen regelregt; de op elkander

volgende terrassen liggen ter wederzijde volkomen op gelijke

hoogte ; hnnne oppervlakte is zoo effen en horizontaal , de

w^anden zijn zoo volkomen loodregt, dat zij een door kunst daar-

gesteld kanaal gelijken , over welks rcgelmatigheid de bescliouwer

vanbewondering getroffen staat. (In Keloet Figuur 8 ziet men de

denkbeeldige verticale doorsnede van het kanaal te dezer plaatse.)

Dezelven zijn in louter los zand uitgegraven, in hetwelk eene

groote menigte kloine steenen, doch zcer zeldzaam enkele groote

steenbrokken worden aangetroffen; de meesten zijn aan de lioeken

afgerond. Vele van deze blokken worden boven aan de opper-

vlakte van den zandbodem aangetroffen; sommigen liggen zoo

nabij den rand der terrassen, dat men zich vcrwondert hoe

het losse zand het gewigt dier rotsklompen kan dragen , zonder

door de zwaarte daarvan in te zakken.

Op vele plaatsen is de oppervlakte der terrassen met eene

menigte van piramiden of cylinders bedekt, w^elke eene hoogte

van 1/2 ^ 1 ^'^^^ bereikcn en ten duidclijkste door het vvegspoe-

len van het zand tusschen dezelven zijn ontstaan en, ofschoon

zij slechts uit zand zijn gevonnd, echter voldoende steviglieid

bezitten om het gewigt van kleine steenen te dragen , welke op
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hunnen lop zijn blijven liggen. (Zie Keloet Figuur dd.) Aan

de wanden Avordt men evenwydig langs elkander voortloopende

groeven of kleine voren gewaar, welke zich terlengte van 1,000

en meer voet uitstrekkenj met zulk ecne regelmatigheid, dat

overal een gelijke afstand tusschen dezelven behouden blijft.

(Zie Keloet Ficjuur d2.) Deze groeven zijn ontstaan door het

afbrokkelen of wegspoelen van enkele zandlagen, waarschijnlijk

ten gevolge van de werking van stroomend water en der wiijving

van steenklompen of van andere harde ligchamen , w elke door het

water werden voortgestuwd 5 op die wijze echter laat zicli de

regelmatigCj regtlijnige vorm , waarmede deze groeven zich aan

het oog voordoen, nog niet duidelijk verklaren^ het overige ge-

deelte van den wand tusschen die groeven gelegen, is glad en

efl'en. (Zijn die groeven ontstaan door de wrijving van harde lig-

chamen, welke langs de wanden werden gestuwd, zoo volgt

hieruit, dat deze op verschillende hoogte en voortdarend op

gelijke afstanden van elkander door het water zijn medegevoerd

geworden.) Andere gedeelten der wanden zijn zonder voren

en zoo glad gesclmurd als gewoonlijk met rhinocerospaden het

geval is.

Van dit punt zetteden wij onzen togt , ten 11 ure, door het diepst

gelegen middenkanaal nog immer te paard voort (zie Figuur 8)'^

slechts ter plaatse waar vele steenbrokken opeengehoopt lagen,

of waar dwars loopende wanden uitstaken, vonden wij ohs

genoodzaakt den zadel te verlaten, hetgecn echter zeldzaam

het geval was. Somtijds hielden de zoo regelmatig gevormde

terrassen geheel en al op en zagen wij den bodem van het ka-

naal tot een enkel bed, dat overal eene gelijke hoogte had,

tusschen steile en elkander meer genaderde wanden, ingeslotcn
;

vooral was zulks het geval waar zich eene kromte in de laliar

voordeed; op andere plaatsen nam dezelve weder in breedte toe

en de terrassen, ter wederzijde van het diepst gelegen midden-

kanaal , traden in hunne vroegere volgorde weder to voorschijn.

De breedte van het kanaal werd op verscheidene plaatsen ge-

metcn, gelijk wij mode de hoogte der wanden met bchulp van

don sexfant bepaalden.
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Na nog gcdorcndc 1 imr onzen togt te liobbcu voorlgezet,

kwamcn Avij aaa ecne plaals, waar ous water al ruisclicnd Ic

gemoet vloot en ahvaar dc tot hiertoe droocro zandbodom v,ân
Let diepste kanaal in eene beek werd hersrhapcn. Uilfioofdo

overal, waar men hct oog liet -wciden, dc duidelijkstc bcwij

van de wcrking en van de verbazcndc kracht van bet A\ater

zigtbaar waren (het gansche kanaal koii iinmers slechts door

waterstroomen uitgegraven zijn geworden, -svelko periodiek alliier

zijn langs gevloten)^ zoo nioest het plotseling te voorschijnlredeu

van vlietend Avater on rust verwekkcn.

Terstond vlugttc ik op hct benedeusle terras; weldra eehter

verdwecn mijnc bczorgdhcid, toen ikbcspeurde, dat de lioeveel-

heid water niet toenain en slechts tot aan zekerc plaats voort-

vloeide; namelijk wij waren alhicr aaiigekomen aan de beek, Avaar-

van de bejaarde gids nit Breni had gesproken, welke in de

hoogere strckcn voortdurend w ater heeft en zieh hier ter plaatso

in het zand verlicst.

Wij vervolgden nu weder ojizen weg; hct water der beek,

dat aanvankehjk 'troebel was en eene groote hoeveelheid zaud

en zelfs kleine steenen medevoerde, werd weldra hclder; hoc

hoogcr wij kU)mmcn5 hoe mecr de beek in groolte loeuijm, die

A\eldra het vlakke bed van het 25 voet breede niiddensle

kanaal ter hoogte van 1/2 voet met water bedekte. Ten I21/2

ure maakten wij op het bovcnste terras aan den regteroever

van het kanaal halt, ter plaatsc waar eene kleine nevenkloof in

dc lahar uitloopt. Dc terrasmatige vonn zelledc zieh hier nog

volkomen op gclijkc wijze als vrocgcr voort. (Zie Figuur 9.)

De hoofdwand bereikte eene hoogte van 70 voet; de zandbank,

waariiit dezelve bestaat, was slechts op cnkele plaatscn in

regelmatige lagen argedccid, tcrwijl dezclvc ovcrigens eene

gclijkvormige massa nitmaakte. Hot is dcrbalve waarschijniijk,

dat dezclvc bij gelcgenheid van eoie eukele uitbarsling werd

nitgcworpcn. De hoogte van den wand, welke van hct cci^to

terras naar hct twccdc afdaaldc, bedrocg 15 voet, die van hct

tweede naar het dcrde had eene hoogte van 8 voet, terwijl de

derde, Avelkc tot aan het middenste bed rciktc, waarovcr het
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%Yater vloot, slechts 4 voel lioog was. Dc breccUc dor terrassen was

vcel vcrminclerd-, die dergansche kloof bedroeg slechts nog 100',

derhalvc was zij naauwelijks icts breeder dan hare diepte beliep.

Hoe enger het gansche kanaal werd, hoe dreigender zich de wanden

ter wederzijde verhieven; hoewel hier niet meer volkomen lood-

regt, waren zij echter onbeklimbaar steil en zeer glad, Aanden

bovensten, scherp begrensden rand ontwaarde men het groene

loof der kleine Celtis-boomen , uit welke boomsoort het woud,

dat de hclhng des bergs bedekt, voornamelijk schijnt te bestaan.

Van hier zagen wij onder een hoek van 50 a 70 graden naar

hetzelve op. Hunne kroonen vormden als het ware een gewelf

over den rand der kloof, welke zich in alhare dorhcid, slechts

door het matte graauw^ van het zand gekleurd, aan het oog voordeed.

In deze kloof van alio zijden ingeslotcn te zijn, met den

voet op een smal uit zand bcstaand terras, dat slechts op

enkele plekken en ingezakte plaatsen beklimbaar is, — met rui-

schend water den ganschen bodeni, welken men aan zijnen

voet ontwaart, bedekt te zien, — overal waar het oog zich

heenwendt de sporen te aansehouwen van nog geduchtere uit-

vverkingen van het geweld van bergstroomen , ontstaan door

woeste, ten deele geheimzinnige vulkaniscliekrachten, waarvan

men den oorsprong met iedere schrede naderbij treedt,— dit alles

maakt een eigenaardigen, woest schilderachtigen indruk op het

gemoed, die verre van geruststellend mag genoemd worden.

Hier in deze nevenkloof lieten wij onze paarden achter,

aamen wij ons ontbijt en zetteden ten 1 ure, nu eens door het

water wadende, dan weder op het eerste terras, nevens den

laagst gelegcn bodem der kloof gaande, onzen togt verder voort.

Weldra bevonden wij ons in die streek, alwaar, ter linkerzijde

der kloof, cenc kegelvormige voorgebergte-spits gelegen is, en

van waar het tcrrein, dat tot hier toe pit cenc zacht glooijende

vlakte bestond, zich eenigzins steiler begint te verheffen. Men

mag derhalve aannemen, dat eerst van doze i)laats af aan,

welke op een afstand van ongeveer 3 minuten van den kratcr-

rand is gelegen (Zie de situatie-schets KMoet Figmir d5^ B.)^

de eigenlijke berghelling van den Keloet aanvangt.
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De kloof werd Yoortdurcncl smaller; hct aanlal tcrrasscn

vcrminderdc ccrst tot op twee, vervolgeus lot op eeii; zij

vormden nog sleclits zeer sinalle, onbeklimbaar hooge voorspron-

gen, ten gevolge waanan wij ons verpligt zagon, nienigworf tot aan

de knieen door het Avater wadendc, over dc diepstc bedding zelve

bergopwaarls te klimmcn, of van den eenen rotsblok op den

anderen stappende (en voortdurcnd wcrden deze in grooter

menigte op den bodem der kloof gevonden) voorl te klauleren.

In gelijke mate als het aantal rolsbrokken toenam, vorniin-

derde het zand meer en meer in de bedding der kloof.

Ten 2 ure (1 uur nadat Avij halt haddcn gchoudeu cm te ont-

bijten) was de kloof, bij ecne hoogte der Avanden (die der bcide

terrassen mcdegerekend) van 115 a 120 voet, slechls 50 voet

breed en vonnde zij dcrhalve (Zie Ficjuur ^0.)eenzeersnial kanaal

of spleet^ overal, zoowel aan den hoofdwand als aau de zijden der

terrassen, waren de sporen zigtbaar van instortingen en afschilferin-

gen derzandmassa, welke eerst voor korten tijdhaddenplaats gehad.

Terwijl Avij voortdarend in gevaaj verkeerdeu door eene plot-

seling plaatsgrijpende instorting overstelp t te worden, klommen
wij door de smalle kloof, welker bodem thans in eendoorrots-

brokken verstopt vloedbed was herschapengeAvorden, opwaarts;

op eenige plaatsen was de bedding door naar benedcn gestorte

zandmassa's werkelijk verstopt geraakt en over deze dammen nioes-

ten wij been klauteren. Op andere plaatsen weder lagen de rots-

brokken , waar onder sommigen ter hoogte van een hnis, zoo steil

op elkander gestapeld , dat de beek een aantal watcrvallen vormde,

waarover wij, met den voet op de glibbcrigc rotsbrokken steu-

nende, ons moesten heenwerken. Menige onvoorzigtige koeh plofte

bij deze klimparlij in het water, neder, doch zijn hulpgeschrei

was niet hoorbaar.

Het donderend geklots der beek verdoofde het gcluid onzer

stem; ieder zocht zijn eigen Meg over die plaatsen , Melkc hij het

geschiktst achtte; de klg|^was nu nog slechls een zeernaauw

met rotsbrokken bedekt vloedbed, tusschen meer dan 100 voet

hooge, niet volkomen loodregt, maar eenigzins schiiin opstijgende

zandwandcn.
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Na ccn logt vau 2 arenkwamca wij ciudclijk aauccncplaats,

waar cle kloof zich ecnsklaps verbreedde , dc wandea zich van

clkaiider verwijderdcn en ecne langMerpige dalriiimtc tusschen

dezelvc inslotcn, wclkc thaiis voor ons geopend lag.

Ter wederzijde van deze ruimte^ welke wij de westelijke

kraterkloof van den Keloet noemen willen , zeLteden zich de

wandender lahar^aandenoord-enaan de zuidzijdc derzelve,

terwijl zij voortdurend hooger stegen,— in twee lange bcrgnokken

Toort en vereenigden zij zich meteenen dwarsrand, waarschijnhjk

den kraterrand, welken wij op een afstand van ruim Va niiuuut

oostwaarts boven ons gewaar werden.

De zuidelijke bcrgrug (aanvankelijk de linkerwand der lahar)

iiep eindelijk uit in de hoogstc zuidelijk gelegcnc spits van den

Keloet, welke wij neven den dwarsrand reeds duidelijk te

Kediri konden zien (Zie Figuur d, n\ 7.)^ dezelve is in hct

middenste en in het bovenste gedeelte der kraterkloof ongcveer

2^000 voet van den noordclijken bergrug vcrwijderd,

Dit is derhalve de breedte van deze langwerpige , bijna drio-

hoekige kloof (vergelijk desituatie-schets Keloet Figiiur dS^B.)^

in welker aiidden, van den dwarsrand af tot aan het begin

van de lahar voortgeschoven , zich nog eene derde bcrgniassa

voordoet. Dit tusschengebergte deelt de bedoelde ruimte in

twee langwerpige kloven of dalgronden, welke beidc een met

rotsbrokken bezaaid vloedbed tot bodem hebben.

In de nabijheid van het uiteiiide of, beter gezegd, van het

begin der lahar loopen beide vorksgewijs in een, en vornien zij de

beek der lahar Gcdog, welke te dezer plaatse haren grootsten

rijkdom aan water bezit, hetwelk even helder is als kristal;

naarrnatc hetzelve over den zandbodem der lahar Gedog verder

benedcnwaarts loopt, vermindert deszelfs hoeveelhcid, totdat

het op de vi'oeger door ons reeds vermclde plaats, op een afstand

van ongeveer 4 minuten vanhier, zich eerst door mcdegevocrdc

zand troebel vertoont en eindelijk gclxecl en al verdvvijiit.

Tusschen de vorksgewijze scheiding der beide kloven benicrkt

men vooraan hct uitelude van het tusschengebergte, dat zuil-

vormigmet steil afgebrokene wandea nederwaartsdaall. Eenwoud

•
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van joiigc Anggring-l)ooincii hedrkt iiicl sKrlilsiK' kiuia \auilil

g('borgle, maar \crvuU insgclijks hot groolslc gedccllc van ilcn

zich vlak uilslrclvkeuden boJcui der klovon, biuie\cns do van-

don, Molke dozolven bogronzon. Slochls do booklnulding ni(^t

dorzolvor rotsbrokkcn is kaal, even als oonigc gcriMi?- zMJlvor-

niigo wandon van don kralcrmuur, die voor uns in hot ooston

zich hoog opwaarls liellon.

Mon bcviadt zich hier aan hot begin van oon >\ocsl, ]»illur('sk

hiadschap; dicpo uillioling der khncn, — graauuklonrigc

zandwandon, die dor Insschon hot wond oprijzon,-— sloikM'ols

spitscn, — do onrogolmafig golandt* vorm van hot gansrlic gc-

borgto, — vorbazcndo rotsblokkon, wolko in do bcckl^'ddingon

wocst op olkandor gohoopt hggon, — dczo zijn do \crbcliijn-

sclou, uolko den bezookor onningon on ton bowij/.o strokkon

der wooslo vulkanischc krachton, wolkorschouwplaaLs Iiij ihans

bctreedt.

Tot hot voortzotten van onzon togt kozcn wij hot noord-

waarts gelogen vloodbod, helwelk droog en zondcr water was

en slechts mot cone zoer zachtc glooijing in don zich brooder

uitstrokkenden bodom der kloof opwaarts hop.

Was do nierkwaardige vorm, do eigendommclijko gestchlhcid

der lahar Gcdog, die bij gccn cnkelen vulkaan op Javain dczcr

voegc wordt aaugotrolTeu, mij reeds zeer verrassond voorge-

komen, — (vvel is hot waai*, dat dozolvo wordt \oorlgobragt dour

do working van bekende en algcmoen verbroido natnurkrachtcn,

maar hier, door do bijzondore plaatsclijkc gesfoldheidj in znlk

cone ongekeudc, gchcol nieuwc, slechts aan don goenoeg Keloct

eigcnaardige gedaantc te voorschija geroepcn),— door nog zcld-

zanier verschijasol zou ik vorrasl en vorhougd wordou, door

een vcrschijnsol, hetwelk ik nimmer in cone kraterkloof zou

vcrwacht hcbben.

Reeds gedurcndc Iiet opkhmmen had ik cone grooto vcr-

scheideaheid vanlava-soortea verzameld, oador w elkc zich ccnigcn

bevonden , welkc hornblende kristallen , tor groottc van 1

diiim, bevatteden en zcttedc ik hot onderzoek der rotsen

met bchulp van mijncn hamcr voort, loon hot mij censklaps
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toeschecxi ah ware ik iti ecu oorspioiikclijk geboi'gtc vciplaatst

en ik Syeniet aanti'of, dat volkoinen van gclijke hoedanigheid

was als datgene, hetMclk ik in de bergketenen van noorfelijk

Sumatra had leeren kennen. Syeniet in den kratcr eens vul-

kaans! Aanvankelijk vond ik dit gesteente als puinbrokken en

rolsteenen van middelmatige grootte, die met stukken zuivere

hornblende en met basalt- en porphyrachtige lava-soorten

van verschillenden aard in de vloedbcdding door een lagen;

later zag ik hetzelve aan de wanden der kloof in ontzaggehjk

groote blokken op elkander gestapeld liggcn. Met gespannen

ver^achting om nadere opiossing omtrcnt het aanwezen alhier

van deze steensoort te bekomen, vervolgde ik mijn v^eg door

de kloof, mijne krandjangs (korven) met de rotsstukjes, die

ik met mijn hamer afsloeg, vullende, toen ik eensklaps door

een zwerm van groote wcspen J) (horselcn), die misschien door het

geluid der slagen met niijnen hamer schuw waren geworden, over-

vallen werd. Woedend vielen zij op ons aan; te vergecfs be-

proefden mijne Javasche begeleiders, hoeveel moeitc zij hiertoe

in het werk stelden, om dozen onvcrwachten vijand van niij

af te weren. Ik ontving vier stekcn aan het hoofd; de pijn was
echter zoo buitengewoon hevig, dat ik bijna alle bewustzijn

verloor, en door de Javanen half gedragen , ter naauwcmood
zooveel kracht behield om deze onheil vo^rspellende kloof

te verlaten en naar het hooger gelegene geboomte, ter regter-

zijde derzelve staande, te vheden. Hier wierp ik mij door pijn

gefolterd, te vergeefs naar water smachtende, op den grond
neder, terwijl de voortzetting van ons onderzoek voor hcden
geheel en al gestaakt moest worden. Hevig zwollen de zachteredee-

len van hethoofd^terplaaLse waarik gewond was^ op; ongeveer

5 minuten nadat ik de steken had ontvangen^ opcnbaai^e zich

een gevoel van misselijkheid en gcraakte ik aan het brakcn,
datgcpaardgingmet ecne nciging tot kramp in de kaken, welke ik

Men treft op Java verscheidcne soorten van groote wcspen (horaelen) aan,
die meer of minder giftig zijn; zij wordcu door de Javanen ondtir den algemeenen
gesiachtsnu<am „tauon" begrepcu; door de Soendanezen worden aij ^enggang"
gehceten. Men treft dczelven voomamelijk in rotsachtige bergstrcken aan.
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niisschieii sleclils dour liet gebruikcu van oeuc Uuuclijk gruolc

hoeveclheid madera-wiju oiiderdrukle.

Men verondcrstelle toch niet, dat deze opgavc overdreven /ij;

het vergif, dat te gelijk met den angel van dit godiertc in do

wond wordt uitgestort, werkt opeenczeer hevige \vijzecn schijnt

cenige overeenkonist te hebbcn met het vergif der slangcn.

Onbekwaani tot het verrigteu van eenigeu arbeid, bragt ik

twee urcn in dczen toestand door, toldat de pijn, welke met

verdooving gepaard was, in een lievig branden overging.

Slechts twee Javanen warcn gcstoken gewoi'den^ bijna even

zwaar als ik leden ook zij aan de gevolgcn daarvan.

Het was nu te laat geworden, om onzen togt vcrdcr voort

te zetten; ik het derhalve eene plek in het Anggring-woud van

Glagah en kreupelhout bevrijdeu en aldaar eene hut opslaan;

weldra flikkerden eenige vlammen in het rond, de i^ijstketels

kookten en alle aanstalten vvaren gemaakt oni te dezer plaatse

te overnachten. (Op het punt (5 der situatie schets Figuur

d5. B.) Het is thans 4 ure. Vriendelijk w erpt de zon hare stra-

len door de 'Anggring-booraen, die hun loofgewelf boven ons

uitbreiden; er schiet ons derhalve nog tijd over om de verza-

melde rotssoorten na te zien en een blik op de lahar te werpcn.

Ons bivouak ^ ligt 5,461 voet boven de oppervlakte der zee; wij

zijn derhalve uit de lahar, in de nabijheid van Breni , welke plaals

niet veel hooger kan liggen dan Blitar (503') 2,930 voet gestegen.

Deze merkwaardigc kloof is in hare gansche uitgestrektheid

en diepte in het zand uitgcspoeld. Hetzclveis graanw van kleur,

tamclijk fijn van korrel en bestaat uit verbrijzelden trachiet en

trachiet-lava, waarvan eene groote menigte kleine , dikwijls puim-

steenachtige brokstukken in het zand vcrmcngd worden aange-

trofien. Het is zonder twijfel gcdurende den laatsten tijd , dat

de vulkaan werkzaam was, uitgeworpen gcworden, en bedekt

de ribben des bergs in zijnen ganschen omvang ter hoogtc van

130 voet, op sommige plaatsen met nog veel dikkere laag.

Het schijnt, dat het zand, met water vermengd, als een vloei-

bare modder naar beneden gestroomd is en ten gevolge daar-

van, na het verdanipeu van het water, zonder eenig anderver-
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bindingsmicldel clion grand van vastheid en zamcnhang hceft vcr-

krcgcn, — die cchter altijd nog gering blijft, — welke lietzclve

kenmerkt. Dat hot uitgraven van de bedding der lahar door water

hecft plaats gchadj hieromtrent kan geen twijfcl overblijvenj al is

ook de hoeveelheid Avater, welke thans in de kloof Avordl; aan-

getroffcn, uitcrst gering en gelijk Avij reeds vroeger zagen^ in liet

bovenste vierde gedeclte der kloof reeds weg gesijpeldj zoodat de

middenste en bencdenste gedeellen volkomen droog blijven.

Zeer groote waterstroomen moeten hicr periodick zijn been

gestrooindj hctzij gcdurende, of kort na de iiilbarsttngj

bij welke gelegenheid deze verbazende massa zand werd uitge-

worpen^ dit punt alleen blijft nog twijfelachtig: of bet water

als zoodanig werkelijk nit den kratcr stroomde, dan Avel of

bet voortgebragt werd door hevigen, aanhoudendcn regen en

door onweersbuijen. Dat bij gelegenheid der jongste uitbarsting,

welke in 1835 plaats greep^ werkelijk ontzcttend groote zii7^e

en heete waterstroomen van den berg afvlociden en zich over

bet diepland been in de groote kali Brantes stortten, is bis-

toriscb zeker. Ter vcrklarinsr van bet ontstaan cter merkwaar-

waardige, terrasvormige gedaante der kloofbedding, waarin een

kanaal andere, trapsgewijze kleiner wordcnde kanalen insluit,

meet men veronderstellen , dat verscbillendc waterstroomen

,

welke in verschillende tijdperken, de een na den anderen in

grootte vermindcrden 5 dien weg volgdcn.

De volkomen borizontale rigting der terrassen (als deelen

der verscbillendc kanaalbodems) laat zich dan gemakkelijk

verklaren, doordien bet water immer streeft om zich gelijkma tig

naar alio zijden uit te breiden en door den geringcn weder-

stand, welke de losse zandwanden aan bet water boden; hoc

dieper bed nu de beek aamankelijk in deze zandmassa uit-

spoelde, hoe meer de wanden voorldiirend moesten albrokkelcn

en instortcn, totdat bet zich gcdurig meer en meer uitbrei-

dende water in de dieptc der kloof slechts nog ccne zeer gcringe

dnikking tegcn de zijwanden veroorzaakle.

Op die wijzc ontstond bet ccrstc kanaal , dat tcvcns bet

grootste is. (Zic Fic/uur 7,\
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Vcrvolgens moot na cenigcn lijcl van rust, gcdurcndo wolkcn of

volslrettgccn
, of sicclits vveiuig water langsdezeu weg is gcvloeid

,

eentwecdc, doch geringere stortvloed gekomen zijn, Avelko don

bodoni van hot cerstc kanaal op nieuw uitgroefde oneentwecdc
kanaal voi'mde, hetgecn volkomcn gclijkvorniig aan liet ccrste

was 5 dewijl echter de watermassa gcringcr was, on or bij do

uitbroiding van lict Mater naar de zijdon spuodigcr cvcn\M'gt

bostond tusschen de drukking en de wrijving van holzolvo en

don tegenstand, welke de zandwanden bodt^n, zoo w^ord ook

bet kanaal kleincr. De wandon moostcn volkoinon loodrogt wor-

den, dewijl de aanmorkolijke graad van vasUioid dozer niassa's

eerst cone zekorc ondorniijning looliot, alvorcns IioL daarboven

uitsLokondo godeelte instortte. (Vcrgel. Keloet Figum- S% mz,)

Zoo schilforden de wandon af, in gobjkc mate als bun voet

door bet water, dat zich voortdurond trachtte uit tebroiden,

word ondormijnd.

Na con niouwon stilstand van dcu viocd scbijnt ook bet

derde en vierde kanaal, in belwelk tbans nog vlietend water

Mordt aangelroffon, maar door eon nog geringeren waterstroom

te zijn ontstaan. Gebjknialig over den vlakkcn bodom nit"-e-o
rrbroid, staat hetzelve thans naauMebjks2 duimhoog, welke laag

slcchts eene geringe wrijving op de zij^^andcn kan uitoefonon.

Moor naar hot boogcr gclcgen gedoelte dor kloof wordt bet

diepor uitspoelen der bedding door rotsbrokken verbindord.

Op doze wijze traclitte ik mij bet ontstaan dor laliar to ver-

klaren, hocwol ook hot poriodiok op elkandcr volgen van water-

stroomon, welke voortdurond goringor wordon on na tusscben-

poozingen te voorsohijn traden, gedurende welke gecn water

door de kloof vloot, — slocbts op eono vorondcrstelling rust;

de volkomen loodi^egte vorm^ waaronder zich doze zandwan-

den voordoen, benevens de schcrpe randon dor gohcel vlakkc

torrasscn blijven echter niet te miii oen merkwaardig en vreemd-

soortig vorschijnsoL

Dat de uitgospoolde zandmassa, uithoofde van de aanraerkelijke

diopte en breedtc van hot kanaal, — hotwelk na eon loop
r

van 3 geographischo niijlon bij nr. 7 op Keloet Figuur
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d5 J5.J nog ccnc dieplc van 45 voet en cone brcedte van 500

voet heeft, — insgelijks zeer vcel tot hot n)et zand overstelpen

van he t vroeger daarmede reeds bedekte laagland^ aan den voet

des vulkaans, bijdroeg, laat zich duidelijk verklaren; naar be-

rigten van inlanders wcrd het zand, in 1835, door'heet water

aangevoerd en eene groote uitgestrektheid lands daardoor in

eene zandwoestijn herschapen, (Aan andere zijden des bergs

had in andere kloven hetzelfde plaats.)

Misschien dat de geheele kraterkloof, weike zich uitstrekt

tusschen het begin der lahar en de punten V. VII. en B. (op

Fifjuur d5, B,) kort na de uitbarsting met zand werd gevuld en

dat dit zand door de beken ter wederzijde van het tusschcn-

gebergte Avegspoelde, totdat eene rotslaag, of eene laag van

rotsbrokken aan eene diepere uitspoeling paal en perk stclde.

Uit dergeHjke rotsen bestaan de benedenste gedeelten, zoowel

van de zijwanden der kraterkloof als mede van het tusschen

beide beken gelegen bergjuk, hetwelk van den westehjken

kraterrand in den vorm eener wigge afloopt, terwiji aan de

zuilvormig nederdalende spits de daarop rustende zandlaag zich

met een loodrcgt afgesneden wand aan het oog voordoet.

De rotsen, welke zich op eene grootere diepte tot ecngeheel

vereenigen, doch aan derzelver oppervlakte eene hoekige ge-

daante hebben en in onrcgelmalige blokken door spleten ver-

deeld zijn, bestaan deels uit trachiet-lava, die veelal eene groote

hoeveelheid hornblende bevat, deels uit syenietachtige lava

en uit werkelijken Syeniety welke, door tracliitische lava van

jongeren oorsprong bedekt, slechts in de dicpst gelegenc plaatsen

van de stroombeddingen der kraterkloof, ten gevolge der plaats

gehad hebbende uitspoeling, te voorschijn treden^ de eerstge-

noenide soort daarentegen bestaat nit rotsbrokken van zeer

vei^chillcnde grootte, van 1 tot 3 voet diameter, welke tot op

een grooten afstand van den krater in de lahar verstrooid

liggen en ten deele in het zand vciinengd, ten deele geheel los

op de oppervlakte van het bed des strooms voorkoraen. Slechts

in het bovenste gedeeltc der lahar en in de kraterkloof treft

men blokken aan, wclk eene dikte van 5 a 10 voet bezitten.
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Niet \66v tlat men in do (brecdc en geheel \hikke) streek

van Breui is genadcrd, veixhvijncn dc grooterc puinbrokkou en

vindt men in het drooge bed der laliar nog sleclils klcine

stukken, m elke als rolsteenen met afgeruude hoeken voorkumen,

Ik verzanielde:

Syeniet^ L. n^ 224 (Batav. n". 5.); een zcer sclioon, innig

vercenigd zamenmcngscl van vcldspaath (mdkMit van klcur)

en hornblende (raafzwart), waarvan het eerstgenoemde hot

hoofdbestauddeel uilmaakt en welks krlslalleu vcel grooLer

zijn dan die van de hornblende; hier en daar vindt men als

bijmcngscl, kleine groenachtig gondgele, holder glinstercnde,

halfdoorschijnende kristallen van olivien (Chrysoliet).
')

Syeniet^ L. n", 225 (Batav. n^ 6. a.); even als het vorige,

maar nit eene tamelijk gelijke hoeveelheid van honiblende

en veldspaath bestaande. Dit syeniet heeft veel overeen-

konist met datgene, hetwelk op Sumatra voorkomt. a)

Syeniet (Bat. n*". 6. b.)^ even als n°. 6. a,, maar een overgang aan-

toonende in het hornblende gesteente: L. n". 229. (Bat. n". 16.)

Syeniet (Bat. n"*. 7.); waarin de hornblende de overhaxid bezit.

Eene varieteit daarvan ziet men in n". 8.

Syeniet y L. n". 226 (Bat. n". 9.); eeneandere varieteit daarvan

(van n°. 7), met veranderdc hornblende, welkesplinterig van

structuur en groenachtig van kleur is; deze soort bcvat veel

magneetijzer in onduidelijk gckristalliseerde korrels, welke

eenen helderen, zwartblaauwen glans bezitten; dezekorrels

oefenen eene levendigc tii sterke wcrking op de magneel-

naald uit.

Syeniet (Bat. n". 10.); eene meer fynkorreligOj bijua dioritische

varieteit van n°. 7.

Syeniet^ L. n'*. 226. b. (Bat. n". 11.); eene varieteit van n**. 7,

met een bijmengsel van magneetijzer en bronziet.

Syeniet-lava L. 227 (Bat. n" 12.); bestaande uitveldspaath en horn-

») Latere, aanmerh'ng. Het smelt niet voor de soltleerpijp; rerandert daarbij echter

zijne groenachtig helderc in eene zwartachtig blaauwe kleur en wordtoudoorscbijnend.

») (Latere aanmerking.) n'. 6. a. Het specifike gewigt is = 3*,0S.
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blciidc, waarin vecl ulivicn ey magiicct-ijzcr voorkomcn, clit

laatste in Ivristallen, welke den Yorra van octaeders cneenc

zwartachtig blaauvve kleur, met sterkcn metaalglansliebben.

SyonieUlava (Bat. n'' 15.)^ cen stuk, hetwelk voor dc helft

uit veldspaalli en hornblende bcstaat, terwiji de anderc helft

slechts uit vcldspaath en olivien is zaniengesteld, met een

bijmengsel van magneet-ijzer in kleinc kristallen, i)

Sycniet'lava (Bat. n'' 14) 5 tamelijk fijnkorrchg, met afzonder-

lijkc, zeer groote diallag kristallen, ondcr welke er voor-

komen, die 1 duim lang en breed zijn; zij zijn tafelachtig

uit blaadjcs zamcngesteld en bezitten ccncn schoonenj in

versehillende kleui^en schitterenden parehnoerglans. Buiten-

dien bcvat deze soort \ele ijzerdeelen, welke men op het

ecrste gezigt aan hmmcn sterken metaalglans, welke eenc

vecl grootere helderheid bezit dan dc hornblende en aan

hunnc zwartachtig blaauwe klcur (de hornblende is raaf-

zwart) herkent.

Sycnict^ L, n" 228 (Bat. n" 15.); eene zeer fraaije varieteit, welke

uit gelijke deelen van groote hornblende en vcldspaath

kristallen bestaat. Deze soort vend ik slechts in kleinc

brokstukken.

H
langwerpigc hornblende kristallen liggcn in alle rigtingen,

zondcr ecnige regehuaat door elkander, in ccne grijskleurige

,

poreuse, fijnkorrelige grondmassa van traehiet4ava, waaruit

dc steensoort op sommige plaatsen bij uitslniting bestaat. Ook

ijzer wordt in kleinc korrels, of in onduidelijke kristallen

daaronder aangetroffeh.

Jlornhlendesicen^ L. n" 250 (Bat. n° 17.) 2) — Zuiverc , kristal-

linische hornblende-rots (amphibol), cen innige verbinding

van koolzwarte hornblende kristallen, zondcr ccnig bijmengsel

») Latere aanmerlcimj, Hct spccifiko gcwigt vau dc twccclc helft tier bcsUmd-

dcclen is = 3..*30.

(N. B. Alle spcclfikc gewigtcn bij l-JjO^K.)

») Latere aammrkingen. n<* 15: 3,00. — n" IC: 3,10 — n" 17; 3,10 en 3,20 —
nMS: 2, 85.
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van aiulcrc stolTcn; dezclvc is van ccnc grof-kristalliuischc

strukluuFj gcJjj'^ ^1" 229 en gaat tot in hot fijnlvorivlige over.

Stjenief'lavay L. n". 231 (Bat. n". 18.)^ een zeer fraai kris-

tallinisch zaiiicnmcngscl , bcstaanclc uit veldspaath , liorn-

blciide, met olivien, magneetijzer en (?) bronzict.

Eene hoogst nicrkwaardige lava-soortL. n". 232 (Bat. n". 19.),

welke uit een innig vereenigd zanienincngsel van vcranderdo,

zeer groote, dofTe liornblende krislallen bestaat en in dezelfdc

stiikken overgaat in eene grijsklein-ige, fijnkorrelige, porensc

Irachiet-Iava. Men zou dczeh'C hot gcvoegelijksl met augiet-

porpliijr kunncu vergelijken. (Zic het builcngewoon fraaijc

exemplaar in het Museum te Balavia, in Iietwelk do over-

gang ten duidelijkste wordt bcspcurd.)

Sijcniet (Bat. n". 20.), welke in hetzelfdc stuk (blok) in grijs-

kleurige, fijnkorrclige, porcusc (racbiet-lava overgaat, Avelker

voornaamstc bestanddeel uit glasachtigen veldspaath bestaat.

Trachiet (Bat. n". 21.); cigenlijke, donkergrijze trachiet. Deze,

benevens al de volgende soorten, treft men over de ganschc

uit^restrektheid der lahar tot ver benedenwaarts verstrooid

aan, terwijl daarcntegen de reeds opgenoemden, van n". 6,

(L. n". 223.) tot n**, 20, en wel vooruamelijk de syeniet-

soorten, bij uitsluiting in de kraterkloof, boven de lahar,

worden gcvonden; hot is duidelijk, dat zij in grootere dieptc

voorkomcn en slechts in enkeic stukkcn door het water

zijn losgcspoeld.

Trachiet'lava^ L. n". 233 (Bat. n". 22.); grijze en witachti or

O

grijze varieteiten, bestaande uit eene veldspaathachtige groud-

massa, waarin kleine hornblende kristallen vermengd voor-

komcn en bovcndien nog enkeic, grootc hornblende kris-

tallen (van eene koolzwartc kleur), welke ter lengte van

een duim en ter breedtc van een halven duim afgczonderd

worden aangetroffen.

Trachiet-lavay L. n". 234 (Bat. if. 23.); eene donker grijze,

nicer of minder porcuso grondmassa, waarin verglaasde

veldspaathkristallen vermengd voorkomcn.

Trachiet-lava (Bat. n'' 24.): veldspaath eu hornblende in eene
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brninachtigc grondniassa^ nog meer poreus en verslaktdan

de vorige soort.

Trachiet'lava (Bat, n** 25.)^ eene bolusroode, door ijzeroxyde

gekleurde grondmassa, waarin eene even groote menigte

veldspaalh *) en hornblende-kristallen verstrooid Toorkomen,

Zwarte puimsteen-lava, L, n'* 235 (Bat. n° 26. a.)
;
geheel

zwartachtig, opgeblazen, welker grondmassa nit hornblende

schijnt te hebben bestaan], men kan echter de doffe, witte

stipjes der vroegere veldspaathkristallen nog in dezelve her-

kennen, Onder (Bat.) n*'. 26. b. treft men eene dergelijke

soort aan, weike echter nog zwammiger en ligter is.

Witte puhnsteen-lava , L. n", 236 (Bat. n". 27.)- geheel schuim-

achtig hgtj terwijl haar voomaamste grondbestanddeel uit

veldspaath schijnt te hebben bestaan. De beide laatstgenoemde

lava-soorten worden, als de ligtsten, op den grootsten afstand

van den vulkaan verstrooid aangetroffen en zijn tot op een

afstand van IS palen (5 uren) in het rond heengesHngerd.

Vulkanisch zand en asch L. n**. 237 (Bat. n". 28.), waar-

tusschen kleine brokstukken van trachiet-Iava vermengd

worden aangetroffen. Op vele plaatsen is hetzelve reeds tot

eene brekzie verhard.

Opmerkenswaardig is do groote rijkdom van dezen vulkaan aan

hornblende, welke zoowel in zuiveren toestand, en in aggregaat

uit duizenden van kristallen, in groote klompen, van 1 tot 3

voct diameter, in de kraterkloof wordt aangetroffen, als in
+

enkele van 1 tot 1^2 duim groote kristallen, welke een besland-

deel van andere trachitische lava-brokken uitmaken; deze laat-

sten liggen overal in de lahar verstrooid, doch hun aantal even

als daf der overige steensoorten neemt toe, naar mate men
hooger in de lahar opklimt.

Dat syeniet alhier op een vulkaan^ digt beneden den wes-

tehjken kratermuur van den K61oet wordt gevondcn, is zoo

) Namelijk Hiakolith , of glazige veldspaath, zoo als insgclijks bij de overige,

opgenoemdc trachitische steensoorten hot gcval is, terwijl cic Srcnicten gewoon

veldspaath (en slechts zelden albit) bcvattcn.
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jiicrkwaarclig, — ja, niisschien wordt gccn twccdc roorJxx'ld daar-

van aangetroJTen, — dat zulks dc vraag doct rijzen; ia welke
verhouding staat liier de syeniet, watbctreft dcszelfsoorsprong,

tot de overige formatien?

1°. Werd dezelve als lava-stroom uit den toon reeds ge-

Tormden krater gebraakt? Niet Avaarschijnlijk, want do krater-

muren bestaan uit zuilvormig geribden tracMct, udke alsdan

ouder mbet zijn dan de syeniet, Icnzij men nitgmg van de
veronderstelling, dat de gausclie, door den kratcr doorboorde

trachict-koepel dor kruin een jongere kratcr zij, welke opeencn
ouderen krater van syeniet, waaruit hij opweldc en Maarovcr
hij werd uitgegotGn, gegrondvcst is.

2^. Of bestaan de dieper gelegenc lagen van don ganscLen

berg uit syeniet, welks massa's door den vulkaan opgebeven,

doorbroken en vervolgens sleclits aan de oppervlakte door

vulkanische formation ran trachiet- en trachiet-lava orerstroonid

werden? Dit zou mogelijk zijn.

3°. Of word de syeniet, bij het opheffen en het doorbreken der

aardschors, door den zich vormenden vulkaan uit eene grootere

diepte van de aardkorst, met den opstijgenden en opM^lenden

trachiet, slechts m enkele hrokstukken mede opwaarts gesleurd?

Waarschijnlijk is zulks het geval, want men treft stukken aan

(verg. Bat. n\ 20, — L. n\ 229 (Bat. n\ 16), en L. 232

(Bat. n°. 19), die voor de helft uit syeniet, voor de helft uit

met elkander vcspeenigd zijn,

dat zij slechts door gloeijing zoo vast zamengesmolten konden

worden. Overigens komt de derde verondei-stelling van zecr

nabij overcen met de tweede en door beiden wordt op

voorgrond gesteld : dat op zekere diepte, beneden de Irachiet-

dm

Ware
eiland Java eenige 1,000 voet hooger opgeheven gCMorden,

dan zouden wij de syeniet misschien aan de oppervlakte te

voorschijn zien treden.

Op het eiland Sumatra komt deze syeniet-formatie werkelijk

te voorschijn •, in de Batta-landcn, tnsschen Tapanoeli en
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Silizidong, vormt dezclvc ganschc bcrgruggen, welkc slcchts

op ver van elkander verwijderdc puiiten door dc koepclvorinige

kcsfcls Tan enkelc trachiet-vulkanen. b. y. van den Loeboc

radja en van den Mertimpang bedekt en ovcrstelpt zijn gcworden.

- - r
L J

Latere aanmevMng. Ook op Java komen op enkele plaatsen sjeniet-

bergen voor, namelijk, in de berglanden van het regentschap

Keboemen m Bagelen, en van Lebak (district Paroeng, koetjang)

in Bantam. In het laatstgenoemde regentschap bestaat de bergtop

g. Malang, tusschen de dorpen Gowa koedjang en Tjimasoek gele-

gQn, voor het grootste gedeelte nit sjeniet, en het is waarschijiilijk

,

dat deze syeniet de neptunische formatie (hoewel deze eene niemve

tertiaire-) als ganggesteente doorbrokenheeftjgelijk van andere steen-

soorten, die mede gewoonhjk « oudere plutoiiische steensoorten » ge-

noemd worden , namelijk, van diorietj augiet-porphijr en andere schoone

porphijren, duidehjk kan beicezen *worden, aangezien deze laatstge-

noemden als scherp begrcnsde gangen (dijken), alle lagen dcr ter-

tiaire formatie in eene dwai'sche rigtiiig doorsnijdende, worden

aangetroffen.

In de derde afdeoling, bij de bchandeling van het neptunische gc-

bergte, zullen wij hiervan nitvoeriger melding maken.

Beide syenicL-soortenj die van Sumatra en die, welko op den

Keloet wordt aangelroflen, door mij vergelekcn, komcn gehccl

met elkander ovcrccn, slechts met dit ondcrscheid, datdesoort,

welke hiei^ wordt aangetroffen , vele ijzcrdcelen bevat.

Misschien zou hot mogelijk zijn^ bij een naauwkeurig onder-

zoek van cdle diep insnijdendc klovcn van den goenocng Keloet,

het onderhavigc punt nadcr toe te lichten; uithoofde van dc ouLoc-

gankelijkheid van het tcrrein is dit ondei'zoek echler ujct grootc

zwarigheden verboaden; de geringc hulpmiddelen , waarover ik

kon beschikken, raaakten hctzclvc thans onnitvoerbaar.

Waarschijnlijk ten gevolge van ccnc herhaalde working van

het Yuur op reeds gevormden syeniet, zijn dc veelvuldigc

varieteiLen en overgangcn van dit gestecntc ontstaan, w^clkc ik

under den misschien niet gehcel ongopastcn naam vati sycniet-

lava, — Bat. n^ 12. (L. 227), 15, 14, enz. — lu;b gerang-

schikt, en waarin bohalvo veldspaath en hornl)lt^nde nog vecl

*
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andere bestanddeoJen voorkomen; behalve eiikclo zoer grootc

afgczoudcrde kristallea \an epidot en diallag, namelijk, v(;H

magneelijzer en olivien, Melk laatste bestanddecl
,

gelijk

men vveet , voornamelijk sommigc basalton kcnmcrkt. Do
diiidelijkste overgangen van dcze sycniet en syenict-lava in

trachict en in hornblcade-lava — vergel. Batav. n" 6. b, 10

(L. 229), 19 (L. 232) en 21, zijn op eene vuldoende uijzi^

herkenbaar.

Mijne verzamelde stcenen waren reeds iiigepakt en met noin-

mers voorzien^ nog hield ik niij onledig met Let outwerpcn

dczer beschouwingen , tocn de zon reeds acliter den zoom van bet

woud verdween en zij hare laatste slralcn in eene horizontale

rigting op niijn groen loofge\velf schoot. Schilderachtig gleed haar

schijnsel tusschen de stammen van het Anggring-boschje been

en kleurde zij nog met een gouden gloed de boogste zuidcbjke

rotsspitsen van den Keloet, welke men van bier in bet oost-

zuidoosten gewaar werd, totdat op het befeJijk dooven van bet

daglicbt de gelijkmatig duistere tint der avondscbemering volgde,

Vele wilde banen kraaiden in bet wood; nog eenige andere

vogelen lieten bun gekweel booren, maar weldra zweeg aller

stem en de stilte van den nacbt werd slecbts afgebroken door

het knetteren onzer wacbtvuren, Avelke door de Javanen zor^--

vuldig werden onderhouden. Slechls van tijd tot tijd vernam

het oor een dof getrappel en geruisch in het woud, hetwelk,

naar niij de Javanen verzekerden, veroorzaakt werd door wilde

stieren (banteng's, Bos sundaicus), wier nacbtebjkepaden door een

helderen sterrenbemel en door de sikkelvormige halve maan wer-

den beschenen. Mijne Javasche reisgenooten lagen of zaten digt

bij elkander om de vuren gehurkt en verhaalden elkander den

toedragt der laatste uitbarsting van dezen berg, waardoor niet

slecbts Iiiei'boven, maar zelfs verre benedenwaarts, in den gan-

schen omvang des vulkaans, al het woudgeboomte tot op chu

laatsten kiem was vernietigd geworden.

Het Anggring-\youd (Parasponia parvi flora Miq.), hetw elk thans

weder alle hoogten en laagten bedekt , is derhahejongerdan deze

nitbarsting; het geboomte, welks jengd men bij den rersten blik

3
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onlwaart, is iiiet lioogcr dan 20 a 25 voct, tcrwijl de slanke

stairimen nict dikker dan V2 ^ 3/4voctzijn; gestcldzclfs, dat zij

onmiddellijk na de plaats gehad hcbbcnde uitbarsting opschotcn,

dan kunncn zij hoogstens 10 jaar oud zijn. De Wedono was

onuitputtelijk in Iiet verhalen der bijzonderlieden, wclke met dcze

vernielende uitbarsting, waarvan bij ooggetuige was geweest,

gepaard gingen en Averd nog meer door angst dan door koude

uit den slaap gehouden; zijne waarschuwingen naracn geen

einde en hij vermaande mij onophoudelijk om toch bij het aan-

breken van den aanstaanden morgen de terugreis te aanvaarden,

waarop ik hem echter geene hoop gaf.

Zeker is het, dat wij, indien er eene uitbarsting had plaats

gegrepen, onherstelbaar waren verloren geweest. Maar hoe

weiiiig Tulkanen zou men kunncn bezoeken, indien men zich

door dergehjke vooronderstelde mogehjkhcden daarvan liet terug-

houden? Slechts in onzen droom vloten lava-stroomen en stort-

vloeden, maar de natuur bleef stil en rustig.
r

Ben ^7'^'" Sepie7nher, d844.

De heldere nacht was door een koelen morgen opgcvolgd

,

welke ons vroeg uit den slaap wekte^ de tcmperatuur was

10,5^ R. Reeds lang voor het opgaan der zon raasde onze

koffijketel over het vuur en tocn zij hare eerste stralen op de

krat(Tspitsen wieip, klauterdeu wij reeds tegen den bergrug

V {Figuiir .i5. B,) op, welke de kraterkloof ten noorden

begrenst. lets beneden de plaats, waar wij den naeht hadden

doorgebragt, vonden wij, tusschen bijna loodrcgt afdalcnde wan-

den, eene toegankelijke plaats, namelijk, eene kleine nevenrib;

over de daarop liggende puinbrokken en enkele op elkander gesta-

pelde rotsblokken klauterden wij opwaarts. Een wond van Ceb

tis-boomen, Avaartusschen Glagah- en kreupelhoutgroeit,bedckte

dezelve; hierdoor moesten wij ons een pad banf^i en wcrdeu

wij tevens in staat gesteld eenige vooruit springende wanden,

ter hoogte van 10 a 15 voet, te beklimnicn, welke wij in een

ander geval zonder ladders niet zouden hebbcn kunncn bestijgen.

Weldra kw amen wij op de nok (den bovensten rand) van
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(Icn bcrgi-ug aan, vanwaar wij voor ons den dwars Juupcudcn
kraterrand, tusschcn de hoogstc noordelijkeen zuidelijkc spilscn

van den Keloet I en II {Figuur d5, £,), bcnevcnsde verbin-

ding van dezen rand met de nok, waarop Mij ons bevondcn,
hoewel sledits door eene diepe, kloofvonnigc fussclicnruinitc

overzagen. Niettegenstaande al lict (drada bole, Toc^van,» bet-

geen de Javancn daartcgcn inbragten, van wrKc sonnnigen

,

mijne bevelen in den Mind slaande, al dralende aclUerl>leven,

beslool ik den dvvarsrand des kraters lan;?s d(^zen wc^ na-

melijk, over de suialle bergnok, tc I)eklimrnen5 'tui einde

cenige loodrcgte rotsen te vennijden, ging ik ler zijde van

nieuw^ zij daalde aan den uilersten weslelijken kratcrrand in

eene diepe tusscbcnruimte af, Avelkc ecliter veel toegankelijkcr

was dan ik verondersteld had. (Bij bet lezen dczer scbols

werpe de lezer een blik op de kleine kaart Keloet Figui4r
d5, B. waardoor eene meer uitvoerige beschrijvingdersiluatie-

bijzonderheden kan gemist worden.)

De buitengcwoon steile westelijke lielling van den kraterrand

vertoont aan bet oog verscheidene dwars over elkanderliggende,

evenwijdige strepen, veroorzaakt door even zoo vele kleine

rotswandcn of trappen (nanielijk, de uiteinden van zoo vele

lava- en zandlagen), welke wij ecbter met behulp der daarop

groeijende struiken zonder binder alien beklommen. Op liet

laagste punt van de tusscbennok (bet pnnt gemerkt ^ op

Figuur ^5, B.) word eene baronieler-waarneming geinaakl.

Ten IO1/4 wasde barometer-stand = 291,89 par. strepen en de

temperatuur (van vrije en fixe tbermometer) 20,0^ II. Ifoogte

boven de oppervlakte van de zee 4,0 4o voet.

Ter linkerzijde of noordwaarts been zagen wij in desclirikba-

rend diepe, ontoegankelijke kloof der kab laha?- Bedali neder, —
waarschijnlijk de diepste spleet van den ganscben berg, —
welke in verscbeidene trappen van den westelijken kraterrand

naar een smallen bodeni afdaalt; bet oor verneenit bet geruisch

der beek, Avelke in deze diepte, voor bet oog onpeilbaar, been-

brnist; zij stoi1 zirb over i-otswnnden, van welke sonimJ«en
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eeiiigc hoaderd voet Iioog zijn, in den door wouden omgevcn

afgrond neder en zet vervolgeus liaren loop in eene noordelijke

rigting voort. Naar mij door de Javanen werd verzekerd, neemt

deze beek cindelijk eene gclijke hoedanigheid aan als de lahar

Ged6g en loopt zij in een ylakken zandstroom uit, welke

noordwaarts van de rigting naar Kediri in het vlakland over-

gaat. Aan gene zijde der kloof Bedali verheft zicli de steile

wand eencr rib, welke van de hoogste noordelijke spits I van

het gebergte nederwaarts daalt, en iets lager nog eenmaal tot

eenen kleinen, spilsen bergtop (VI.) oprijst.

Zeer dikke zandlagen bedekken ook te dezer plaatse de tracliiet-

ribben des vulkaans, gelijk verre weg de meeste gedeelten dcs

bergs. Slechts eene groep van rotsen van den binnenwaarts gelegen

wand, tusschen de beide bergtoppen (I en VI.) gelegen, was

niet door zand overstelpt geworden; zij vormt aanvankelijk een

voorsprong aan den wand; de rand van dezen voorsprong ver-

heft zich tot eene spits, en stort vervolgens binnenwaarts als

een geribde, vooruitstekende rotswand naar beneden. Aan de

regferzijde of zuidwaarts been daalt de tusschenrug niet minder

steil afwaarts en vormt hij den oorsprong der vorksgewijze

verdeeling van de lahar Ged6g; dit bovenste gedeclte der kloof

wordt aan de oostzijde begrensd door een loodi'egten, meer

dan 100 voet hoogenwand, uit geribde trachiet-rotsbestaande,

welke zich vervolgens, als de westelijke helling des kraters,

geheel en al uit enkele, de een boven den ander liggende rots-

trappen gevornid, tot aan den hoogsten rand verheft. Alhier

vonden wij wegen door wilde stieren (banteng) gebaand, wier

versche mest overal in het rond verspreid lag ; wij volgden de

wegen dezer dieren, die, geleid door hun instinct , overal de toe-

gankelijkste plaatsen hadden gezocht en de loodregt afdalende

rotswanden, even als verscheidene evenwijdig daarmede voort-

loopende spleten op eene zeer behendige wijze hadden vermeden.

Door jonge boschjes van Celtis, Acacia montana en andere

boompjes, Avaaronder Glagah en enkele boomvarens worden

aangetroffen , die deze helling bedekken, kwamen wij ten

8V2 wre aan eenen scherp begrensden rand fzie het punt

>
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geuierkt XII op de situatie-schcLs), welke plolscliiig eiiicligt^

ler diepte van verscheidene honderd voet beneden dezen rand

,

dus bijna loodregt beneden ons^ ont^\ aarden wij een uitgestrekt,

blaauwachtig groen meer! — hetwelk van rondsoni door bijna

kringvormige, onbeklimbaar steile Mandcn was omgeven en

zich liier, in bet diepste van den afgrond deskraters, eenzaam

en gebeimzinnig aan ons oog vertoonde. Hoe groot de verrassing

ook mogl zijn, hoe liefelijk de spiegel van dit rneer ons tegen-

laclite, zoo vervuldc zijn aanblik het hart met beklenidheid,

als schuilde verraad en gevaar achter zijn lagchcnd gelaat;

inijn voet brandde op deze gevaarvolle plaats en te sneller

week ik van daar terug, toen ik met ontzettiug gewaar werd,

dat de gansche wand, .welke ter diepte van verscheidene hon-

derd voet loodregt nederstortte , louter uit los zand bestondj

waarop zich ter linker- en ter regterzijde de versche sporen van

instortingen licten zien.

De Javanen, nog meer bevreesd dan ik, volgden mij: wij

wekcn een honderd voet achterwaarts tusschen hct geboomte,

tcr\Aijl ik naar een veiliger standpunt omzag, ten einde mijne

waarnemingen te kunnen doen. Onbeklimbaar steil verhieven

zich de zLiidelijke en de noordelijke spits, met derzclver zuilvor-

mig geribde trachietwanden ; iets verder noordwaarts van hier,

meer naar de zijde van de noordelijke spits, stak een kleinere

rotstop boven de zandlaag van den kraterrand uit^ welke,

naar het scheen , uit groote , onregelmatig teerlingvormige pris-

mata bestond en een veiliger, vaster standpunt aanbood. Naar

deze rotsspits IV (dezelfde, welke men van Kediri, in i^i^w^^r^

ter regterzijde van de noordspits 6, gewaar wordt) rigtte ik

mijne schreden langs een weg, die beter voor gemzen dan

voor menschen geschikt is; in eene schuine rigting klauterde

ik onder den rand been, welke hier ook aan de baitenzijde

d. i. naar het westen , rotsachtig steil was en in verscheidene lood-

regte, boven elkander gelegene trappen afdaalde. Slechts door

oenige weinige Javanen, die mijne iristrumenten droegen, bege-

leid, bereikte ik ten 9 ure den rotstop, welke, indicn hij niet,

gehjk zoo even gezi^gd werd, uit enkcle af/.onderlijke brokken
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was gobouwdj dan toch door splij ting eii afsclieiding in enkcic,

afzonderlijke, langvverpige en onregelmatig vicrkante massa's

verdeeld Avas en waarop it sleclits ter naauwernood ruimte

genoeg vond om op het bovcnste, kale plat, van ongeveer 5'

diameter, mijne instrumenten to stellen. Slechls weinige sporen

van planlengroei, nit gras, mos en Polypodiura vulcanicum

bestaande, vertoonden zich in de holligheden en spleten der

rotsen, wcike uit trachiet-Iava zijn gevormd.

Alle toekomstige reizigers in deze slreken vvensch ik een

langer oponthond te dezer plaatse toe , en aarzel niet te

verklaren, dat ik mij haastte om deze plaats zoo spoedig

mogclijk te verlaten en, zoodra ik de allernoodigste waarnemingen *

had gemaakt, den gansclien goenoeng Keloet den rug toe te

keeren. Nog geen enkele vnlkaan had, door zijne ontzettende

woestheid, zulkeenen vrees verwekkcndcn indruk op mij gemaakt

als de Reloet. Het uitzigt, hetwelk men van dezen rotstop

genoot, "was schilderachtig, maar schrikbarend en inderdaad

dnizehngwekkend verheven. Aan alle zijden daalde de rots vele

honderd voet loodregt benedenwaarts ^ schaduwrijke, sombere

kloven, welkcr bodem het oog ter naauwernood kon bereiken,

gaapten ons uit hare diepe afgronden aan^ in onze onmiddel-

lijke nabijheid verhieven zich onbeklimbare rotsspitsen, eene

ten noordcn (I.), eene ten zuiden (II.) en eene derde ten

oosten ( III, vergel. Figuur J4) en tusschen deze rotsspitsen

ingesloten, lag daar, diep in de kraterkolk, het onheilspellende

meer, uit welks boezem reeds meer dan eenmaal verwoesting

en verderf over het omliggende land was verspreid geworden,

en dat, in engen kring, door een uit los zand opgeworpen muur,
ter hoogte van 3 d 500 voet, was omringd, welkeelk oogenblik

dreigde in te storten.

De hoogte van dit punt bovcn de oppervlakte der zee

bedraagt 4,6o7 voet. (Barom. ten 9 ure 285,46, bij 18,7°

temp., vrij en aan den barometer gehecht.) De noorderspits I

vormt een hoek boven zijnen horizon van 12° 21', de zuider-

derspits II een hoek van 4'^ 38' en de oosterspits een hoek
van 11^ 30', ten gevolge waarvan naar den aan^enomcn af-
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stand (1 = 900 i), II r=' 1,800, III = 2,i50) de oerste

200 voet hooger is dan het punt, vvaar ik uiijnc waarneniin-

gen bad gedaan, of 4,857 voet boven de oppervlakle der zee

ligt, de tweedc 140 voet (of 4,797) en de derde 4o0 voet

(of 0,107' boven de zee).

De oostelijke Avand van het meer, tussclicn deszelfs voet aan

den Materkant en den bovensten rand, deed zieli vanhier(IV.)

voor onder een Loek van 11°45' en de zuiderspits, genieten

van punt XII, niaakte met haren voet, AvaarluM^i zij met een

loodregten wand afdaall, een hoek van 22^ 30'; Jiiernaar gere-

kend, bedraagt de loodregte hoogte van de ecrstgenoemdc (afstand

van den bovensten rand 2,000', van den ondersten rand 1,900')

400 voet en van de laatstgenoenide (afstand van den top 1,400,

van deszelfs voet aan het water 1,200 voet) 500 voet boven

de oppervlakte van het meer. De bijgevoegde situatie-teekening

Fig. d5y B, zal den lezer een beter denkbceld van de hgging

van het meer en van de onningende streek verschalTen dan eene

beschrijving daartoe m staat zou zijn. ^)

Terwijl ik mijn togt langs den kraterrand voortzette, traclitte

J) De eerste spits moet op de kaart oiigeveer 200 voet verdcr noordwaarts gesteUl

worden; tcr plaatse waar dezclve geteekend is , ligt de eerste rand of aflielling.

*) Latere aanmerking. Deze kaart heb ik gcmaakt naar de gemeten hoeken naar

alio voovnaine en herkenbare piinten van het gebergte, vergeleken met depeilingen,

ivelke ik van omliggende plaatseu, op verschiilende zijden, b. v. van Blitar, van

Kediri, van Welingin en van den goenoeng Wilis (verg. Fitjuurl, nr°. 6 en 7;Ftguur

17, 18), naar de verschiilende spitseu van den kraterrand licb geiiomen; ik heb den

afstand, welke deze rotsspitsen van clkauder hebben (of dc diameter van den krater),

naar de gemeten hoeken met den sextant bepaald, wa;irondcr zij zich voovdeden van

piaatscn, welker afstand met eene geuoegzame uaauwkcurigheid bekend is. Ik zal

den afstand dezer plaatsen door vergelijking van al!e gedane waarnemingen nog
naauwer trachten te bepaleu, ten gevolge waarvan de algcmecnc vcrhouding der

grootte van den krater misschien eenige wijzigingen zal ondergaan. Naar da voor-

loopig bepaalde Hgging en afstand der drie hoogste rotstoppen, ten opzigte van

elkander, I en II = 2,550', II ea III = 2,675', was het niet niocijciijk, door het

mcten van hunne hoeken, de ligging decbeklommen punten IV, V, XII, E en C te

vinden en vervolgens, door voortgezette meting hnnner aziranthhoeken, ook a!le

overige niet bekloramen punten, even als de diameter van het meer in verschiilende

rigtingen te bepalen. TJithoofde dezer nog naamvkcnriger te bepaleu afstandon, kan

de kaart slechrs als eene benadering beschonwd worden; het meten ccner ha5is op

een derrjelljh terrein was onmogelijk.
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ik deszell's vonn, zoo naauvvkeurig zulks op die Avijze iiiogelijk

was, te bepalen. De krater is rorid van omvang; zijn oostelijke

oever en zijn oostelijke wand hebben cene bijna kringvormige

rigting; zijn westelijke inuur daarentegen strekt zicli in eene

regte rigting van het zuiden naar het noorden uit en vorrnt,

behalve kleinere hoeken in de nabijheid van het noordelijke

uiteinde, een grooteren voorsprong, welke van onzc rotsspits

(IV.) binnenwaarts loopt en als een scherpe hoek of kaap afdaalt.

Tusschen dit vooruitstekend punt en den voet der nooiderspits

,

welke zich hier tcgenover sfceil verheft, loopt het meer iets

smaller toe en vormt hetzelve zijne noordwestehjke bogt. Zijn
r

grootste diameter van het zuidwesten naar het noordoosten is

2,000 en zijne breedte van het oosten naar het westen 1,500

a 1,800 voet. Nergens is tusschen den voet des ringmuurs en

het water een oever te zien. De wanden verheffen zich onmid-

deUijk uit het water en rijzen overal onbekhmbaar steil, op

vele plaatsen volkomen loodregt, omhoog. Hier op deze rotsspiLs

staan wij ongeveer op gelijke hoogte als de tegenover ons gelegen

oostelijke en zuidoostehjke rand van het meer, derhalve niet min-

der dan 400 voet bovcn deszelfs spiegel; zoo diepdaaltde wand
benedenwaarts en wel zoo steil, dat men zich voorover op den

buik moet nederleggen, om, met het bovenhjf over den rand

heengebogen, den voet des wands, welke door het water wordt

bespoeld, te kunnen gadeslaan.

De kratermuur (welke het thans in den krater gelegen meer
omringt) mag, op de meeste plaatsen, op die hoogte worden
geschat; slechts op twee plaatsen, A en B, daalt dezelve lager

neder en vormt hij insnijdingen of tusschenruimteu, van welke
B, het naast aan den voet der zuiderspits, ongeveer 200 voet

en A hoogstens 100 voet boven den spiegel van het meer
verheven zijn. Zeer steil, met bijna terrasvormige vooruit

springende platten, uit op clkander gestapelde rotsbrokkcn

daargesteld, daalt deze spits (IV.) naar de laatstgenoemde

tusschenruimte benedenwaarts, welke, als een uiterst smallc,
uit rotsbrokken op een gestapelde en van boven scherp toeloo-

pende rand, zich in een halvcn knng naar de helling der
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zijde bijna even steil in de kloof (lahar) Bedali afloopt als

zulks met zijne binnen\vaarts gekccrde zijde naar den oever

van het mecr het gcval is, ahvaar zijn wand zich bijna lood-

regt naar beneden stort. Hij is slechts spaarzaam met wond-
geboomte begroeid, hetwelk zich op eenige plaatsen tot aan

het water uitstrekt. Misschien zou het mogchjk zijn over dezen

lagen verbindingsdam tot aan de noorderspits te gerakeu, maar
dit zou ahijd met levensgevaar vergezeld gaan. Behalve de

rotsbrokken van dezen dam en de opeengestapelde blukkeji,

waaruit de spits, w^aarop wij onze waarnemingen hebben

gemaakt, is zamengesteld , steken ook nabij de drie hoogste

toppen des bergs, den noordelijken, den oostclijkea en den
zuidebjken top, compacte rotsmassa's boven de zandlaag uit.'

De noordelijke en de zuidelijke top rijzen onmiddeUijk van

den oever van het meer naar hunne hoogste spitsen opwaarts,

vormen steile wanden ter hoogte van 3 a 400 voet, ennaver-

volgens in verscheidene rotstrappen naar achteren te zijn getreden,

verheffen zij zich naar hanne hoogste puuten. De oostelijke

top ligt op eenigen afstand van den kraterrand, welke als cen

smal zandplateau voor dezen rotstop heenloopt en vervol-

gens, scherp begrensd, in den 400 voet hoogen wand van het

meer afdaalt; deze top doet zich derhalve voor als ware hij

boven op het zandterras geplaatst, hoewel het zich duidelijk

laat zien, dat de benedenhelft , welke vroeger (even als die van

den noordelijken en van den zuidelijken rotstop) tot op den

bodem des kraters rcikte, door zand overstelpt en onder het-

zelve begraven is. Dit is de hoogste top van het gansche

gebergte; hij verheft zich 450 voet boven het standpunt,

waarop wij ons bevinden, terwijl deszelfs absolute hoogte,

te rekenen van zijnen voet of van het zandplateau af (hetwelk

aldaar iets hdoger dan ons standpunt is), misschien 500 voet

zal bedragen. Hij is afgebeeld in Figuur di, ahvaar a. a.

geribde, een onduidelijken znilenvorm vertoonende rotswandeu

beteckenen, en b. b, het zandplateau, w.elks scherp begrensde

rand in den Avand van het meer afdaalt. Dit zandplateau zet
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zich van daar, met eene geringerc brecclte, naar den noor-

dei'top voort, maar vormt eerst (aan de noordoostelijke

zijdc van Lot nicer) eene dicpe tussclienruimte, M^aar achter,

tusschen de toppen I en III, eene groote kloof (lahar) i) berg-

afwaarts loopt, alvorens hetzelve aan den binnemvand van den

noordelijken top, gelijk in Figuur c/S wordt afgebecld, weder

te voorscljijn treedt. Hier vonnt hetzelve eene smalle zandlaag

(b. b.), boven welke zich de rotsmassa's (a. a.), waar het als

binnensl bckleedsel tegcn aan ligt, hoog verheffcn. Ook aan

doze rotsen bemerkt men eene zekere, hoewel geringe mate van

regelmatigc afzondering; zij vormen langwerpige, bijna cilinder-

vormige massa's, Avelke loodregt oprijzen en in eene stompe

kruin eindigen. Het allerduidelijkst bemerkt men de afzondering

der trachiet-vvanden in enkele zuilen aan den zuidelijken top,

alwaar zij zich in een zcer schoonen vorm, zoowel aan de buiten-

waarts gekeerde westelijke helling, als mede aan den binnen-

waarts gckeerden wand van dezcn rotstop vertoont. Dchoogste

laag bestaat uit eene ongevccr 40 voet dikke zandbank; hierop

volgt een voorsprong en dan eene tvveede , ongeveer 60 voet

dikke, zandlaag* hierop volgt wederom op nieuw een voorsprong,

welke €chter, even als de eerstgenoemde , in geene horizon-

tale rigting loopt, maar glooijend, evenwijdig met de berghelling,

atdaalt en met een scherp begrensden rand nitloopt^ deze rand

stort zich 400 voet diep, tot op den oever van het meer

benedenwaarts, zet zich waarschijnlijk tot op eene gelijke diep te

beneden den spiegel van het meer voort en vormt een naakte

rotswand, die uit enkele, maar digt nevens elkander liggende

trachiet-zuilen bestaat. Deze zijn vierkant, en staan loodregt en

evenwijdig nevens elkander; hiinnc geledingen schijnen, bij eene

dikte van 4 a 5 voet, eene lengte te bezitten van ongeveer 100 voet.

Al het overige, uitgenomen deze rotsen, is met zand over-

V Mijne begeleiders noemden deze kloof lahar Soemoet en beweerdcH; dat zij zich

m den kali Lckso uitstortte; dit kan echter uiet die kali Lekso ztjn, welke liezui-

den WOlIngin loopt. Ik geloof veeleer, dat zij hare iiitwateriTig heeft in de kali

Konto, welke in harcn loop langs den noordoostelijken en noordelijken voet van
den Kcloct stroomt.
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stelpt. Dc westelijke kralei'iiiuur is uit zand opgobouwd, eveu-

ecns als het oostelijke cu zuidoostelijkc gcdeclle, in deszcHs

gausclie hoogle (van 400 voct), louler uit zand bestaat, aan

vvclks kale wooden zich gecn vast rotsgesteentc laat ontdekken.

Overal daarentegen zijn vcrschc sporen van instort ingen en

afschilferingen tc bespeuren, ja, op eenigc plaatsen is demand

niet slechts loodrcgt , niaar helt dczelve binnenwaarts u\er.

Sleclits op enkele plaatsen ontdekt men eenige struikgewassen,

welke zich tot beneden aan den oever van het meer uitstrekken.

Vooral is het de zuidoostelijkc kraferrand, uelke met een

zecr schcrpcn rand en in een regehnaligen lialvcn kriiig (om

het nieer) omloopt; deze scheidt zich van boven in eene lijn-

rcgte rigting van het zandplateau af, helwelk de ruinite,

tusschen dc znidelijke en de oostelijke rotstop (I en III.)

gelegcn, vcrvult. Dit plateau heeft den vorm cencr halve niaan;

deszelfs grootste breedte in het middengedcelte (zuidoost\\aarts

van het centrum van het meer),— alvorens hetzelve weder in

de buitenwaarts dalende helling afloopt, ^— schijnt 4 a 500 voet

te bedragen. Het is kaal, bezit geenen plantengroei hoegenaamd.

Vier kleine kogelvormige toppen (n"\ VIII, IX, X en XI, op de

kaart) verheften zich, in het midden dezer zandvlakte, op onge-

lijke afstanden van elkander en zijn waarschijniijk rotsspilsen van

den voormaligen kratermuur, welke op een grooteren afstand

van het meer dan de thans bestaande rand, van punt I tot III,

voortliep en die later met zand werd overstelpt.

Alvorens ons standpunt te vcrlaten, werpcn wij nog een

blik om ons heen, Diepe afgronden gapen ons aan, en stcile

rotstoppen verheffen zich rondom ons. Behalve de duizeling-

wekkende diepe klovcn en hare nevenspleten, leveren nog de

menigte van rolshorens de bewijzen eener vreesselijke vcr-

woestrng en verbrijzeling , welke het gebergte eenmaal onder-

ging. Uitgenomen den top, waarop wij ons bevinden , verheffen

zich nog; 2°. dc noordwestelijke zandspits n". VI; 3". de nooi-

dertop n\ I, aan welks oostelijke helling 4^ nog verscheidene

nevcnspitsen en steile geribdc wanden oprijzen; 5". de kleine

rotsspits aan dt*h nooidelijken wand der Bedali-kloof, tusschen
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I en VI; 6'. (le zuiderspits van het gebergle ip. Ill, waarop,

dewijl dezelve stoiiiper is dan de overigen, het zandbleef liggen,

en de reeds vermelde zandbanken van 60 en 40 voet dikte

uitmaakt; 7". de spitse, zuilvormige oostclijke rotstop en 8, 9,

10 en IP. de vier kleine toppen, welke uit het zuidoostelijke

zandplateau uitsteken.

De kracht der uitbarstingj welke de bergkruin van den Keloet

op die wijze verbrijzelde, moet verbazend groot zijn geweest,

en de dampzuil moet den ganschen omtrek des kraters hebben

vervuld.

Alles duidt aan, dat de zandmassa's zich in eene ontzettende

hoeveelheid naar alle zijden verbreidden , maar voornameHjk over

den westelijken dwarsrand des kraters heenstroomden en alle

rotsen overstelpten. Zelfs op de hooge zuiderspits vormt het

Zand zeer dikke lagen,

-Door dergelijke streken omringd, ten zniden en ten noorden

door 5 a 600 voet hooge, aan de mecste andere zijden door

400 voet hooge, loodregte of bijna loodrcgt opstijgende wanden
eng omsingeld, ligt daar het stille nieer. Door geen oever om-
zooind, rijzen de wanden, vooral in het zuiden en in het zuid-

oosten, onmiddellijk in een regelmatigen halven kring uit het

water op, Slechts de wanden, welke de noordwestelijke bogt

omsluiten, zijn iets minder steil; aan die zijde kan men tot op

eene groote diepte in het buitengewoon heldere (holder groene)

water zien en meent men ter diepte van 30 a 50 voet nog
Conferven, of andere waterplanten, op de rotsen waar te nemen.
Door de zonnestralen verlicht, heeft het eene kopergroene

kleur, welke in de schadnw der rotswanden in het kobalt-

Llaauvve overgaat, Nergens wordt men den geringsten rimpel

op den gladden waterspiegel gewaar; geene luchtbellen stijgen

opwaarts; gecn spoor van dampen! Eene doodsclie rust bedekt

het me^; spiegelglad, doodstil ligt het daar neder, totdat de
krachten, welke in de diepte onder betzelve sluimeren, het

eenmaal weder op nieuw beroeren.

Naar regtstreeksche metingen ligt derhalve de kraterkloof,

waar gisteren ons bivouak stond, 1,196 voet teneden het pnni
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-V

IV van den westelijken kraterrand, vvelkc op de nieeste plaafsen

zcer steil tot dezc diepte afloopt^ misscliien, ja, waarschijnlijk

moet men den bodeni van het mecr op eene diepte zockcn
welke gelijk staat met de hoogte der Mestclijkc kraterkloof;

uithoofde nu de kraterrand (naniclijk, het gemeten punt IV)

400 voet boven den spiegel van het meer ligt, zoozoudenwij
voor de loodregte diepte van het water (1,19G — 4001 niet ihin-

der dan 796 ;komen De stcilte en de grootc hoogte
van de kraterwanden boven het water, Avaariiit zij, zoiider

een oever te bezitten, opwaarts stijgen, — de hgging en do
gesteldheid van de westelijke kralerkluof, welke zich, beneden
de stcile w estelijke helling van den muur, aau het oog voordoet

als een gedeelte van een voonnahgen, grooteren kratert>odem,

niaken het waarschijnlijk, dat het water deze diepte wcrkelijk

heeft. Is dan de diameter van het meer (hetwelk men zich

moet voorstellen als benedenwaarts in eene schuine rigting toe-

loopende) van het zuidwesten naar het noordoosten = 2,000
voet en van het westen naar het oosten = 1,700 voet juist, dan
kan men de watermassa, bij benadering, op 1,804,270,000
kubiek voet schatten.

OVERZIGT DER GE3IETEIV HOOGTEN.

PLAATSEN. Boven de spits IV.

(Trigon.)

.
I BovBoven het meer.] Boveo de opper-

(Trigon.) Tlakte van de tee.

Bivouak Q *" ^^ kraterkloof

Hotsspits IV ran den westelijken

wand

Verbindirigsrug :^

Oostclijke rand van den kiatennuur.

Noordelijke top I

400

Zuidelijke top II

Oostelijke top III,

200

140

450

400

600

540

850

3,461

4,657

4,045

4,657

4,857

4,797

5,107

Wij verHeten ons gevaariijk standpmit ten 10 ureenhaalden

eerst wederom vrij adeni, toen wij den onheilspellenden rand op
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eenige hoiiderd voet afstands boven oris za^eu. Niet voor 1 urco

maaklen wij halt in de kloof der lahar Gedog, op eene plaats

waar de beek reeds verdwenen en in het zand Mcggesijpeld

Avas. Vermoeidheid noodzaakte ons eenige rust Ic nemen; wij

kozen deze plaats uit, dewijl ons hier minder gevaar bedreigde,

hoewel de liitte, welke dcels van den kalen zandbodem opsteeg,

deels door de kale wanden werd teruggekaatst ons weinig ver-

k"\vikking beloofde. Wij gunden ons zelven en onze koeli's

echter te dezer plaats een uur rust ; spoedig was het bivouak

opgeslagen en rijst- en kofRjketels kookten weldra op het vuur.

Te dezer plaatse ^ op Figuiir d5y A, bedroeg de gemeten

breedte der lahar 135 voet en de hoogte van de wanden der

kloof 83 voet, Brandend heete stralen schoot de zon op ons

neder en geen enkele boom werd hier gevonden, welksschadu-

wen ons konden verkwikkcn. Te vergeefs wachtten wij op de

aankomst onzer paarden^ niettegenstaande hun het tegendeel

was bevolen geworden, waren de Javanen met dezelven terug-

gegaan. Wij zetteden derhalve ten 2 ure onzen logt over den

verhitten zand- en steengrond der lahar te voet voort^ en troffen

onze paarden eerst diep beneden aan het vlak geworden uiteinde

der lahar, ah^aar dezelve reeds eene breedte van 500 voet

bercikt, aan; zij werden ons van de zijde van Breai te ge-

moet gevoerd. De zon was reeds diep gedaald en neigde ten

ondcrgang achter de dampen, welke aan het benedengedeelte

van den Wilis hingcn. Hier zag ik voor het eerst een Javaasch

hoofd in drift ontsteken. De Wedono, namelijk , wiens vocten

door het loopen gewond waren en die slechls ter naauwernood

meer voort kon, deelde aan de drie ongehoorzame paarden-

oppassers, die zich zelven meer gemak hadden bezorgd dan hem

en mij, met eigen hand een pak slagen nit, hetgeen er regt

kluchtig uilzag en bijna even geduldig werd verdragen als de

eerzame Duitschers de klappen opneraen van hunne 36 geliefde

vorsten en hertogcn. Nadat de strafocfening was afgeloopen,

A\arcn beide parlijen uiterst tevreden en vervolgden zij verder

al schertsend huunen weg.

Toon wij de kloof verlieteu en han;n met wouden be2:roeid(*n
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oever betraden, brak de nacht aaii; uitlioofde der duislcrnisen

het geyaar van tijgers (waarvan dezc Avondea weinelen) zagen

Avij ons genoodzaakt fakkclcn te ontstekenj bij \^ier schijnsel wij

hct Avoud doortrokken. Ecn reuk als van krcngeii vervuldede

liiclit; deze Averd (naar de verzckering der Javanen) door iiiels

anders veroorzaakt dan door de uitAA aseming der bloenikolvcn van

zekerc Arumsoorten (Amorphophallus A'ariabilis BL e. a.), welke

alhicr menigA^uldig voorkomcn. Onzc karavaan, bcdnclit voor

lijgers, zcttede den togt, doch digt zaanigedrongcn voort en

lelkens, Avanneer zich een geritscl in liet AAOud deedliooren, ver-

iclireeuAv !1

onafgebrokcn tot aan Breni en tot heesch A\^orden toe a\ erd voort-

gezet: daarenboven ging, op bev(;l van denWedono, terAveder-

zijde van niijn paard, een JaA^aan met uitgctogen sabel ! ter niijner

bedekking^ de bonding der Javanen bcAvees ovcrigens zcerdui-

delijk, dat het menigvuldig voorkomen van tijgers in deze strckcn

hun bij ervaring bekend Avas. Wei belionden kAvamen Avij echter

aan het dorp Breni, toen Avij, ten 8 ure nit het Avoud tredende, de

tallooze menigte van vriendelijke sterren geAvaar werden, welke

ons uit de hcldere lucht toeblonken.

Onder het geblaf der honden trokken Avij de oniheining van

het kleine dorpje binnen ^ en nainen Avij plaats in het huis van het

hoofd des doi-ps, hetwelk, zoo als gewoonlijk, uit eene bamboeshut

bestond. In Aveerwil der harde legerstede, op een bale-bale,

rnstte ik met veel genoegen uit en genoot ik het aangename

gevoel van het gezellige leven, nu ik Aveder vertrouwelijk onder

menschen en aan een menschelijken haard gezeten Avas. Het

weldadi^e Aan het srezelliffe verkeer deed zich hier te sterker,"0 »u.^ ^^v-i- Qv.^.....j5

jevoelen, naarmate de groep van hutten geringer, naarmate de

ligging deizelven, in bet midden van uitgestrekte A^ ildernissen,

eenzamer Avas. Ook scheen het alsof de gastheer en al zijn

huisgeclierte zich over ons bczoek verheugden; vi^el is Avaar,

onze komst slrekte ten verderve aan eenige gevederde bcAVoners

dezer kolonie, eenige hoenders moesten er voor bloeden, ja,

de levenskiem van verscheidene toekonistige geslachten A\erd,

urn onzent Aville, reeds in het ei vernietigd en moest in depan
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worcleii gebiaden^ wij troostten oiis over onze gruwzaainheid

met de noodzakelijkheid van het noodlot, dat te zijner tijd

even zeer menschen als dieren verslindt. Wij bekAvamen een

vrij goed avondeten, waaraan, niettegenstaande de bekende

spreuk: avele koks, enz.,» — ten miuste tien verschillende

scheikiuidigen, de Wedono in eigen persoon daaronder begrepen,

de hand gehad hadden- ^) v\ij schreven en kouttcn voort tot

aan middernacht met de Javanen, wier gesprek voornamelijk

over tijgers en andere bewoners dezer wouden Hep.

Naar hun zeggen, komen in^deze wouden de volgende groo-

tere diersoorten voor, weike alien, met uitzondering van de

apen, slechts des nachts rondzwerven: l^. de aap Monjet

(Cercopithecus cynomolgus); 2(>. de aap Loetoeng (Semnopi-

thecus maurus); 3o. de aap Kowi (Semnopithecus pyrrhus

Horsf.), welke eene bruinachtig roode kleur heeft^ 4». de aap

Oewa-oewa (Hylobates leuciscus), die slechts zcldzaam wordt

aangetroffen ;
5o. de aap Toekang (onbekend) , welke veel over-

eenkomst heeft met de vorige soort, maar geen geluid geeft^ 60. her-

ten- 70. reeen^ 80. wilde zwijnen; 9o. Andjing adjag (Canisruti-

lans), wilde honden van eene roodachtige kleur; 10^ Andjing

gigi (onbekend), eene kleinere hondensoort, roodachtig met dun-

nen, kortharigen staart; llo. het dier Loewak (Paradoxurus

musanga), dat jagt maakt op hoenders; 120. Kantjil (Moschus

javanicus), de kleine muskusree, wordt veelvuldig aangetroffen

(zonder horens)^ 13o. Banteng (Bos sundaicus, Temm.); wilde

koeijen , die zoow el op den Keloet als op den Kawi veelvuldig

worden gevonden; de stieren zijn zwart, met wittc pooten,de
koeijen bruinachtig rood; somtijds worden, naar men zegt, insge-

lijks enkele zwarte koeijen gezien. Wilde buffels (karbouwen)
ziet men hier niet, evenmin als rhiuocerossen ; voor 5 jaren

werd cr hier een geschoten, welke van het Zuidergebergte

kwam (van den goenoeng Kidoel). Veel werd er gesproken van
het dier Santeng

^ dat kleiner dan eene ree is, maar in gcdaanle

Ife ben in Europa, mij onder z. g. Christcnen bevindende, nimmer met ziilk
eene guile ganvrijheid onthaald ge worden. ~ Goede Javanen!
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overeen moet komen met een slier en ook liorens hccft^ uiemauJ

echtcr had hot met eigcn oogcn gczicii. BuilenJieii komcii viei*

tijgersoorlcn Yoor, namelijk: 14". Matjaii lorek (Feiis tigris),

de koningstijger, met zwarte slrcpen op eene gelcliuid, dieniet

hoog kan klauteren^ 15o. Matjan toeioel (Felis pnrdus), de

panter, met zwarte vlekken op een geel vel, wclkc klciiier is

dan de vorige^ IG**. Matjan kombang (Felis pardus var. nigra),

eene varieteit der vorige soort, waai^mede zij geheel en al over-

eenkoml, uitgcnomen dat zij z\^art is . ^) Deze bcide soorten

zijn zeldzamer dan de koningslijger en kiinnen tot in de hoogste

toppcn der boomen klimmen^ 17«. Maljan gogor (Felis, onbc-

kende soort), ter grootte van een bond, met klcine zuarlc

vlekken op een geel vel; zij is nog zeldzamer dan de vorige

soorten; 18o. Matjan rimpak (Felis minuta), de gewone

wilde kat, welke veel voorkomt.

Blitar^ den dS^^"" September^ d8U. {Des 7niddags,)

Vroeg in den morgen vertrok ik van Breni en kwani ten 8

ure alhier aan; bier heb ik de bescbrijving der kraterkloof van

eergisteren en die, welke ik gisteren in Breni beb ontworpen,

in orde gebragt en met toevoegsels en verbeteringen tot de bier

voorafgaande scbets te zamen gesteld ; alvorens ik ter afreize naar

AVelingin mijn paard doe zadelen, Mil ik nog dat weinige er

bijvoegen^ betwelk ik omtrent de geschiedenis lan den vulkaan

heb kunnen vernemen.

Uitbarsiingen,

(Uilhoofde deze, in 1844, gesehrevene schetsen eerst thans (in

1850) in Europa gedrukt worden , ben ik in de gelegenheid

verscheidene bijzonderheden nopens de geschiedenis des vul-

kaans hierbij te voegen.)

In dOOO. Ongeveer in bet jaar 1000 na Christushad, naar

^) Dat de zwarte tijger slechts eene verscheidenheitl (varietas) in kleur is van den

matjan toetoel is bewezen geworden: eene gevangene zwarte tijgerin kreeg eeu

gewoon gevlekt jong.

44
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luid ecncr Javasche kronijk^ welkc door Raflles i) is medege-

deeld geworden^ cene groote uitbarsting uit den Kcloet plaats:

((de ecrste uilbarsling vau den Keloet^ M'aarvan do overlevering

melding maakt, heeft, naar men zegt, plaats geliad in dezen

tijd)) (tijdens de regering van Koedo lalejan, ongeveer ten jarc

927 der Javasche tijdrekening) ; ((de ontploffmgen kM-amcn^))

naar men meldt, ((overeen met het geluid van den donder en

het gansche land werd door de uitgeworpene asch in de diepste

duisternis gehuld,)) .
'

In dSdd ^ op den 5'^*^° Junijj werd eene zeer fijne en ligte

asch uitgeworpen, welke, naar Horsfield, uit zuivere aluinaarde

bestond. ^)

Jn d826y van den ^^^"" tot den d^^"" October ^ had eene

hevige uitbarsiing plaats^ welker ontploffmgen door geheel Oost-

en Midden-Java gchoord werden, onder anderen ook op den
Igdrn October, desmorgens tusschen 9 en 10 ure^ te Jogjakerta. ^)

Door geheel Oust-Java tot aan Banjoewangi was de lucht door

de uitge« orpene asch verduisterd en werden tevens aardbevingen

gevoeld.

Volkomen ten zelfden iijde met den Keloet had eene uit-

barsting plaats uit den krater (eruptie kegel) Pakoeodjo van

den Dieng, welke de residentien van Midden-Java met asch

overdckte (vergelijk Hoofdstuk I. p. 253). Opmerkenswaardig

is het, dat uit twee vulkanen, welke, gelijk de Pakoeodjo en

de Keloet, 55 geographische mijlen van elkander verwijderd

liggen, te gelijker tijd eene uitbarsting plaats grccp, terwijl geen

enkele der iusscheyi dezelven gelegen vuurspuwende bergen,

wier kraters (gelijk die van den Sendoro, Soembing, Oengaran,

Merbaboe , Merapi , Lawoe) nog alien geopend zijn , daarin

schijnt gedeeld te hebben!

In J835 had eene uitbarsting plaats, welke met de vorige

') History of Java IT, p. 95,

*) Verlianclel. v. h. Bat. Genootsch, VIII.

^) Naar luid der racdedeelmgen van den Gcncr. Mnj. van der Wijck. Men zic ook

de Jav. Cour. van den 18^e« en 25sten Oct. 1826. J\° 42 en 43.
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i

overeenkM am
5

niaar niiiuler lievig was^ nicttegenstaoiide allc

navorscliingen in verscbcidene plaalscn van Kcdiri, zoo bij

boofclen als bij mindcre JavaneUj hcb ik noch den dag, noch
de maaud, waarin dezelve plaats grcop, kunucu vcrnemen. i)

Wat betreft de verschijnselen^ weike met deze gebenrtonis

gepaard gingen^ hieromtrent kwaraen de opgaven der inl>oDr-

lingen zeer wel overeen en warcn zij vrij duidelijk-, If^n opziglo

der tijdrekening echter waren zij in de war. (Nopcns den lijd,

in "welken de uilbarsting van ISSo, naar luid der Javasche Cou-

rant plaals greep, vergisteu velen zicli twee voile jaren!.)

Uitdeze overeenstemmende opgaven der Javanen^ voornamelijk

der hoofden te Srengat, Blitar en andere plaatsen, blijkt hoofd-

zakclijk

:

Bij eike uitbarstingj zoowel de laatste als de voorlaalsle,

werdcn de blikkeu der aauscliouwers lict cerst naar den bergtop

getrokken door ontploffingen^ welke overeenkwanien met het

gebulder van geschutj dat opeen afstand^ordt losgebrand. llet

ecrstCj vvat zij dan zagen, v^dsvunrj nanfclijk, vuar in de lucht,

d. i. duizenden van stralen, vuurklompen en vonken, welke in

bogen door de luclit vlogen, — benevcns vuur aan dcliellingen

des bergs
J

vvaar het in stroomen van de kruin langsvloot (waar-

schijnlijk was dit alles gloeijcnd zand, metcnkele steenbrokken

vermengd , welk een en ander deels in de luclit werd geslin-

gerd, deels over den kraterrand liccmloeide en venolgcns iade

lengte kloven benedeuwaacts stroomde,)

Door dit yuiir werden^ in de bovenste zonen van den berg,

alle en in de beneden gedeelten van denzelven die bosschcn

gclieel eual en plolseling vcrbrand en verkoold, welke het naast

aan de vuurstroomen grensden, en elkc kiem van plantengroci

werd vernietigd. De onlploffingen en hevige ouderaardsche slagen

hidden voorldurend aan en waren, in 1826; zoo hevig, dat zij

op een hjnregteu afsland van 30 geographische mijlen ran den

Yulkaan, namelijk^ te Banjoewangi werdcn gehoordj alwaar

men dezelven voor het gebulder eener verwijderde kanonnade

') In de Javasche Cour. van dit jaar heb ik geen bcrigt daar omtrent kiumen Tinden,
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Lieid, i) Later paarden zich aan het oiideraardsclie gedonderwei'-

kelijke donderslagen en uit de dik om do bergkruin zaamgepakte

"wolken stortten plasregcnSj als waren hot wolkbrcuken, neder.

Eerst later, eenigen tijd na lict begin der uitbarsting, strooraden

langs versclieidcnc zijden des vulkaans,— waar de groote hoofd-

kloven naar beneden loopen , die (gelijk de laliar Soemoet aan

de noordoostzijde, de lahar Bedali aan de noord\yestzijde5 de

lahar Ged6g aan de west-zuidwcstzijde) reeds boyen in den kra-

ICi-rand ontspringen, — verbazend groote zand- en watermassa's

bergafwaarts, welkc, zich meer uitbreidendc, het vlakke land

bedekten, de bebouwde velden verwoestten, sa^ya's overstelpten

,

dorpcn vernieldcn en zich eindehjk in de groote kah van Kediri

(kali Brantes) stortten, welkcr watercn buiten liunnc oevers tra-

den, overstrooniingen veroorzaakten en lot aan Soerabaja troebel

werden. Bene groote menigto yisch sticrf of kwam bezwijmd

aan de oppervlakte van het water; met groot gemak liet de-

zclvc zich vangen. Het nuttigen van deze visschen was den

mensch uadeelig, want hoadcrden kA^amen daardoor om het

leven. De bandjers naderden vele dox'pen, welke in de vlakte,

om den voet des bergs, gelegen waren, zoo snel, dataangcen

vlugtcn kon gedacht worden. De grootste overstroomingen zou^

den in het distrikt Srengat hebbcn plaats gehad, derhalve ten

znidwesten van den berg, nam. aan die zijde, waar de lahar

Ged6g gclegen is.

Naar luid dcr berigten, welkc de Javanen mij mededeelden,

was deels grover, deels fijner op asch gehjkcnd vulkanisch zand

in deze stroomcn met het water tot pap of modder vermengd,

welke, aan den voet des bergs aangekomcn, nog dampend hcet
^^ ^^ r

was; het Mater was geel gekleurd en scheen veel zwavelzuur

te bevatten; het was zuur en bijtend; de pootcn der bufiels,

door zulke stroomen verrast en omspoeld, waren daardoor als

het ware afgeknaagd (of verbrand?) gcworden. Het water der

kah Brantes \\crd daardoor insgelijks zuur en gedurcnde vei-schei-

*) Zulks was insgelijks het geval te Jo^jakt'rta, op een gelijkcQ afstand, mam*

weslwaarts van den vulkaan gclegen.
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deue dagen ondriukbaar gemaakt, totdal dicMvaferslroomcn,

—

iiadat de tocvloed van dergelijk uatcr had opgrhoudon, — wog-

geloopcn Avaren en de zan(]slroomen , na Let verdaiupcn van Let

water dat zij bevalLeden, in woesLijuen van las en be\veegbaar

Zand waren hersehapen, Dergelijke zaiidvelden oinsingelen den

vulkaan nan de meeste zijden, voornauielijk in Ijet Mcsfen en

in het zuiden, ja, hot gansclie vlakland van Kcdiri beslaat uif

dikke lagen van vulkaniseli zand.

Belialve kleinere steenen werden, bij die gelegenlieid^ ook velo

grootero rotsbrokken^ zoowel door het water voorlgewenleld, als

uit den krater opgcworpen en tot op eon verren afslaud voorl-

gcshngerd.

Bij de eruptic van 1S2G wcrdcn, naar luid dcr berigtcu van

den Regent van Kediri, door het zand voornamehjk de volgende

verwoeslingen aangerigt

:

lo. In het distrikt Srengat en in Djamb^/jan, Avesl-znidwest-

vvaarts van den berg werden door den stroom der lahar Gedog,

vvelke in dc kah Brantes uilloopt, loObuuw sa\\a's, tot 20 ver-

schillendc dorpen behoorende, ver\\ oest. JNaar niededeelingen van

den toenmahgen Resident van Kediri (den heer G. L. Baud) werd

aan de west-zuidwestehjke zijde (waarschijnhjk door de Lahar

Ged6gj welker bovenste strekcn vvij hebbcn lecren kennen),

cenc vroeger inctplanten bedekte vlakte, ter lengte van 18 en

ter breede van 3 palen, m een zaudineer hersehapen.

'2«. Door den stroom der lahar Bedali en der kali Konto, »)

noordvvestwaarts en noord-noordwestwaarts van den berg, werden

in t\yee verschillende rigtingcn vcrwocst: a. in het distrikt Papar

170 bouw sawa's van 30 dorpen^ b. m het distrikt Soekoredjo

150 bouw saua's van 15 dorpen. De met zand overstelpte

rijstvelden (sawa's) konden 6 jaren later nog niet bebouwd
worden.

Toen de Resident J. B. van Herwerden, in 1830, naar Kediri

^) Deze beek stroomt voorblj den noortlelijken voet van den Iveloet, breekt luasckcii

dezen berg eu de noordwaarts van denzeivengelegeneLoesonggo-keten been, wendt

zichvervolgcnslangs den westelijfcen voct dezer keten en later noordwestnaarts naar

de kali Brantes hccn.
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liwanij waren de verwoes tingen nog in al derzelver uilgcstrekt-

heid zigtbaar. Ilij geeft het jaar 1827 op, als dat, waarin

de uilbarsting plaats greep (waarscliijniijk naar de onzekere

beriglen der inboorlingen). De vrocger hooge LraLerrand zoubij

die gclegenhcid zijn ingesloi't^ en de gedaanle des kraters insge-

.
lijks eenegrootc veranderinghebben ondcrgaan. Overigensstemt,

hetgcen deze uitmunlende opmerker mcdedeclt, zeer van nabij

overcen met het door mij hiervoren Termelde, Zie Verhand.

V. h. BaLav. Genootscliap t. XX. (Over het Tengersclie gebergte.)

Bij de eruptie van 1835 waren de verwoestingen niet

veel geringcr.

Naar deze eenstemmige berigten bhjkt , dat de uilbarstingea

eenshlaps phials grijpen, zonder eenig voorleeken ;hei meer,

dat den kralcr vult, heeft geen tijd Lingzaam te verdainpen,

niaar wordl door de opslijgendc dampzuil , welke den bodem
A^an hclzelve opcal en doorbreekt, nil ecu gedi^even GnAeds
in de lucht opgesLuwd, deels over den kraterrand uilgego-

ten. Het loopt dan^ opgeheven wordende , eerst over de laagste

plaatsen van den rand, komt waarschijnhjk slechts zeer fijn ver-

deeld in de lucht en gaat misschien voor een gedeelte tc gehjker

tijd, ten gevolge der buitengewone hi Ite, in damp over, De gloeijende

zandmassa's, welke met de dampzuil ten zelfden tijde opwellen

en deels in de kloven wegvheten, deels in de lucht worden

opgeworpen, waaruit zij weder nedervallen, koraen op dui-

zendcn van plaatsen met het water in aanrakingen doen alsdan

waarschijnhjk ook het nog vloeibare gedeelte van hctzelve in

damp overgaan, w^aardoor de bergkruin in ecne digte wolk

wordt gehuld, die voortdurend op nieuw door de opschietende

zandstralen wordt doorbroken. Bij het bekoelen valt dit

water vervolgcns als regen neder, en waarschijnhjk maakt

dit gedeelte Tan het Avatcr, hetwelk eerst in damp is

overgaan, de grootste hoevcelheid uit, tervvijl daarcntcgen de

kleinste hoeveclheid, — na onraiddcllijk over den rand des kra-

ters te zijn gevloten, — den voet des bergs bereikt, zonder

door de gloeihitte Terdampt te zijn gewordcn. Ook de neder-

gevallene regenstroomcn wordcn vervokens door het hcete zand
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op uieuw vcrhit en ilieten, met hct zand vcrmengdj als cen

heelen inodderstroom benedenwaarts. Het is duidelijkj en zulks

wordt ook door de waarnemiiigen dcr Javanen bevesligd, daL

het eerst opgeheven water van liet nieer over dc laagsteplaatsen

van den rand vloeit (waar de kloven ontspringen) en dat insge-

lijks de later met hct water vermengde zandstroomen de rigling

dezer hoofdkloven volgen. Deze zijn: 1^. de lahar Gedug, welkc

in de rigting van west ten ziiideu naar de kah Branles heen-

vloeit en die wij in hare gansche eigendommelijkheid hcbben

leeren kennen; 2". de hihar Bedali^ wclke noordwestwaarts naar

de kali Brantes stroomt; 3^ de lahar Soemoct; dezeloopt incenc

noordooslelijke rigling naar de kali Konlo, naar de zijde van

Ngantang heen; 4o. eene kloof, die oostwaarts, digt langs dc

zuidzijde van den top III verloopt, S*^. de laliar Siwalan, welke

nevens den top II naar het zuiden en bergafwaartsloopt, bencvens

nog ccnige kleinercn. Al deze lahar's zijn van bovcn cngc kanalen,

zij wordeu allengskens breeder en vlakker en eindigen aan deu

voet des bergs, waar deze in het vlakland overgaat, in dorre,

onvruchtbare, slechfcs met Glagah-gras begroeide, streepvormige,

zich verre in de lengte uitstrekkende zandvelden. Ontzettend

groote zandmassa's zijn ook in de bovcnste gedeelten van het

gebergte blijven liggcn, niet slechts aan de hellingen , Maar hct

water zich kanalen tusschen 100 voel hooge wandenheeft gegra-

ven, maar zelfs op eenigen der hoogsle rotstoppeu, alwaar zij,

in boven clkander rijzencle verdiepingen, dikke lagen vormen.

Naar mijn oordcel verklaart het bestaan van het nicer, welks

waterraassa bij zijnen diameter van 1,S00 a 2,000 voet en zijne

aanmerkelijke diepte, — welke in geen geval minder kan zijn

dan de hoogte der kraterwanden boven den spiegel van het

water, namelijk ^400 voet, maar die waarschijnlijk
,

gelijk

vroegcr is gczegd geworden, 796 voet bedraagt, — zeergroot

moet zijn, op eene voldoende wijze al de verschijnselcn,

welke bij gelegenheid der uitbarstingen zijn waargenomen , zonder

dat men behoeft aan te nemen, dat water, in een drnipbai'en

toestand, nit de kraterkolk des vulkaans, — zoo tegenstrijdig

met de eigenschap eens vuurspuwendcn bergs, — zou sfroo-
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men. Dc >Yaterinassa van het mecrkan op zich zelve reeds vol-

doende ATorden geaclit, om de overstrooraingen in hetdiepland,

rondom den berg, te Teroorzaken, "welke men heeft \Yaargenomen

On die zich toch immer slechts tot zekerc streken bepaalden;

hicrbij moet niet uit het oog Avorden verloren, dat vele OTCr-

stroorningen van dezen aard ook ontstonden door het verhinderen

van den afloop des Avaters^ ten gcvolge van het verstoppen der

kanaleu door zand, hetwelk op twecdcrlei Avijze, deels (de grovere

soort) naar beneden stroomde, decls (het fijnere zand) als aschregen

uit de lucht nederviel. Al verminderde men mijne benadering no-

pens dc hoegrootheid der watermassa van het mcer (op bladz. G79

medegedeeld)— ten bedrage van 1,80 1,270,000 kub. voet,— met

een derde, dan zal ook deze hocveelheid (1,203 milhoen) nog

toereikcnd zijn om, bij plotselinge uitstrooming, grootc ver-

Avoestingen aan to rigtcn. Dat het water zuur waSj werd zon-

der tvvijfel veroorzaakt, doordien zekerc stoffen in hetzelve

waren opgenomcn, die of met het zand verraengd warcn^ of in

den vorm van damp, b. v. als zwavelzure dampen, of als^zwa-

veldampen, uit den vulkaan voortkwamen en in de menig-

vuldi^ste aanrakinar met het water kwamcn. Overigens is het
li^OCl. UUiiXU.VlWj^

aan geen twijfel onderhevig, dat de oorspronkchjke watermassa

van het meer door de regens der vulkanische onweersbuijen,

welkc zich vormden, ten gevolge van den waarschijnhjk in

grootc hocveelheid uit het binuenste van den vulkaan opstijgen-

den Avatezxlamp, — werd vermeerderd,

Het kan duidelijk worden aangetoond en ik hcb de bewijs-

gronden reeds elders te zamen gebragt, dat alio kratermeren op

Java, waartoe insgelijks het meer van den Keloet behoort (v66r

ik dcnzelven bezocht had, was het bestaan van dit meer niet

bckend), slechts tiit atmospherisch water^ of, met andere woor-

dcn, nit regenwater door nederploffing uit wolken gevormd, be-

staan. Dit vioeit, of sijpeltlangsdehoogeregcdeeltendesvulkaans,

rondom den krater gclegcn, benedenwaarts en verzamelt zich

op den tijdelijk gesloten bodera der kctelvormige, diepc ruimten

en vormt, bij gebrek aan een uitloozingskanaal , een meer.

Alle kraters op Java, waarin zich meren bevinden, zijn oinringd



()91

door hooger stijgende bergloppen, vedal met geboouilc bedckl-

tiithoofde der groote lioogte, — de zone dcr Avolken, — voniiL zich

aldaar bijna voortdurend nederploffiiig en vlicten menigwerf

duidclijk bckcnlangs dezelven bcncdenwaarts, Bij sonimigon dczer

meren stijgoii , nit kleiiie splelen en retea van den bodem (zoo als

bij velen inhet Dieng-gebergtCj in den lelagaBudas) voortdurend

dampen in geringc hoeveellieid op; dcze dcelen bun zuui' (meeslal

zwavelig zuur) aan bet -water mede, dat velerlei bestanddeelen

van vcrgane rotsen, als: aluinaarde, in opgelost(*n toestand bevat

en dikwerf dergclijke, wit geklearde bezinkscls afzet, die, door do

weerkaatsing van bet bebt, aan dezc meren den zonderlingen

heldergroenenof witaebtigen weez'scbijn geven. Oorspronkebjk eeb-

ter was bet water dezer meren , altbans de grootste boeveel-

heid daarvan, zuiver atmospberisch water. Uithoofde van de

ontoegankebjkheid van zijnen oever is bet raij niet mogebjk

gevveest, bet water van bet jneer op den Keloet to kmmen

onderzoeken.

Wild^i men aannemen^ dat liet water uit bet binnenste des

vulkaans oorspronkebjk in den vorm van damp opsteeg , welke zieh

ecrst boven tot Avater veixbkte, ookdit moet verworpen worden,

dewijl men hierbij van dc veronderstelbng zou uitgaan, dat or

eene voortdurende gemeenscbap met bet binnenste des vulkaans

zou bestaan 5 bestond er eene dergebjke gemeenscbap , dan zou

, een gedeelte van bet water w^eder trachten weg te vbeten,

waarbij een onopboudebjke strijd tusseben de elasticiteit en de

espansiekracbt van den damp en de drukking van bet indrin-

gende \\ater verondersteld moest woixlen, en biervan is op de

onbewegebjke, doodslille spiegels dezer meren nergens een spoor

te bemerken.

Eene andere vraag is dcze: of de slechts tijdebjk verstopte

bodem dezer meren niet den een of anderen tijd plotselingzou

kunnen instorten, inzakken, en of alsdan de gansche water-

raassa van bet meer niet eensklaps in den afgrond des kraters

zou kunnen verdwijnen, om aldaar, in den gloeijend heeten

haard des vulkaans, door zijnc plotselinffe verandering in damp,

de ganscbe uitbarsting, met al bare versehijnselen, te doen ont-



692

staaii? — en of de bodem des kraters, na het uitwoeden der

ernptie, na het verdanipeu van het water, zich iiiet op iiieuw

door de van alle zijden instortendc zand- en lava-massa's slui-

ten, zich nict op nieuw met "waler, dat van de hoogcr liggende

gedeelten des bergs van alle zijden weder in den ketel stroomt,

zou kunnen vullen? — toldat de drukking van het immer

hoogcr stljgende "vvater zoo zeer is toegenomen, dat de bodem

op nieuw wordt doorbroken en er cene nicuwe uitbarsting volgt?

Thans is de bodem van het meer in den Keloet blijkbaar

geslotenj nergens heeft het meer eene zigtbare uilloozing;— dood-

stil ligt ginds zijn spicgel^ maar zou het meer na eenigejaren,

nadat het door den toevloedvan de hooger gelegene bergloppen,

die helzelve omringen, tot eene grootere hoogte is opgestcgen,

niet weder een dergelijk lot ondergaan als in 1811 , in 1826

en in 183S? Tusschen de eerste en de tweede uitbarsting

verliepen 15 jaren, tusschen do tweede en de derde 9 jaren,

en seder t do derde tot heden zijn ook reeds weder ncgen jaren

verloopen^ zonder dat eene uitbarsting heeft plaats gi^ad.

Dit schreef ik in 1844. Thans kan ik hierbij voegen: sedert

de uitbarsting van 1835 verliepen 13 jaren , totdat er weder

eene nieuwe vreesselijke eruptie plaats grcep

Op den dS^'"^ Mei^ dSiS ^ was het, dat, des avonds tusschen

7 en 9 ure, de Keloet met ongehoorde woede op nieuw uitbarstte.

De bronnen, door mij tot het zamenstellen van de hierna

.

volgende beschrijving der uitbarsting gebezigd, bestonden in

een aantal van 15 verschillende officiele beriRten der Residenten

\

van Soerabaja, Pasoeroean, Besoeki, Bagelen, Kadoe, Jogja-

kcrta, Madioen, Patjitan, Kecliri en van de Zuid- en Oostkust

van Borneo, welke mij, bij missive van den Algem. Secretaris,

gedagteekend ; Buitenzorg, den 6^^^^ Julij, 1848, door de Indische

Rcgering ten gebruike werden medegedeeld^ benevens de Ja-

vasche Courant van den 31*'^" Mei, 1848, no. 44; die van den

7^*" Junij, no. 46; die van den 1^*^" Julij, no. 53 en die van

den G^'^'^ September, no. 72.

De uitbarsting, welke, naar de verzekering der inboorlingen

,

heviger was dan alle anderen, die dezclve waren voorafgegaan,
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giag vergezeld van ecu oncleraardscli gcdonderj belwelk zoo

geweldig was, dat niet sleclils op Java, niaar zelfs in ccn groot

gedeelte van den Indischen Arcliipel, op ccn afsland vaul2, 20,

21, 29, 32, 37, 85, ja, 117 geographischc mijlen, ccngeluid

werd gchoord, Iietgeen men overal liield voor losbrandingen

van geschut van liet zwaarste kaliber. Dit was, namelijk,het

geval te Madioen, to Patjilan, te Besoeki, te Jogjakerla, le

Magelan, le Poerworedjo, te Bandjermasin en tc Makasar, Avclke

plaatscn op dc zoo even gcnoemde afstanden van den vulkaan

gelcgen zijn.

Dil ((geweldig gcschuLgebulder» hoorde men, des avonds van

8 tot 11 are, bij tusschenpoozen van ongeveer 10 niinntcn,

door de gansclie residentie Bladioen; te Patjilan (dcs avonds

ten 9 ure) beschouwde men hetzelve als noodscbolen op zee;

te Besoeki hoorde men (ten 9 ure) 25 dcrgelijke slagen of

sclioten^ deze waren echter zoo sterk, dat de lampeslolpen

berstlen en de hanglampen uit de hakcn, Maaraan zij liingen,

werden geligt; men vocgt er bij, dat difc alleen door de ((per-

sing der lucliL)) werd veroorzaakt, en dat geene eigeulijke aard-

beviug gevoeld Averd; van deze plaats af, weike op een afsland

van 21 geographisehe mijlen van den Keloet ligt, zag men
in bet west ten zuiden vuurstralen, welke veel ovcrccnkomst

met den blikscni hadden; bet groote aantal vuurspuwende ber-

gen, in deze residentie gelegen, bleef echter rusLig; in de resi-

dentie Jogjakarta (ten 9 ure) was het gebulder, helwelk met

^afwisselende hevigheid bijna een uur lang aanhield, zoo volkomen

overeenkomstig met een geschutgcvaarte, dat de Regent van

Kalasan zijne Barisan's onder de wapenen bragt; men vermoeddc,

dat het geschut van het uaburige fort Klaten gelost werd; te

Magelan (op een afstand van 52 mijlen) werden ten 7 ure

drie en ten 9 ure weder 20 a 30 zwarekanonscholengehoord,

van welke sommigen door een ratelcnd geluid werden gevolgd;

zij waren zoo hevig, dat, ten gevolge van de (cpersiug der

lucht)), zelfs de glasruiten der huizen rammelden; de nabij gele-

gene vuurberg, de Merapi, bleef echter volkomen rustig; een

gebulder, gelijkende op dot, hctwelk door het kanonvunr Avordt
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voortgebragl, werd (kort na 9 ure) insgelijks te Poerworedjo

(in Bagelen, op een afstand van 37 mijlen van den Keloct gele-

gen) gchoord^ ook te dezer plaatse werd een lichtend ver-

schijnsel waargenomen en zachte aardbcvingen bcspcurd^ uit

Bandjermasin^ op Borneo, 83 geographisclie roijlen van onzcn

berg verwijderdj werd door den aldaar regerenden Gouvcrneur

berigt, dat des avonds, iusschen 9i/o en lOVa ure, op verschei-

dene plaatsen der residentie, en wel te gelijker tijd, een groot

aantal (ongeveer een Axcrligtal) kanonschoten van het zwaarste

kaliber w^erden gehoord, welkc in eene zuidwestelijkc rigting

uit zee schenen te komen; al de op verkenning uitgezondene

kruisbooten kwamen echter onverrigter zake weder binnen; te

Makasar^ op het eiland Celebes, dat 117 geographische mijlen

van den Keloet verwijdert ligt, vernam men omtrent ten 10^2

ure dergelijke schoten; men vermocdde, dat zeeroovers in de

nabijlieid der Spermudes eilanden waren^ de praoe's, welke uit

dien hoofde werden uilgczonden, vonden echter niets dergelijks,

en kccrden met de tijding tcrug, dat dergelijke scholcn insge-

lijks op andere eilanden w aren gehoord geworden , als , op Kapo-

posan, 50 engelsche mijlen van Makasar verwijderd, zondcr

dat men ook daar de oorzaak kcnde; nadcrhand ontving men

berigt, dat hetzelfde te Bonthain en te Pare-pare het geval

was geweest, hoewel beide plaatsen, het eene ten uoordcn en

het andere ten zuiden, ver van elkander verwijderd liggen. In

het westelijke gedeelte van Java daarcntegen, b. v. teBatavia,

hoewel dcze plaats niet op grooteren afstand ligt dan Bandjer-

masin, en veelnaderbij is— een derde van dien afstand, — dan Ma-

kasar, hoorde men niets van dergelijke schoten, ten bewijze dat

het onderaardsche geluid zich slechts in iep^r//^/e rigtingen (naar

het oost-noordoosten, noordoostcn) zoo ver had voortgeplant.

In de nabijlieid waargenomen, bood de uitbarsting de vol-

gende verschijnselen aan. Do eigenlijke, hevige uitbarsting duurde

slechts van 7 tot 9 ure.

Eerst des avonds ten 7 ure vernam men een onderaardsch ge-

donder en te gelijker tijd werd men eene ontzagchelijke virurmassa^

welke uit den krater van den Keloet opsteeg, gewaar, bestaandc
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uit gloeijcnde stofTcn, als: asch, zand en stccnen^ de wouden

van het gebergte, waarop dezelven ncdervielen, Averdea hier-

door verbrand en verwoest. De naastbij gelegoiicplaats, vanwaar

men dczc vimrmassa Avaarnam en ahvaar dezclve dnidelijk zigt-

baar was, beet Ngautang; zij ligt, op eon paar mijleii afstauds,

ten noordoosten van den vulkaan op een plateau, hetwelk

slechts door de kali Konto van den noordelijkeu voet van den

Keloet gescheiden is.

(^De uitgCAVorpcnc stecnen, welke ik van daar hebbokomen,

bestonden uit rapilli, wclkc slcclifs de groottc hadden ccner

erwt, en boogstens die van ^en ei; niet sleclits kon men veld-

spaatb, hornblende, maar zelfs njagneelijzer in dezelven onder-

kennen^ niettegenstaandc zij even ligt en even poreus als

puimsteen Avaren.)

Ook van Modjokerta (in het noord ten oosten, 62/4 mijlen)

en van Ivediri (in het westnoordwesten, 4^/4 mijlen van den

vulkaan venvijderd) gezien, scheen de berg, tusschen 7 en 9

ure, sleelits eene vuurmassa, dewijl de gloeijende uitwerpselen,

die denzclven bedekten, ook de Avouden in brand haddengestoken;

vreesselijke « blikscmstralen » zag men hoog in de lucht uit den

kraler opschieten. Aardbevingen werden cchter nict bespeurd.

De kloven, waardoor de beken afstroomen, werden door de

iiitgeworpene massa's opgevuld en verstopt ; nu volgden (door het

opgestuwde en zich vervolgensop eens een uitwegbanende water)

aan al de zijden des bergs, welke vrij in het vlakland afdalen

(van het zuidcn, westen, tot in het noorden), ontzagchelijke

overstroomingen en verwoestingen. — Tusschen den noordelijkeu

voet van den Keloet en de Loesoncfsro-keten bliift eene kloof

geopend, waardoor de kali Konto het plateau van Ngantang

verlaat; daar vooral deze kloof door de uitgeworpene massa's

van asch, zand en steencn verstopt moest geraken, zoo zwol,

ten gevolge hiervan, de kali Konto lo a 20, ja, op eenige

plaatsen zelfs (te oordeelen, gelijk men verhaalt, naar deover-

geblevene teekenen aan boomstammen) 40 a 60 voet boven

haren gewonen staTid; niet slechts werden door het opge-

stuwdc water v^or of boven den dam, maar ook, nadat deze
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was (loorgcbroken (hetgecn op dciizclfden avond van den

IG'^'" Mci plaats greep), beneden den dam zulke groote over-

strooxningcn vcroorzaakt, dat vele palen in het rond allesdoor

deze rivier Averd onder water gezct. Bene vcrbazcnde menigte

dcr grootsLe boomstammen werden door het water voortgesleurd,

en tevens rulkanische uitwerpselen (asch, zand en steenen)

heinde en verre zoowel over de wildernissen, als over de be-

bouwde vclden verspreid, Nadat het water Mas afgeloopen, zag

men, onder dergelijke stoffen, ook 12 a lo bouw^ rijstvelden

,

welke tot de dorpen Soember redjo en Kesembon behoorden,

begraven. Al ratelend kwam de vloed (bandjer) zoo plotsehng

te voorschijn, dat 22 bewoners van hel; ecrstgenoemde dorp,

hetwelk 2 paleu van Kesembon en 1 paal van de grenzen van

het distrikt Ngantang en Kediri ligt, daardoor om het levcn

kwamen.

Gehjke verwoestingen werden ook aan de andere zijden

des bergs aangerigt, ter plaalse waar groote klovcn, als

uitloozings-kanalen van het afvhetend water, in het vlakland

overgaan.

Ook de groote bevaarbarc rivier van Kediri, de ((kah Brantes)),

die, den voet des bergs in een halven kring omsingelende, alle

beken opneemt, welke van den Keloet afstroomen, zwol in den-

zelfdcn nacht (van den ^a.n Mei) zoo buitengewoon hoog op,

voerde zulk eene groote menigte ontwortelde of afgebrokenc

boomstammen, benevens doode buffels, wilde sderen (banteng's),

apen, schildpadden, krokodillen met zich voort, dat de groote

brug bij Kediri (de grootste op het eiland Java) onder het

ewigt dezer massa's, welke de woedende stroom togen dezelve

aandreef, weldra bezweek en geheel en al word vcrniedgd.

Eene groote menigte vissehen drecf of dood op de oppervlakte

van het water (zooAvel in de kali Brantes als in de kali Konto),

of was zoodanig bed^velmd, dat men dezelve met de hand

kon vangen. Door den daarin opgclosteii modder was het

water geheel en al zwart, laauw en rook het naar zwavehvater-

stofgaz.

In de nabijheid van Mocljokeito (Djapan , in de residentie

rr
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Soerabaja) begon do rivier, — wclke van Kcdiri tot aan ccrst-

gemelde plaats in haren gelrouideii loop een afstand -van 15

geographiscbe mijlen aflegi:, hoevvel do lijnregte afstand tus-

schcn beide plaalsen slechls D'/a mijlen bedraagt, — eerst den

volgenden dag (den 17 Mei) des namkldags te stygen, en

bcreikte zij des avonds, ten 7 ure, liaar lioogstc punt;tcdicn

tijde had de strooni eene ontzeLtende snelhcid. llet water had

eenc zwarte kleur, als bleeke inkt, en leverde 25 procent fijn,

ret bezinkselj hetwelk, nadat hot Avaterverdanipt was, eene z

fijne Tulkanischc asch blcek te zijn, waarin kleine brokjes puim-

steen verniengd voorkwamcn. In een arm van de delta dczcr

rivier, welkc kah Gempol heet (op de grenzen van Soerabaja

en Pasoeroean), dreven, in den nacht van den 17^*^° opden 18'^^",

behalve andere wikle dieren, ook een tijger en acht menschen-

lijken mede in den stroom,

Hoewel de vloed na den 17'^'" wederom op zijn gewoonpeil

daalde, zoo bleef het water echtcr nog gedurende tien dagen

(tot op den 27^'^") zoo dik en zwart, dat het noch geschikt

was om gedronken te worden, noch om er zich in te baden.

Eene groote raenigte. visschcn, vvelke, gehjk verhaald wordt,

((Avaarschijnlijk door de zwavclachtige bestanddeelen van het

water bedwelmd waren,)) ton men bijna met de hand grijpen

en werd zonder schade voor de gezondheid gcgeten ').

Op de zandbanken in de rivier en langs hare oevers, zag

men, nadat het Mater gevallcn Avas, zeer vele wilde boomen,

meestcndeels van de allerdikste soort, in het rond hggen; zij

vvaren gedurende 24 uren, tijdcns de rivier hare grootste snel-

heidhad bereikt, mede naar benedcn gevoerd.

Een aschregen werd eerst den volgenden dag (den 17^^°),

des vooriniddags, op twee verscbillendeplaatsen, op een afstand

van 13 en van 20 geographiscbe mijlen van den vulkaan waar-

genomen: in de afdeeling Ponorogo (van Madioen), naraelijk,

*) Ka de uitbarsting van 1826 en die van 1835 (zie hiervoren) was het nuttigen

dezcr visscheHj gelijk verhaald wordt, nadeelig voor de gezondheid (misschien

omdat tc reel daurvan gcgcfeu werd).



698

(T

viel eene dunne asclilaag, en te Paljitan duurde een asclircgcn

ran des uiorgens vroeg tot bijna op den iniddag voort , ten

gevolge yvaarvan de lucht nevelachtig en bet gansche land-

scliap met eene grijze kleur overtogen ^yerd. Gedurcnde twin-

tig jarcn had men aldaar gcen dergelijk vez'schijnsel waargc-

nomen.

Deasch werd derhalve naar het westen gedreven overde streken,

welke het naast aan den vulkaan lagen en die derhalve daarvan

bevrijd bleven. (Eerst nadat het meer, het^Yelk in den kraterla

ledig gcloopen (of verdampt) Mas, kon de asch in een droogen

toestand in de lucht opgeAvorpen worden.)

Aardhevingen werden eerst den tweeden dagnadeuitbarsting,

in alle streken westwaarts Tan den yuurspuwenden berg, tot

aan Bagelen waargenomen , nameHjk, te Kediri (drie schokken,

ten H ure 5 op den IS'^^"" Mei) , te Madioen (een hevige schok

,

ten ll*/4 ure)5te Patjitan (een schok, welke langer dan 10

sekonden duurde, tamelijk sterk "was en tusschen 11 en 12

ure gevocid werd), te Jogjakerta (welke aldaar ten 11 urc werd

bespeurd), te Magelan (tamelijk sterk ten 11 1/4 uur) en te

Poerworedjo (een ligte schok ten 11 ure).

De Assistent-Resident van Malang begaf zich den 20'^^" Mei

van Ngantang naar Kesembon en aanschouwde de vreesselijke

verwoestingen , welke de kali Konto aldaar had aangerigt. De

rivier had toen, op eenige plaatsen, nog eene breed te van 1/4 paal

en het water zag er wit gekleurd uit. Alle selokan's (water-

Icidingen) waren door de uitgeworpene massa's verstopt geraakt

en een rcuk naar zwavel was over het gansche land verspreid.

Er worclt verhaald, dat over den noordelijken rand des kraters

(naar de zijde van Ngantang) geen tf«^er is heengcstroomd(?).

Op den 20'^''" was de berg nog geheel en al in rook en damp
gehuld en slechts bij tussclienpoozen zigtbaar.

Behalve de verwoestingen bij Kesembon (zie vroeger) wer-

den, naar luid der ingezondene rapporten, nog de volgenden

door de uitbarsting veroorzaakt. Naar de ligging der afdeelin-

g€n, van het zuiden wcsLwaarts hcen naar het noordenomden
berg, gccf ik dezehen alhier op.
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In de afdeeling Blitar (welker hoofdplaatscn Woliiigin zuid-

waarls en Blitar zuidwcstAvaarts yan den berg gelcgen zijn)

werden de dorpcn Semen, Wcliugin, bcnevens andere in dc

nabijheid van den Keloet liggende plaalsen, geheel vernieligd;

derzelver beA\ oners vloden been; bijna alle bruggi'n, in dc

gansche streck tusschcn de dorpen Welingin en Garoem^ Avelkc

eene uitgestrektheid van 12 palen bedraagt, en Avaaronder zicb

eenige zeer groote bruggen bevonden, zijn door liet water vcr-

nield geworden; alle kofTijtuincn, tusscben deze dorpen gelegen

,

benevens vele anderen^ zijn verwoest. Dc nit den kratcrgeworpcuc

steencn hebbon de takken der Dadap-boomenj en doorbnnnen

val met deze tAvijgen, de koiTijboomen bescbadigd; ook vele

kaneeltuinen
J

Avelke de berigtgever acbt dagen te vorcn nog

zoo scboon zag staan, zijn vernield gcAvorden.

In de afdeeling Blilar zijn deels weggespoeld, deels door dc

hitte verzengd en verschroeid ; 7 kofTijtuinen, met 70^000 boonien

en 582 bouw sawa's^ 43 buffels, benevens eene oude vrouw,

zijn verdronken.

In de afdeeling Pare (distrikt Srengat, enz.), weslzuidwest-

waarts van den vulkaan, zijn door den vloed drie dorpen met

4o huizen vernietigd en daarenboven 10 buffels, 3 paarden,

23 schapen verdronken en 10,000 koffijboomen, benevens

50 bouw sawa's, vernield geworden.

In de verwijderde regentscbappen NgroMO, Trengalek en

Berbek heeft men gecne schade geleden. Slechts twee met koffij

beladene praoe's, welke in de rivier lagen, werden door de

groote massa boomstammen, welke de stroom mede afvoerde,

verbrijzeld.

In de afdeeling Kediri^ ten westen en ten noordwcsten van

den berg, zijn zes dorpen door den stroom vernield gewoi-den,

waarbij elf menschen verdronken.

(Gedurende de ccrste dagen, Avelke na de uitbarsting volgden,

was bijna de gansche bevolking der drie afdeelingen, welke bet

meest bebben geleden, — namelijk: Blitar, Pare enRediri,

op de been, ten einde de schade, aan de koffij tuinen, wegen

en bruggen ondervonden, te herstellen.)

45
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la het distrikt Modjoredjo (afdeeling Modjokerto der resi-

dentie Kediri) ten noordwcsten en ten noord-noordwesten van

den Keloet, zijn, voornamelijk door de overstroomingen vande

kali Konto, 125 bouw sawa's en suikerplantaadjen vernield

en met zand en asch overdekt geworden. De waterleiding Djo-

gomajang, uit de kali Konto, was 200 roeden ver geheel

en al digt gespoeld.

Zoo eindigde deze uitbarsting, welker hevig woeden eigenlijk

slechts een paar uren duurde, doch waardoor ten duidelijkste,

ten gevolge der aangespoelde asch- en zandmassa's, in vele

streken eene ophooging van den bodem plaats greep.

Drie en eene halve inaand later wordt uit Kediri nog het

volgende gemeld; ((dat de berg Keloet voortdurend blijken geeft

van hevige onderaardsche werking^ bij herhaling worden nog

door dien berg groote massa's water uitgeworpen, welke reeds

meermalen overstroomingen hebben veroorzaakt; de wegen m

het Bhtarsche hebben hierdoor zeer geleden en vele bruggen,

zoowel daar als aan den weg tusschen Ngrowo en de hoofd-

plaats, zijn weggespoeld^ de groote rivier van Kediri is op vele

plaatsen opgevuld met modder en asch , welke door den berg

werd uitgeworpen, zoodat hare bevaarbaarheid hierdoor niet

weinig heeft geleden en bij herhaling ongelukken plaats hebben

bij den afvoer van Gouvernements produkteri en handelswaren.

»

(Javasche Courant , van den 6-^^" Sept., 1848 , n^. 72).

Bijvoegsel tot de geschiedenis der uitbarsting van den

,i,i^''' tot den ^4'^*° October, d826.

Dat destijds eene uitbarsting van den Pakoeodjo plaats greep,

wordt nader bevestigd door een berigt, hetwelk de toenmalige

Resident van Pekalongan, 0. Holmberg de Beckfeldt, onder

dagteekening van den 12^^- October, 1826, aan den Lieut.

Gouverneur-Generaal over Neerl-Indie heeft gezonden. Ditbengt

steunt op officiele mededeelingen van den lieutenant komman-

dant Caveline, te Batoer, in welke plaats, hoog in het gebergte

en noordwcstwaarts van den Pakoeodjo gelegen , destijds (gedu-
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rende den Javaschen oorlog) cen fort was aangelegd, en wijders

op die van Assistent-Resideat van Karangkobar (Tilsingh),

die eenige dagen na het plaats grijpen dior gebeurtenis het

gebergte bezocht.

Deze mededeelingen komcn hoofdzakelijk hierop neder. Gcdn-

rende den nacht van den lO'*"" op den 11^"' October (1826)

werd men de eerste <(schuddingen» van deu Pakoeodjo gewaar;

reeds ten 4 are des niorgens van den 11'*'" vernani men eenige

geweldige ontploffingen, ((slagen en schokkcn,)) met dien ver-

stande echter, dat de eigenlijke hevige uitbarsting, volgens den

berigtgever van Batoer, eerst ten 6 ure des morgans aan-

ving en tot 8 ure duurde. Omtrent dien tijd was het, namclijk

ten 71/2 ure, dat men te Pekalongan, aan de noordkust, eene

zware kanonnade hoorde , die nit eene oosiwaarls gelegen

streek scheen te komen. De Pakoeodjo ligt zuidwaarts van

Pekalongan en de slagen, welke men aldaar vernam, k^amcn
misschien voort uit den Keloet, aan Mclken vuurspuwenden

berg insgelijks door den generaal van der Wijck de ontploffingen

werden toegeschreven, welke hij te Jogjakarta vernam. Daar

echter het gebulder in alien gevalle een onderaardsch geluid

was, waarschijnlijk voortgeplant door spleten, die ter diepte hggen

van eenige mijlen en zich van den Keloet tot den Pakoeodjo

uitstrekken, zoo is het bijna onverschillig aan welken derbeide

bergen dit gebulder wordt toegeschreven. Na 8 ure werd alles

weder stil in den Dieng, van ^elks talrijke bergen en kraters

niet een in de uitbarsting van den Pakoeodjo hadgedeeld. Ook

in het vorige jaar moet de Pakoeodjo , naar laid dier berigtgevers,

((mede eene soort van eruptie ondergaan hebben.)) *)

Latere aanmerJcing, De kleine, fyngebladerde boomsoort Icajoe

Anggring^ welke de hoogere zonen van den g. Keloet, even als de

*) Deze berigten ben ik verschuldigd aan de welwillendheid van den heer Weitzel

luitenant bij het corps Jagers , die zich bezig houdt met het beschrijven en voor de

pers gereed maken van den Javaschen oorlog, gedurende de jaren 1825— 1830

gevoerd, en die de vriendelijkheid heeft gehad mij een afschrift der hierboven aan-

gehaalde berigten mede te deelen. (Getrokken nit de nagelatene papieren van den

Luiteiiant-Generaal Baron Merkus de Kock.)
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hooo-ere streken der zuidzijde van den Merapi (zie hoofdstuk I. bl.

376), zoo bijzonder kenmerkt, heb ik, in mijne beschrijvingen, overal

Celtis montana (memve soort) genoemd; thans heet dezelve Para-

sponia parviflora en is, als een nieuw geslacbt , onder dezen naam

door Professor Miquel beschreven in « Plants Jungbuhnianae,*

Leiden, 1851, p. 68. — Mijne in bet tegemvoordige werk insgelijks

herbaaldelijk genoemde Casuarina montana (Tj^moro) heet thans

Casuarina Jnnghuhniana, Miq. (1. c. p. 7); — mijne Primula impe-

rialis: Cankriemachrysantha, de Vr.(nov. gen.) (Jaarboek van de Ko-

nink.NederlMaatschappijtotaanmoediging van den tuinbouw, 1850,

bl. 29—38.); — mijn Anacyclodon pungens: Leucopogon javani-

cus, de Vr., — en zoo zullen misschien nog meerdere door mlj gebe-

zigde planten-namen veranderingen ondergaan, naarmate de heeren

Prof, en D^s. Miquel, de Vriese, Molkenboer, Oudemans, Dozij,

Bentham, van den Bosch, Bruijn, — die zich met de bewerking van

bet door mij medegebragte herbarium bezig houden , — verder met

dien arbeid zullen gevorderd zijn.

Zoo ver hunne beschrijvigen , bij bet ter perse zenden dezes,

zullen gedrukt zijn, zal ik steeds de door hen aangenomene bena-

mingen aanhalen, — zoo ver dit niet geschied is, zal ik de door mij

gebezigde namen (volgens de op Java reeds door mij gemaakte voor-

loopige bestemmingen) behouden, — welke dan later, indien zij in de

beschrijvingen der genoemde kruidkundigen eene verandering mog-

ten ondergaan hebben, in eene lijst, aan bet slot van dIt onderhavige

werk (of hoofdstuk) te voegen, verbeterd zullen worden.
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ACHTSTE SCHETS.

VULKAAN 3a: KAWI. O
H. 8,820

.

«Hoe gnjoler versclieideuhftid er worJt o[ig**nifTkl, in

den bouw der vulkanen, d. i. der yerhtSingen , welke

hpt kanaal otnsluiten^ door hetwelk d^gesmoLtene mas^a'i

uit het binnensle gedeelte der aarde naar deoppi^rvlakte

wordcn opgeroerd, des te g'^wigtiger is het dien bouw

door naauwkeurige inptingfn te bepalen,)!

(t. Hlmbuldt<]

yVilingin^ den dS^^"" September, JSH-

Blitar had ik om li/^ ure verlatcu en kwam alhicr ten 4 ure

aan. Dit dorp, in eene ooslelijke rigting op een afstand van

ongeveer 8 paleu van Blitar verwijderd, ligt ten zuidwesten van

den Kawi , zuid ten oosten van den Keloet, en is 91o voet boven

de oppervlakte der zee verheven. Tot op een afstand van eenige

palen van Blitar kon men den weg met een rijtuig passeren; hij

bleef overigens tot aan Welingin breed en goed onderliouden.

Dezelve liep door een geheel vlak land, welks bodem veelal

zandachtig, slechts hier en daar, in de onmiddellijke nabijheid

van den weg, met koffijtuinen bebouwd was, maar overigens

eene volslagcn wildernis vormde; behalve de lahar Siwalan

(eene vlakke, langs de zuidelijke helling van den Keloctneder-

waarts loopeude zandstreep, grootendeels met Glagah begroeid,

en in het midden waarvan eene kleine beek stroomt, welke

veel overeenkomst heeft met de lahar Ged6g bij Breni) door-

snijdt de weg vervolgens nog verscheidene beken, welke alien

van het gebergte naar het zuiden, naar de dAvars gerigte hoofd-

, de kali Brantes, afstroomen; de grootste dezer beken,

welke het naast bij Welingin is gelegen, heet kali Leso of
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Lekso. Deze ontspringt op den woudrijken Kawi en overtreft

door hare watermassa al de vorige beken , die haren oorspronor

D

op den zandigen, barren goenoeng Keloet hebben, Haarbedwas
ter diepte van 7 a 10 voet beneden de oppervlakte van den

grond uitgegraven en opgevuld met rolsteenen, welke eene

zwarte kleur bezittten en uit een fijnkorreHgen, aan hornblende

zeer rijken trachiet bestaan. De bergmassa's der zuidkustbleven

in deze streek even laag als vrocger, en deden zich aan het

oog voor als een lang iiitgestrekte, vlakke bergrug.

Twee wegen strekken zich verdcr uit dan Welingin; een derzel-

ven loopt naar het oosten, om den Kawi been, naar het hoofddorp

Kepandjen, in het zuidehjkste distrikt (Sendjoro) van het regent-

schap Malang gelegen, — de andere loopt in eene noordelijke

rigting over het tusschenland, tusschen de bergen Keloet en Kawi,

naar het dorp Ngantang, van waar men, tusschen de gcbergten

Kawi en Ardjoeno heen, in eene oostelijke rigting verder naar

Batoe kan gaan. Langs beide wegen komt men over de grens-

scheicling tusschen de residentien Kediri en Pasoeroean, welke

van de zijde van den Keloet in eene dwarsche rigting naar de

kruin van den Kawi loopt, en zich van dezen laatsten in eene

regte lijn naar het zuiden uitstrekt. Op den weg naar Ngan-

tang is het laatste dorp, Garesik genaamd, op een afstand

van 8 palen van hier verwijderd, ongeveer op gehjken af-

stand van beide plaatsen, namelijk "Welingin en Ngantang,

gelegen. De voet der beide gebergten, van den Keloet in het

westen en van den Kawi in het oosten liggende, welke aldaar te za-

menloopen,— wordt alhier tot een vlak, zich ver uitstrekkend tus-

schenland, dat slechts met eene zeer zachte glooijing allengskens

naar beide zijden oprijst en ter naauwcrnood den naam van een

verbindingsrw^ verdient. Zijne hoogte in het midden bij Garesik,

noordwaarts van hier, alwaar de wegpas over denzelven been

loopt, kan hoogstens 500 voet boven dezeplaats, of 1,410 voet

boven de oppervlakte der zee bedragen. Achter den zoom van

dezen bergrug, die zich geheel vlak en in eene regte rigting

uitstrekt, verheft zich (nader aan den voet van den Keloet

dan aan dien d^ Kawi) eon kleine bergtop, goenoeng (rarest A-
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geheeten. De Keloct en de Kawi zija derhalve de cenige bcrgen

van eenig belang, welke men van Welingiii bcspcurl, van-

waar zich de Keloct aan het oog voordoet, gclijk Mordl afgc-

schelst in de profielteekening Keloet Figunr 5, en de Ivav\i

gelijk wordt afgebeeld in Kawi Figuur d, (Sleclils bij zeer

helder weder is, ver in het oosten, de Someroe zigtbaar.)

Beide vvegen, zoowel die, welkc naor Ngantang i) als de

andere, die naar Kepandjen voert, kuiiuen to paard ^vordeu

bereden; ik zal editor geen van bciden volgen, niaar bcpiueven

om den Kawi langs doze zijde te beklimmen. Het is waar, do

Javanen wenden alle pogingen aan oni mij van dit voornemen

af te brengen , ten welken einde zij, als naar ge^voonte, de be-

staande zwarigheden overdrijven: om van hier de kruiii Ic be-

reiken, zou men ten minste 6 dagcn noodig hebben;— ajles \vas,

naar hun zeggen, met wouden bedekt en nergens een pad te vin-

den : — niemand had het ooit verder gebragt dan tot aan Ta-

wang^ zoo heetten zij eene plaats aan den zuidwestelijken voet van

den Kaw, waar vroeger een dorp had gestaan. Ue beste re-

gel, vvelke een reiziger op Java kan volgen, is deze: bij het

doen van reizen door het gebergte steeds zijne eigenemeening te

volgen^ dan komt men overalheen, waar men wil; terwijig-eew

enkele berg zou beklommen worden, wanneer men hiinne

meening volgt. Zonder mij verder hierdoor te laten ophouden

,

doe ik aile noodige toebereidselen voor de afreize, welke op

morgen ochtend vroeg . is bepaald , in gerecdheid brengen

;

hiertoe toonen de Javanen zich ook volkomen bereid, nadat zij

zich, namelijk, hebben overtuigd, dat hunne klaagliederen te

vergeefs worden gezongen en dat zij, willens of onwillens,

toch mede moeten.

Wij voegen hierbij de volgende Figuren, ten einde den

lezer met de uiterlijke gedaanteivan den Kawi bekend te ma-

ken en verzoeken hem de Fignren 5 en 6 bij het lezen der

beschrijving van de bergkruin te willen vergclijken.

*,) De Europecrs laten in de nitspraak het Javasche nf) gewooDlijk weg en zep

gen; Anlang.

IT-
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Kawi Figuur d. Profiel des bergs van Welingin gezien^

a goenoeng Bokong in het noorden 2O1/2'' ten oosten- b goe-

noeng Kawi (Bocdak) in het noorden SO^ ten oosten; c tot d
goenoeng Bitrang in het noorden Mij^ tot SP ten oosten.

Kawi Figuur 2. De berg in het west ten noorden , van
den pasanggrahan Brantes, bij Malang, gezien; a. en b, Bitrang

5

e. en d. Kawi (Tjemoro kendeng); e. Bokong;/ Panderman.
Kawi Figuur 3, De goenoeng Bitrang van den top des

Kawi gezien; (a, a. zijn tamehjk vlakke streken.)

Kawi Figuur 4. Het Kawi-gebergte aan de noord-noord-

oostelijke zijde^ van de kruin Widodaren van den Ardjoeno

gezien; a. Bitrang; b. Tjemoro kendeng; c. Boedak; rf. Bokong.

Katvi Figuur 5. Sitaatie-schets van het Kawi gebergte in

omeen. (Alia hoogere zonen van het gansche gebergte

bevattcnde.)

Kawi Figuur 6. Situatie-schets van de kruin van den Kawi
m het bijzonder. (De vierkanten zijn oude muren, rui'nen.)

Op de kruin van den Kawi^ den 20'^^'' September, d844,

Vergezeld van den Bekel i) van het dorp, vcriiet ik gisteren

(den 19'^") "Wehngin vroeg in den morgen en legde nog een
korten afstand, in eene noordoostelijke rigting naar den Kawi
been, t-e paard af; weldra zag ik mij genoodzaakt, uithoofde

van de rnoeijehjkheid van het terrein, hef voorbeeld onzerdra-

gers en der overige manschappen , die wij bij ons hadden om
ons den weg te banen, te volgen en den togt te voet voort te

zetten. Reeds op een korten afstand van het dorp verdwijnen
alle sporen van bebouwing en wordt dc plaats daarvan ingeno-
men door Avouden, die zich heinde en verre uitstrekken. Een
dozijn Wehnginers, die gisteren reeds waren vooruitgezonden,
hadden in het kreupelhout en in het Glagah-gras dezer woudcn
eene opening (of, indien men wil, een weg) gehakt, ten gevolge
waarvan wij onzen togt eenigzins snellcr konden voortzetten en
WIJ, na ongeveer l^/^ uur, in eene streek aankwanien, welke

IluofU, welke onmiaaellijk vol-t op het distvikslioofd (Wedono.)
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hoofdzakelijk met bamboes was begroeid en een eeiiigzins hoo-

ger oprijzenden voorsprong aan den znidwestelijken voet des

bergs uitmaakte. Hij werd Tawancf geheeten, naar den naam
van een voormalig dorp, hetwelk eenige verwilderde vruclit-

boomen, als het eenige teeken van ziju Yoonnalig aauwe/en,
had achtergelaten. Dit was het verst verwijderde punt, waartoc

de wegbaners waren gekomen en van nu af aan moesten wij

ons voet voor voct een pad door het kreupelhout hakken; vijf

man, met hakmessen gewapend, ^m^en tot dat einde vooruit,

terwiji de overigen langzaam, de een achfcr den andcren, volgden.

Wij kwamen door de met rolstccncnbczaaidebeJdingen van ver-

schcidenc beken, van welke de volgenden den meesten rijkdom

aan water bezaten: lo. de kah Adirengo, 2o, de kah Gendjong a^ die

door eene tamelijk diepe, met woudgeboomte bcgroeide kloof

vlietj en o^. de kali Gendjong 6; de zoo evengenoemde beek,

zijnde de laatste in deze rigting naar den bergheen, bereikten

wij ten 10 ure. Zij stroomt over den bodem eener zeerdiepe

en breede kloof, welke hier tcvens de grensscheiding uitmaakt

tusschcn de hoogere, lommerrijke, oorspronkclijke Avouden en

de lager gelegeile, heete, in het kreupelhout nog met veel Glagah

en bamboes vermengde bosschen, uit laag groeijend geboomte

bestaande, waardoor wij ons met groote inspanuing een weg
liadden gebaand. Van nu af aan werd het immer gemakkelijker

onzen togt door het woud voort tezetten^ naar gelang, namelijk,

het woudgeboomte hooger^ — alouder, de bodem donkerder,

zwarter, rijker aan humus, en het lommerrijke duister, dat

zich over denzclven verbreidde, somberder en minder afge-

broken werd,— Mant in gelijke mate verdween het kreupelhout,

hetwelk den reiziger, in de wildernissen der heete zone, zoo vele

hinderpalen in den weg stelt. Nog hooger op werd het \voud zelfs

door banteng-paden doorkruist; deze behocfden wij slechtste vol-

gen, om, als over gebaande \vegen, onzen togtsnel voort te zetten.

In de nabijheid der kah Gendjong werd eene reusachligebam-

boes-soort zeer menigvuldig aangetroffen , waaruit het woud, hier

en daar, geheel en albestond. De Stengels dezer bamboes-soort

,

van welke de oudsten alhier 3/^ voet in diameter hadden, lever-
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den ons een voortreficlijk middel ter bewaring van het drink-

water. In een oogenblik velden de Javanen een aantal dezer

60 a 70 voet hooge reuzcnhalmen , kapten tusschen hunne

geledingen een dozijn 3 a 4 voet lange buizen, welke ik met

water vullen en zekerheidshalve vooruit deed dragen. Wij

hadden de kali, welke naar het zuidwesten stroomt, van den

linker- naar den regteroever doorwaad, en namen nu onzen weg,

in plaats van regtstreeks in eene noordoostelijke rigting naar de -

kruin op te klimmen, aanvankelijk noordwaarts been, ten einde

eerst de westelijke helling van den Kawi, de zijde, namelijk,

welke naar den goenoeng Keloet is gekeerd en die zacht glooi-

jend oprijst, te bereiken, en vervolgens langs deze helling,

welke vele vlakke voorsprongen vormt, naar de kruin op te

klimmen. Wij volgden depaden der banteng's, wier instinct overal

de gemakkelijkste en minst steile streken had w eten te vinden

,

en kwamen uit de woudcn, waarin de straks vermelde regtop

groeijende reusachtige baniboes wies, weldra in een woud aan

van eene veel lager groeijende bamboes-soort, welker halmen veel

dunner, slanker en in wijde bogen naar buiten gekromd waren

en die hier, in een buitengewoon vetten , rijken , donkerbruinen

humus 5 afwisselend met eene kleine Areca en met enkele Pan-

danus-struiken , tusschen Laurineen- en eikenwouden voorkwam.

De buitengewoon vruchtbare bodem van den Kawi, welke

vooral in de zone tusschen 2 en 4,500 voet (op welke hoogte de

koffijboom het best tiert), uit .eene losse, donkere woudaarde

bestaat, deed ons met smart de opmerking maken, dat deze zacht

glooijende hellingen zoo onbewoond, zoo onbebouwd zijn; wij vroe-

gen ons af ; waarom de kofFijtuinen uit gindsche dorre zandvlakten

van Bhtar en van Kediri, met hunne menschelijke bewoners, niet

liever hier been werden verplaatst! Maar reeds boven Welingin,

in de onmiddellijke nabijheid dezer plaats, alwaarde landsIreek

nog geheel en al vlak en ter naanwernood 1,200 voet hoog is

,

houden reeds alle sporen van menschelijk aanzijn op.

Bij het verder klimmen kwamen wij aan eene lengte rib dor

westelijke heUing, welke, naar niatedezelve hooger rccs, allengs-

kens smaller werd, en verder op een groot aanlal vlakke voor-
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sproiigen voniide, zich derliahe terras- of trapvormig \crhiof.

Ten 2 ure bereikteii wij eene slreek, alwaar, ouJer de

eiken, nog Teel bainboes ward aangetroflen^ ook rutau sliu-

gerde zich nog in groote menigte door het woud en, niet-

tegenstaande de lioogte van ongevcer b,000 voct, gonsden velo

muskieten in het rond, wier steken zcer pijnhjk Maren. Ook

spring-bloedzuigers worden hier niet geniist. Dat men muskieten,

welke op zulk eene groote hoogte zeldzaani zijii, alhier onl-

moet, wordt waarschijnlijk veroorzaakt en door de losse,

steeds vochtis:e ffcsteldheid des bodcins en door den mest <ler6^ o

banteng's, welke alhier in groote hoeveclhcid Mordt aangetroden

,

benevens door de menigte van bambocsliahnen, die overal op

den bodem vermolmd in het rond liggen.

Opcender voorsprongen, welke vlakker was en eene grootere

ruimte bezat dan de overigen, troffen Avij, ten o^/a ure (op eene

hoogte, welke naar schaiting 5,500 a 6,000 voet bcdroeg), tot

onze verwondering eenige ruinen van tempelen aan, die uit

gehonwen kubieke steenen waren gcbouwd geweest, doch tot

op huime grondvesten m aren ingestort ^ er verhieven zich daar

terplaafse verscheidenedoorkunstgeeffende, bevloerde en door

verhoogde randen omgevene vierhoekige terrassen boven elkan-

der, waarvan het middenste, hetwelk tcvens het hoogstc is, een

kleinen terapel schijnt te hebben gedragen. Er w aren nog trappen

zigtbaar, welke aan allc vier zijden naar dit middenste terras

hebben geleid , en welker leuningen met beeklhonww erk en eenige

standbeelden aan de hoeken versierd waren. Anderc standbeelden

lagen ten deele verbrijzeld in het rond; slechts eene trachiet-

plaat, aan bcide zijden met beeldhouwwerk in basreliefs bear-

beid, was volkomen gaaf en onverminkt bewaard gebleven;zij

stelde aan de eene zijde eene Siwa-figuur voor, tcrwijUlc versier-

seleu aan de andere zijde uit karakters bestonden, die in allerlei rig-

lingen door elkander geslingerd w aren. Ik vond insgelijks een klein

Doerga-beeld ter hoogte van slechts 1 voet, van binnen hoi en

van gcbakken steenen vervaardigd, verborgen onder een vochlig

bedeksel van' struiken, kruiden, mos en slingerplanten ,
welke

de aloude muren met een allcrvveligs! beklecdsel versie-
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ren. ») Den Javanen vaa Welingia was de naam van dezen alou-

den zetel van de godsvereering der Brahmanen onbekend
5
gehecl

vergeten lag hij hier in de duistere wouden begraven en geen
audere toegang leidde tot denzelven dan de paden der banteng-
koeijenj wier versche mest alhier op de terrassen in het rond
verspreid lag.

Langs dezelfde bergrib onzen weg vervolgende, kwamen wij , al

hoogerklimmende, nog over verscheidene vlakke voorsprongen

,

alvorens de eigenlijke kegel van den Kawi zich steiler begon te

verheffen. Reeds ten 3^/2 ure begon er een zachte regen te vallen,

ten gcvolge waarvan de bodem moerassig en wij eindelijk geheel en
al doornat Averden. De Javanen, die, gelijk bekendis, zich hoogst

ongaarne aan den regen blootgesteld zien , wilden overal , waar de
helling slechts eenigermate vlak was, halt houdeu en hutten op-

slaan; slechts met de grootstc moeite dreef ik hen, tot SVs ure,

tegen de helling op, en gaf toen, overtuigd zijnde, dat wij de
kruin niet meer konden bereiken, de toestemming om halt te

maken.

In gestadigen regen en wolkennevel legerden wij ons aan eene
steile helling, alwaar geen vlakken grond, ter breedteyan eene
band, te vinden was 5 wij haastten ons eene groote menigte
schermachtige bladen der boomvarens te kappen, ten einde daar-

uit een dak te vormen ; op deze hoogte was hiertoe geen betere

bouwstof te vinden. Ik lietde kleine hut onderden voorover hellen-

den stam van een Agapetes-boom brengen enontdeedmij allereerst

van mijne natte kleederen 2) ^ terwijl eenige andere Javanen hout
bijeendroegen en vuren ontstaken, wier heldere vlammen weldra,

*) Dit standbeeld namen wij mede naar de kruin des bergs, alwaar het is blij ven liggen.

*) Vele reizigers en vooral leden der natuurkundige commissie, welke de geberg-
ten van Java en Tan Sumatra bczochten en alles niet zoodanig hadden ingcrigt om
ten alien iijde, b. v. in een waterdigten koffer, van leder vervaardigd, drooge kleederen
met zich te voeren, hebben aan de gevolgen van het doornat wordcn het leven ver-

loren. Zonder ecnig nadeel draagt men nattc kleederen, zoolang men in bewcging
blijft, maar zij hebben een des te nadeeligeren invloed, zoodra men zich niet van
dezelveu ontdoet, wanneer men de beweging staakt en halt maakt. Heeft men dan
tevens eene grootere hoogte in het gebergte bereikt, zoo brengen zij eene koude te

weeg, welke de tanden doet klapperen en — buikloop en kooits zijn er de gevol-
gen van.
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tot vreugde van alien, op zes verschillende plaatsen opflikkerden.

Intusschen verdeelden zich de wolken^ hoorbaar suisde de Avind

door de Casuarina's en weldra scheen de vriendelijke niaan aan

den door sterren rerlichten hemel; alles voorspeldc ous ccncii

schoonen morgen. Rijst en koflij werd nu gekookt on weldra

vergaten wij, op een leger vanboomvaren-bladeren, omringd door

de knappende wachtvuren, alle moeijelijkheden des daags.

Den 20'^''' September,

Onze hoop Avas verwezenlijkt geworden; een heldere, blaauwe

heme! zag door het loofgewelf op ous neder, loen \\ij den

volgcnden morgen door het ochtendgezang der Muscicapa can-

tatrix J) werden gewekt. De luije slapers, die nog om hetvuur

lagen te ronken, werden weldra door een ontbijt, uitkoffijbe-

staande , verkw ikt ,
-— langzaam bragten zij den geringen last op

hunne schouders en toonden zich vervolgens bereid om verder

bergopwaarts te klimmen. Noordwaarts en in het noord ten wes-

ten van de steile helling w^aarop wij ons bevonden^ door eene diepe

dalkloof daarvan ^escheiden 3 ontwaarden wij de noordelijkste

bergmassa van den Kawi, als eene lang uitgestrekte, bijna van het

oosten naar het vvesten voortloopende bergnok , welker binnenste

(naar ons toegekeerde) zijde tamelijk steil afdaalde. Mijne Welin-

giners noemden dit gedeelte van het Kawi gebergte: goenoeng

Radjegwesi. 2)

Ten 6 ure zetteden wij onzen togt bergopw^aarts voort en

drongen wij , immer nog de paden der banteng's volgende, verder

door het woud^ dit bestond alhier voornamelijk uit Agapetes

vulgaris^ Sciadophyllum-soorten en Casuarina montana. Met

vreugde begroette ik den laatsten boom , dezen vertegenwoordiger

') Deze kleine bergzanger, wclkeu niea aan zijn ei'jendonimeUjh g^zang ten alien

tijde herkent, schijnt over gansch Java verbreid te zijn. Het liefst houdt hij zich

in de zone tusschen 4 en 7,000 voetop, stijgt zeldzaam hooger en daalt slechts som-

wijlen (blj zeer regen- of nevelachtig weder) lager.

*) De eigenlijke naam van dit gebergte is: goenoeng Bokong; zoo wordthetzelve

door de bewoners der nabij gelegen dorpen Batoe en Ngaiitang geheeten, die den

naam van Radji'^^wesi aau een gansch auderen berg geven.
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van den lorken- en pijnboomvorm op Java, dien ik sedeft 1838

niet meer had gezien en die zoo eigenaardig op alle bergkruinen

van Oost-Java, yqu den goenoeng Lawoe af, boven de zone

van 5,000 voet te huis behoort. (Op den goenoeng Keloet

konil deze booinsoort, uithoofde van de geringe hoogte des

bergs niet voor.) Al hooger klimmende, ontmoetteden wij eene

Strobilanthes-soort, vonden wij Rubos-soorten, een kleinen Mela-

stoma-boom , en enkele struiken der Antennaria javanica vertoon-

denzich^ eindelijk echter, ongeveer 700 voet beneden de hoogste

kruin, begon het woud bijna uitsluitend uit eene soort van

eikenboonien (Quercus pruinosa Bl.) te bestaan, welke slechts

30 voet hoog groeitj doch met een digt bladerengewelf bedekt

is; de kromme alpenstaramen dezer boomen waren met mos

bedekt, terwijl eene menigte Usneen van hunne twijgen , welke

een digt ineen gedrongen loofgewelf droegen, naar beneden

hingen. Wcldra bereikten wij de grens dczer wouden-, door

eene scherpe afscheidingslijn begrensd, hidden zij ongeveer

200 voet beneden den hoogsten top eensklaps op, als waren

zij geveld geworden; — zij werden hooger op vervangen

door eene dorre helling, welke slechts met het bleekge-

kleurde bosgras (Festuca nubigena) was begroeid en waarop

wel eenige Casuarina's, maar geen enkele eikenboom hier

of daar verstrooid meer voorkomt. De eikenwouden vormden

derhalve rondoni den berg slechts een 4 a SOO voet breeden

gordel of krans, waarboven de hoogste spits zich geheel kaal,

of althans slechts met gindsche grassoort begroeid, ter hoogte

van 200 voet verheft. Een sclierp kontrast vormden de plant-

aardiffe bekleedingen dezer beide, nevens elkander gelegene

-?'

bergzonen aan het oog ,
— het donkergroene , lommerrijke

loofgewelf der eikenboomen en de bleeke, eer heldergrijs dan

groen gekleurde grasbodera , zonder dat het doenlijk was eene

natiuirlijke verklaring voor het eensklaps ophouden, het plot-

seling beperken der eikenwouden te vinden.

Met verdubbelde nieuwsgierigheid, — reeds zoo nabij aan

de kruin des bergs genaderd zijncle! — kloramen wij nu tus-

schen de grasbossen bergwaarts op; weldra bevonden wij ons
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op eeae nok, weike eene lialfcirkelvorniige gcdaante hadenoii

Avelker noordelijkst godeelte wij het eerst (ten 7 ure) aaiikwa-

men. (Het was de westelijke helling van het noordelijkc nit-

cinde der bcrgnok , langs welke \vij den berg hadden boklommen.)

Wij bevonden ons op den hoogsten, Mcslelijken bergrug van

den middensten en hoogsten der drie Kawi-bergtoppen, of, met

andere woorden, op den eigenlijken Kawi. Evenals zijnenaastbij

gelegene helling was hij slechts met bosgras begroeid. Er woei

een snijdend koudc wind , doch vcrhcugd ons doel tc hebben be-

reikt, ijiden wij naar het hoogste middengedeclle der bergnok,

welke verdernaar het zuid-zuidouslen lag. Te dezer plaatse, waar

de nok het breedst is, vonden wij nevens elkander twee vierkante,

door ninren omringde ruimten_, w elke door middel van openingen

,

in den vorm van deuren , met elkander in gemeenschap stonden en

eene uitmuntende plaats opleverdenom er ons bivouak in op te

slaan. De 5 a 6 voet hooge muren, Avelke uit ruwe steenen en

aarde waren opgebouwd, leverden eene beschutting voor den

wind , terwijl de drooge grasbodem , door de zonnestralen besche-

nen, eene verkwikkendewarmte ontwikkelde. Terstond werden

een aantal Javanen uitgezonden om boomtakken te kappen , ten

einde daaruit , in de voor den wind beschutte hoeken der zoo even

jhutten te bouwen; weder anderen

ontvingen last drinkwater te halen uit eene bron , welke w ij

aan den noordoostelijken voet der nok hadden gezien, terwijl de

ovcrigcn vuur aanlagen, of, tcr bcreiding van het nachtelijk

leger en tot bedekking der hullen, gras sneden. Tcrwij! alle Java-

nen aan den arbcid waren, repte ik mij om op een der hoogste

plaatsen van den rand (of des muurs), welke eene breedte van 3

voet had, mijne instrumenten te stellen, ten einde peilingen naar

alle zigtbare gebergten te maken, zoolang de dampkring vrij

vanwolken was, Niet geringwas mijne verwondering , toen ik

hier, tusschen de grasbossen, welke de muren bedekken, een

plantje voud, dat ik, in 1838, slechts op eenen enkelenberg

(op den Tengger) aangetroffen en Anacyclodon pungens genoemd

had, en dat hier met zijne witte bloempjes in grooten getale de

oude muren versierde. Hoe zeldzaam deze plant moet voorko-
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men, laal zich reeds hieruit opmaken, dewijl de Javanen
geenen naam voor dezelve bezitten. Tot het Nieuw-HoIIandsche
geslacht der Epacrideae (tribus Styphelieae) behoorende, doet
dit plantje zich door zijne slijve, in een stekel eindigcnde bla-
deren, als een vreemdeling op Java kennen. (Leucop. jav. de Vr.)
Aan de overzijde der diepe tusschenlanden, welke dezelven

van den Kawi scheiden, werdcn wij de volgende bergen gewaar:
den Wilis, den Keloet, — den vijfvoudig getopten Ardjoeno,
benevens de lang uitgestrekte

,
getande Andjosmoro keten, welke

zich met de westelijke helhng des laatsten verbindt,— den Se-
meroe, met het Tengger gebergte, achter hetwelk ver in het
oosten nog de Ajangoprees. De Keloet, met zijnen zuidehjken en
oostehjken top

, deed zich in het M/est ten noorden verre bene-
den den Kawi aan het oog voor, gehjk in Keloet Figuur 4
wordt voorgesteld; — hier tegenover lag in het noord-noordoost
ten oosten, doch zeer duidehjk zigtbaar, de Ardjoeno, gehjk
m Ardjoeno Figuur J wordt gezien ; — verder inhetblaauwe
verschiet de bergen Tengger en Semeroe in cene oost, en
oost-zuidoostehjke rigting, gehjk in Semeroe Figuur d wordt
afgeschetst. (In het journaal der gedane peihngen zijn de genomen
azimuth-hoeken

, benevens eenige hoogte-hoeken, volfedig op-
gegeven.) Zelfs de Lamongany hoewel onzigtbaar, verried
zijne hgging door de verticale dampzuil, welke hij van
tijd tot tijd achter den zoom des goenoeng Tengger uitbraakte.

Ook op den Semeroe had eene uitbarsting plaats en ten 9'/2 ure
kroonde hij zich met een vederbos.

Zulk een vergezigt genoot men van deze plaats! Hetiswaar,
van de diep beneden ons gelegene vlakten des lands was w einig
raeer dan hier en daar eene glinsterende sawa , als een spiegel
op een groeu tapijt, zigtbaar^ ook de ver verwijderde berg-
toppen verbleekten in de blaauwe schemering, i) maar des te

duidelijker, in een levendig kontrast van zonneschijn en scha-
duw, stelden zich de toppen en verschillende anderegedeelten

p
In een blaauwachtigen, moeijelijk te beschrijven doorsclnjnenden nevcl der be-

iiedengedeelten van den dampkrhi
S-
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van lict Kavvi-gebergle zelf, welkc in onzc onrnidilellijke nabij-

hcicl gelegen waren, aan het oog voor^ helder door dc zonne-

stralenTcrlicht, lag ook do Kcloct voor ons, Aan dc zuldzijdc

van dozen laatstgcnoemden berg onh\aarde men Iwcc holder

gekleurdc strepen (zandstroomcn, lahar's), welke iusschen som-

bere wouden bergafwaarts liepen; aan de andere zijden echter

ontdekte men slechls onafgcbrokenC wouden. In het midden

van dergehjke uitgestrekte wouden lag, aan den oost(lijken

voct van den Keloet, in het west 15^ ten noordcn van Lier,

het kleiue dorp Garesik en wel reeds in hci nooi^Jen dcr water-

scheiding van dc ineenloopende en vlak uitgebrcidc voclen van

den Keloet en van den Kawi^ geen berglop, gcen heuvel was

echter in de nabijheid van het dorp te onderkennen en de

goenoeng Garesik, welken wij van Welingin pcilden, was mis-

schien eene kruin van een meer noordwaarts gelegcn gebergtc.

Van den noordelijken voct van den Keloet strekt zich eene

lage en zeer smallc bergnok , de goenoeng Loesonggo, naarhet

noord-noordoosten uit; dezelve loopt de lange, uitgetande And-

josmoro keten tegemoet {tag Ardjoeno Fi(juu7' d)^ wclkezich,

aan den voet van den Ardjoeno, westwaarts rigt; tusschen doze

bergketen aan gene zijdc en den Keloet en den Kawi aan deze

zijde ingesloten, liggen de landschappen Ngantang en Bakir.

Alio gebergten, weike wij van bier ontwaarden , lagen diejK*r

dan de horizon van hot standpunt vvaarop wij ons bevonden;

slechts twee derzelven, namelijk, de Semeroe en de oostelijke

kruin van den Ardjoeno, verhieven zich boven den horizon,

de eerstgenoemde 45' en de laalste 1^2 minuten.

De bergnok, op welks hoogste niiddengedeelte wij onsbevin-

den en die meer bijzonderlijk den naam van goenoeng Boedak

draagt, loopt naar de binnenzijde (namelijk, naarhet costen en

naar het noordoosten) steil, als een kratermuur, benedenwaarts en

omgeeft , in een halven kring , een vrij uitgebreiden, vlakken, met

gras begroeiden bodem, welke door de Javanen Oro-oro wordt

geheeten en die aan de tegenover gestelde zijde, d. i. in het

noordoosten, wederom door eene andere, meer wrongvormige,

halfbolvormige bergmassa, goenoeng Tjemoro kendeng genaamd,

4G
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begrcusd worcll. Do midcleiiste bergmassa van den Kawi, van

don Kawi bij uitnernendheid, b{3staat:; uit dezen goenocng Tjo-

moro kendeng, in het oostcn en in het noordoosten, uit den

goenoeng Boedak, in het wesEen en in het zuidwcslen, bencvens

uit het Oro-oro plat, tusschen beide de vorige bcrgen gclegen.

Door middcl van eene ongeveer SOO voet diepe tusschenruimte

Ycreenigt hij zich met den goenoeng Bitrang, of met den zuide-

hjkcn Kawi (in het zuiden 28^ tot aan het zuiden 40"" ten oosten

van hier) , tenvijl de goeuoeng Bokong (door sommigen insgehjks

goenoeng Koekoesan en goenoeng Radjegvvesi geheeten), of de

noordehjke Kawi, welke door eene nog diepere en breedere tus-.

schenruimto van denzelven gescheiden wordt,indc rig ting van

het noord noordoosteu tot aan het noordwesten voortloopt. Doze

laatste gehjkt een suial, niaar lang en met wouden begroeid

bergjuk, dat,ineenc dwarsche rigting ten opzigte van den mid-

den-Kawi, ongeveer van het oost-noordoostcn naar het west-

zuidwesten loopt^ de Bitrang daarentegen is een storape kegel,

welks schedel ongeveer 300 voet lager ligt (dan ons standpunl)

en tamehjk vlakke ruimten vormt, met drie achter elkander

hggende uithoHngen , welke op kraters gehjken en naar het zuid-

oosten of naar het oosten geopend schijnen te zijn. (Hij doct zich

aan het oog voor zoo als in Kawi Fiyuur 3 wordt voorgesteld.)

Mijne hoekmetingen en peiUngen naar alle puutenj die als

door de natuur gevormde merken kunnen dienen, had ik ten

einde gebragt, toen de Javanen met het opslaan eener kleinehut

voor mij en andere hutten tot hun eigen gebruik gereed waren.

Vrohjk brandden een aantal vuren in hetrond, toen de water-

dragers uit de Oro-oro vlakte terug kwamen en met een levendig

hoezee! werden begroet, want hunne bamboespijpcn waren met

het helderste water gevuld. Weldra stoomden een aantal pottcn

over het vuur, en wcltevreden legerden zich de Javanen in vcr-

scheidene groepen om hetzelve been.

Geen wolkje was nog in het uitspansel zigtbaar^ eerst ten

10 ure vertoonden zich enkeie «zwemmcnde» wolkcn, die zich

van lieverlede tot een geheel zamenvoegden , langzaam hooger

opstegen, doch eerst van II1/2 ureaf alle bergtoppen onihulden.
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Door clea oosleAviiid voortgedrevca, zMcefdea zij beurlulings

over deu Kawi heen en gaven aau de zonnesUalen gelegeiiheiil

door de tusscbenruimten heen te schijnen en alsdan eene zecr

groote, ja, stekende -warmte te onlwikkelonj hoe koud het ook

te gelijker tijd in de schadaw dcr hutten blccf.

Inlusschen Mas ons gezelschap venncerdcrd gcworden, door

de aankonist van den Bekel van Batoe, die, ten gevolge van

cen bekomen bevel van den heer J. H. Dickehnan, Assisteul-

Resident van Malang, door eenige Javanen begeleid, den berg

langs de noordoostehjke belling had beklommen. Ik liad, name-

lijk, tot bet volvoeren mijner onderncmiiig dc bulp ingerocpou

van den Resident van Pasoeroean, den heer AY. de Vogel, en

daarenboven den beer Dickebnan in bel bijzonder mijn voor-

neinen bekend gemaakt , cm , langs de tegenover gestelde

zijde van den Ka^vi, naar de zijde van Malang been, [ei^yens^

want die sti^eken waren niij nog volkonien onbekend) berg-

afwaarts te kliinmen en zag nu mijnc wenschen verre boven

niijne verwachting vervuld. De Bekel steldc zicb, bcnevens een

aantal koeb's, ter mijner bescbikking, ten gevolge waarvan de

inri"*tin'' van mijn bivouak eene aanmerkelijke verbetering

onderging. Zeer in het oog loopend was het onderscbeid tus-

schen de bewonei-s van de oostelijke, slechtsspaarzaara bevolktc

dislrikten van Kediri (vanwaar ik gekoraen was) en deze niannen

nit Malang. Gene zijn arm, vcrslaafd aan het opium rookcn

en staan in bet algemeen, zoo in bescbaving als in zedclijkheid,

verre beneden de bcwoners van Malang. Uit dien boofde had

ik te "NYelin£(in slechts de allernoodwendigste levensbehoeften

Be

Batoer echterbragt boofdkussens en andere zaken tot mijn gemak

mede en verhaalde mij, dat ook de Wedono van Ngantang op

weg naar den Kawi was.

Hetbezoeken der Oro-vlakte werddoor mij tot den volgenden

da^ uitgesteld; den dag mijner aankomst besteedde ik, behalve

tot het doen van meteorologische waarnemingen , tot het onder-

zoeken van onze nok zelve, ten einde hare betrekkelijke ligging,

ten opzigte dor nabij gelegene bergtoppen en bare verhinding
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met dczelven, beucvcns hare plantaardige beklecding, to leeren

kennen.

Deze nok (welker hoogste middengedeelte wij als standpunt

onzer beschouwing hebben gekozen) heet: goenoeng Boedak.

Zij vormt een halvcn kring , welks grootste bolrondheid naar

bet zuidwesten is gekeerd; naar deze zijde strekt zich de nok

als de gewone helling eens kegelbergs uit , terwijl zij , aan de

naar binnen gekeerdehoUe zijde, steil en als een muurafdaalt,

waardoor zij zich als een voornialige kraterrnuur doet kennen.

Slechts op een paar plaatsen is deze wand bekliinbaar, hoewel

deszelfs rotsen overal met danne aardlagen bedekt, met gras

begroeid, ja, zclfs hier en daar met enkele Casuarina's gekroond

* *

Weini

rotsmuur oordeelen ; het steilst en het meest rotsachtig is de wand

in de strcken, welke westwaarts van het middenpunt der Oro-

oro vlaktezijngelegen^ daar ter plaatse bestaan de rotsen deels

uit trachiet-lava,die in onregelmatige , teerlingvormige stukken

is gespleten (Bat. no 35.) , deels uit trachiet, welke in dunne

platen is afgescheiden, L. nr. 239 (Bat. no 34.). Lavasoorten,

die later ontstaan, doch echter alien van trachitisehen oorsprong

zijn 5 w orden , in enkele blokkcn , veelvuldig aan den voet des

muurs aangetroffen , als: eene roodachtig bruine soort (Bat.

li'^oG.)^ eene andere met roode grondmassa en vergane, doffe

veldspaathkristallen, L. no, 240 (Bat. n^ 37.); eene zeer poreuse,

verslakte lava-soort, welke van zwavelachtige stoffen doortrok-

ken is en reeds begint te verweren, L. n» 241 (Bat. n° 38.); bene-

vens nog andere blokken , welke, reeds meer vergaan, den

eindelijken overgang in aarde daarstellen (Bat. n'^ 39.).

Het noordelijke uiteinde van den muur ligt van hier in het

noorden 15^ ten westen; zijn oostelijk uiteinde in het noorden

86^ ten oosten. Van het eerstgenoemde uiteinde loopt dezehe

met eene zachte kromming (zuid 15^ oostwaarts) tot naar het punt

vanwaar wij onze beschouwingen maken; hier heeft hij zijne

grootste breedte,— dezclve bedraagt gemiddeld 33 voet, — is

doorkunstgeeffendenin de reeds vroeger beschrevenc twee vier-

kante, door muren omringde ruimten herschapen; deze ruimten
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hebbeii door uiiddel van openingen, in dcii vonn vaiidiMiivn

,

welke zich in hct midden der dwarsloopende muren beviiiden

,

gemeenschap met elkander^ aan de zuidoostzijdo worden , nevens

dc twecde ruimte, nog eenigc geeffcnde en raetstccnen bevlocrdc

terrassen gevonden , Avelke cchter gcene ringmuren mccr hcbben

;

hiervond ik een enkel, uit tegelaardc gebakkeu beelcl, hetwelk

even als dat van gisteren, eene Doerga voorsteldc^ overigens

Averden liier gecne versicrselcn gevonden; voor zoo verrede nok

met deze terrassen bedekt is, loopt zij eerst nnar het zui<l-

^uid-oosten, later zuid 35° ten oostcn, wendt zich vervolgens,

gedurig smaller wordcnde en lager nedcrwaarts daleade, naarhet

zuidoosten en eindigtin eencn eersten, zuidooslelijken hoek (In

het zuid 60^ ten oosten van bier); van dezen hoek daalt de nok

stcil nederwaartSj strekt zich dan weder op nienw verder uit

(cloch bereikt eene geringere hoogte) , tcrwijl zij zich eerst naar

het oosten en later naar het noordoosten omMendt, totdat zij

haar laatste, oostelijkst gelegen uiteinde bereikt. Dit uiteindo

daalt in den vorm eener rotsspils (naar de binnenzijde als een

mnur zoo steil) nederwaarts en is met woud bedekt, terwijl de

overige streken der nok slechts spaarzaam met bosgras zijn

begroeid. Eene diepe kloof, waarin de kali Mitro onlspringt,

strekt ten grens aan den binnenwaarts gekeerdcn voct van hct

oostelijke uiteinde des muurs en scheidt denzelven van den voet

des goenoeng Tjemoro kendeng, welke, eene stompe, halfbol-

vormige l>ergniassa vormcnde, in een vlakken, plateauvormig

afgesneden schedel uitloopt, Het middengedeelte van dezen schecle!

vvordt men tegenover de Oro-oro vlakte, inhetnoordcn SS'^fcn

oosten van dit punt, gewaar ; lictzelve ligt veel lager dan het stand-

punt, waarop wijons bevinden. Aan beide zijden des schedels

blijven uitgestrekte, metgrasbegroeideplekkentusschen deeiken-

wouden over, welke evenzeer het midden des schedels omkransen

als zij de helling des bergs bedekken. Geene hoogstammige, maar

digte, schaduwrijke wouden zijn het, welke tot aan hct Oro-oro

plateau afdalen en scherp begrensd van den grasbodem van dit

plat zijn gescheiden. Gelijk de zuidoostelijkc voet van dezen bcjg

door de zoo even genoemde kloof der Mitio (in het noordiMi
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82*
'a'' ten oosleu van hier) wordt bcgrensdj zoo is zulks iusge-

lijks het geval ten opzigte van den noordoostelijken voct , in liet

iioorden 30^ ten oosten van hier, door cene dergelijke kloof

5

waarin de kali Sibaloe ontspringt. Tusschen deze beide kloven

brcidt zich dc zaclit glooijende helling van den bergwrong nit,

Avaardoor derhalve de Oro-oro vlaktc aan bare noord-oostelijke

zijde wordt begrensd, terwijl de voormalige kratermuur, of de

bergnokj welke ons tot standpunt dicnt, in een Mijden halven

kring om hare westelijke en zuidwestelijke zijden heenloopt. ^)

Van de Sibaloekloof, aan den noordwestelijken voet van den

goenoeng Tjenioro kendeng (in het noorden 50^ ten oosten

van hier) ^ lot aan den voet van het noordelijke uiteinde van den

kratermaur (in het noorden 11^ ten westen van deze plaats),

is de Oro-vlakte noch door cenen muur, noch door eencn berg

begrensd, maar loopt dezelve aldaar uit in een eenigzins ver-

hoogden rand, Avelke dwars, bijna regtstreeks oost en west,

van het eene tot aan het andere der straks genocrnde punten

loopt. Met ecnc zachte glooijing stijgt de vlakte allengskens

opwaarts naar dozen rand,waarop hier en daar eenige vcrstrooid

staande Casnarina's groeijen ^ en daalt vervolgens naar de uoord-

zijde eensklaps en in een enkel terras benedenwaarts.

Binnen deze zoo even geschetste omtrekken, ligt, — als uit-

makende den voormaligen kraterbodem , — de vlakte Oro-oro. Van

dezehoogte gezien, doet zij zich tamelijk glad voor en ontwaart

men slechts weinige oneffenheden des bodems. Drde kleine beek-

kloven nemen echter haren oorsprong in dezelve: 1** eene der-

zclven ontspringt ongeveer in het midden der Oro-oro vlakte,

ter plaatse waar, aan de regterzijde (in het noorden 31^ ten

oosten), een enkele, oude Tjemoro-boomstaat, loopt vervolgens

in de rigting van noord 30^ ten oosten voort tot aan den linker-

voet van den goenoeng Tjemoro kendeng, alwaar zij bekend

is onder den naam van kali Sibaloe. Op eene plaats in deze

kleine kloof of vore (in het noorden 28^ ten oosten) is het

") Van tie zijde van Malang kan slechts dexe goenoeng Tjemoro kendeng waar-

genomen worden, achter welkcn de kratermuur (uitgenomcn zijn oostelijkste uit-

einde) verborgcn ligt.
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Avaler lot eeii pcK^l te zam(*n geloopen; in dezcllcle ligling ols

deze kloof, daalt (docli zeer zacht en van liovorlede) hot groolste

gedeeltc van de oppervlakle van hct Oro-oro plat bcnedcnwaarts.

2o. Tusschen de zuid-zuidoostelijkst.e (Iioogsle) slrcck Tan het

Oro-oro platen den voet van den kralennuur , welkc licLzclve

begrenst
J
loopt degedurig dioper wordcnde kloof benedemvaartSj

waarin de kali Mitro ontspringt^ in het bovengedeelle loopcn

cenige ketclvormige verzakkingcn als nevenklovon in dezelve uit,

en benedcn vercenigt zich met liaar: 3" eene zccr kortc kloof,

tusschen den binncnuaaris gekeerden vuct van den goenoeng

Tjemoro kendeng en do Oro-oro vlakte. De Mitrokloof stort zich

vervolgens Taanvankelijk diepin den vorm ecner splect) langs (\q

oostelijke helling des bergs benedenwaarts , lerwijl die der Sibaloe

langs dc noord-noordoostelijke heUing afdaalt.

Op t^^ ec plaalsen der Oro-oro vlakte (vergelijk de sitnalicschets

Kawi Figuur 6) benierkt nien vierkante, regehnatig gevoruide,

door muien , tot zekere hoogte , omringde ruiniten, welke in eene

aaneengeschakclde rij op elkander volgen en die, even als gind-

sche op den kratermnur zich bevindende ruimten, door ingangen

in den vorm van deuren met elkander verbonden zijn.

Uitgenomcn een klein middenplekjc , hetwelk sleelits ecu

diameter van ongeveer 100 heeft, engeheel en al kaal is (in het

noorden 50^ ten oosten van deze plaats) is de Oro-vlakte met gras

begroeid , maar van alle geboomte ontbloot. Meer bleekgrijs dan

groen gekleurd, ligt deze vlakte daareenzaam, slechts eon hist-

perk voorhcrten, De dorhcid van dit kleine, in het midden gelegene

plekje, Avaar geen gras tiert, herinnert aan dergelijke plaatsen

op andere gebergten van Java (op den Telagabodas, den Wilis,

den Dieng) A\aar mofeten worden gevonden en waar het tieren

van planten door het uit den bodera opstijgende koolzuurgas

vvordt verhinderd ; misschicn \vas ook deze plaats cenniaal , of is

zij thans nog periodiek eene dergelijke niofete. *)

Hoofdzakelijk zijn het de bossen of eilanden der Festuca nu-

bigena , welke (even als zij den ganscheu westelijken kralennuur)

') Den volgendcn dag was geen spoor van opstijgende gassooiten te dczer plftfts

tc bcspcureii.
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ook cle Oro-vlakte bedekken; behalve nog een paar andci'e

grassoorten, wordcn onder hetzelvc aangetroffen: Leucopogon

javanicus, Viola , Plantago-soorten ; Gnaphalium gracile, Genliana

quadrifaria, Wahlenbcrgia gracilis, benevens eene Pteris-soort

en eenige Compositae, terwijl op vele kocle plaatsen, voorna-

melijk aan den voet van den kratermuur, eene Ocymum-soort

,

welke, gelijk door de Javanen wordt beweerd, eene lekkernij

voor hertenis, — eene Senecio-achtige plant en dc Euphorbia

javanica groepsgewijs vereenigd voorkomen en 4 a 5 voet hooge

kreupelboschjes vormen. Hier en daar ziet men een enkelen

Hypericum javanicum-struik aan den wand groeijcn. Bijna de

eenige woudboomen , welke op deze hoogte worden aangetroffen

,

bestaan uit eiken en Casuarina's^ de laastgenoemden worden

groepsgewijze aan den voet en aan den wand van den krater-

muur gevonden^ de eersten bedekken , behalve den ganschen

Tjemoro kcndengbcrg, ook reeds het begin der Mitrokloofj dat

binnen de Oro-vlakte is gelcgen en zijn aldaar met eene even

scherpe grenslijn van den met gras bcgroeiden bodem geschciden

als gindsch eikenbosch aan de buitenwaarts gckeerde hellingen,

zonder dat ook slechts een enkele dier boomen deze grens

overschrijdt. Het blinkende , bruinachtig groene loof is met eene

menigte Usneenbehangen, en daardoor witachtig geel bestippeld.

Die scherpe afscheiding , tusschen het eikenwoud en den gras-

bodem , blijft immer opmerkensw^aardig. Neemt men als het

waarschijnlijkste aan, dat de wouden voormaals den ganschen

top hebben bedekt en dat zij op het bovenste gcdeelte van den-

zelven (en op de Oro-vlakte) eerst door menschenhand zijn

geveld en elke kiem door den gloed des vuurs is vernietigd

geworden, zoo moet zulks toch in een tijd zijn geschied, gedu-

rende w elken de Hindoe-godsdicnst op Java nog in zw ang was

,

derhalve reeds voor 500 jaren (dewiji de bcrgtop sedert dien

tijd niet meer werd bezocht; *) hierdoor wordt echter nog

nict verklaard: weike oorzaken hebben verhinderd, dat de eiken-

*) Slechts godsdienstigc begrippcn dreven den inensch ntiar doze hoogten, en ga-

ven aanleidhig tot het bouwen dier muren; zoodra echter deze beweegredeneu ophicl-

den en de bevolking tot den Islam overging, werd dc Kawi verlaten;men wect

toch, dat de mMhomedaun^chc Javanen gocnen bcrgtop vrijwillig bcklimmen.
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wouden zichgediirendedien langcu tijd niet verdcr eii iiieL hoogcr

opwaarts hebben uitgcbrcid, ten cinde ook dat gcringe ovcr-

blijvende gedeelte van den bcrgtop, hetwelk slcchts 3 a 500 voet

hooger opslijgt, tc bedekkeu? Opmerkenswaardig is Let, dat

het woud aan de buitenhelling juist op die boogto ciudigt,

ahvaar, aan denaarbinnen gekeerde zijde van den berglop, de

voet van den muur in den kraterbodeni overgaat en dat der-

halve de nok van den bergtop bencdenAvaarts slecliLs zoo

verre van wouden ontbloot is, als zij een smallc kratennuur

vormt. Door eene even scherp geteekende grenslijn is, gelijk

wij gezien hebben, de grasbodem der Oro-vlakte van de eiken-

wouden des Tjemoro kendeng geseheiden.

Dezc omstandigheden herinneren ons aan dergelijke ver-

sehijnselen, Avelke b. v. in het middenpunt der ki'uin van den

Mandalawangi, in de vlakte Aloen-aloen tusscben den Gede

en den Sedaratoe, op eenige plaatsen van den \Yilis, op

den grasbodem van den ketel Tikel Panggonan van bet Dieng

gebcrgte en op andere plaatsen Morden waargenomen , alien

voormalige kraterbodems , welke nimmer met boomen worden

bcdekt, hoe welig en digt ook de wouden aan de hellingen

en aan de wanden in het rond tieren. Zouden misschicn

als oorzaken van dit verschijnsel niet niedewerken: l^ de gc-

steldheid des bodenis, welke of uit steengruis bestaat, of met

bijzondere bestanddeelcn (zuren) is bezwangerd? Het is waar,

de bodem der Oro-vlakte bestaat uit eene zeer dikke laag losse,

vruchtbare aarde; — % het groote verschil tusschen de tem-

peratuur des daags en des nachts van alle hooggelegenc en

vlakke streken, welke gedurende den naclit door uitstraling

der warmte zeer verkoelen; 3o de bestaande holen ouder dezc

bodems, welke misschien sleehts dunne gewelven zijn; 4o gas-

soorten (b. v. koolzuur), w elke zich in eene geringe hoeveelheid

en onbemerkbaar uit dezelven outwikkelen? Niettegenstaande

dit alles, blijft de zaak zeer opmerkenswaardig en wordt zij op

deze wijze niet ten voile verklaard.

Een digt zamengepakt wolkendak had ons reeds van 12 ure

af het gczigt op het diepland benonien^ over onzen bergtop
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zelven zwierven slechts enkele, zwenuiiende wolkeii (als het

ware enkele cleelen Tan clen grooten voorraad), die oris nu

eens in nevelen hulden, dan weder, in een onoplioudelijk afwis-

selend spel, plaats maakten voor dc heldere zonnestralen. Er

woei een zachte zuidoostewind. Ten 4 ure hoorden wij , diep

ondcr ons , het ratelen des donders; — heneden ons lag alles

in het duister, boven ons daarentegen werden de blaauwe ven-

sters , tusschen de nevelen, voorldurend grooter. Met het vallen

van den avond werd ook het diep beneden ons hggend wolken-

dak van een gereten, de wolken paktcn zich in den \orm

van torens om het gebergte zamen; maar boven ons werd de

lucht volkomen helder, de sikkel der inaan werd ziglbaar en

weldra omschemerde ons een door sterren verhchte nacht,

terwijl de toenemeude koude (6,0 R. = 45,5° Fahr.) ons in

de vertrouwehjke nabijheid der vuren drecf.

Wanneer eene gestadige hgchaamsbewegiug den honger heeft

opgewekt, hoe uitniuntend smaakt dan, op dergelijke koele berg-

toppen, het eenvoudige maal? Hoe tevreden, met wclk een

opgeruimd gemoed rust men op dezc hoogten, terwijl de wind

zachtkens door de Casuarina's ruischt en de sterren door het

ligte, groene dak der hut heenschemeren ? —^ Geen zAvaar ge-

welf van steen verbergt voor ons gezigt den vriendclijken aan-

blik des hemels, geen zwaar dak drukt op ons, geene sombere

murcn sluiten cng om ons been, men ademt vrij en'Iigt boven

den drukkenden dampkring der dieplanden, alwaar, — in

duistere holen,welke zij huizen noemen, — dc Avantrouwige,

naar hart en zin bekrompene menschen wonen.

Op de kruin van den Kawi , den 2^'^^" September, d844.

Op een door het gesternte helder verlichten nacht was een

koude morgen gevolgd; sedert gisteren avond had een zaehtc
w

westew'mA gewaaid en echter was dc teniperatuur van den

dampkring tot op 34,0^ Fahr. gedaald. Geen enkel wolkjc

Tcrtoondc zich. In de lagere zonen van den danipkring, bijria

lot aaa de lioogte van den top des Kawi, zweefde echter een
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zekcre tUiiiip, wolke op verre afstaiideu slechts half doorziglig

was on zich langs deu horizon in cen volkomen regte, overal

even hooge hjn uitslrekte; slechts twee bcrgtoppon, namclijk

do Ardjoeno en de Seiueroc verhicvon zich bore?i doze danip-

laag, waardoor men de dieplandcn slechts onduidelijk, als door

eendof vensterglas, gewaar wei'd. lets duidelijker, en wel te

nicer naar gelang zij naderbij gelegen waren, schenierden

de bergen Indorowati en Keloet door dezen damp of nevel,

welko niet uit Avaterdamp scheen te bestaan en Maarin hior en

daar, in dediepte, cukcle \\ crkelijke wolken (cumuli) zuonnnen.

Tocn de zonnescliijf den bovensten rand der daniphiag had bc-

stegen, werd men in het westen deduidelijkc, met een scher-

pen omtrck voorziene kegelvormige schaduw van den Kawi

gewaar^welke in deze nevelachtigc lucht was geworpen, lioewel

deze doorziglig was en zich te dier plaatse geen zwecra van

M'olkcn had gevormd. Zij leverde cen hoogst eigendommehjk

schouwspel op,

Een buitengewoon zware dauw lag op het grasbekleedsel

des bodems, vvaarop duizenden van waterdruppelen paarlden;

de temperatuiu' dei' aarde, 2 voct beneden den beganen grond,

bcdroeg (in een donker gekleurden hurausbodem) ten zelfden

tijde = 55,0^ Fahr. Ten 7 ure bcgon een zachte oostewind

te waaijen; de nevellaag trok op, verdween eindelijk en het

dagelijksche spel der wolkcnvorming vertoonde zich sedcrt 8

ure weder op nicuw. Mijn vertrek had ik tot den volgenden

dag uitgcsteldj en nu het voornemen opgcvat om, met den

Bekel van Baloc en zijne bijhebbcndc manschappen, langs de

Malangsche zijde mijne afklimming van den Kaw i te bewerkstelli-

gcn^ ik zond bij gevolg niijne arnie begeleiders uit Welingin, die

mij gisteren op mijn raoeitevollen togt zoo trouw ter zijde hadden

gestaan, naar huis terug, Ik liet hen echter niet met Icdige

handen vertrekken , •— en stelde mij nu onder de (quasi) bcscher-

ming van de bewoners der tegenover gestclde zijde des bergs.

De werkzaamheden verbonden aan het opnemen der kruin,

benevens aan het opineten der Oro-vlakte, ten cinde hare wer-

kelijke grootte te leeren kennen, heblx^n mij bijna den gan-

*_
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schen dag bezig gehoudcii. Dwars door do vlakte, rnat ik eenc

basis af a—c en behoefde , behalve de seinen aan de einden

dczer basis, slechts nog ccn paar anderen d—e aan de noord-

westelijkc en zuidoostelijke grcnzen der vlakte tcstekcn, deAvijl

zoowel de ringmuur als de overige omstreken der Oro-vlakle

een voldoend aantal herkenbare punten aanboden, welke tot

natuurlijke scinpalen gcbezigd konden worden. Den lezer naar

de hier bijgevoegde situatie-schets Kawi Figuur 5 en 6 ver-

wijzcnde, ^) zal ik in geenc uitvoerige beschrijving hieromtrent

treden^ ten einde echter het reeds in het bijzonder omtrcnt de

Ka\yi-krain en de Oro-vlakte medegcdeeldc ccnigc meerdcre volle-

digheidbij to zetten, deel ik nog de Tolgcnde opmerkingen mcde.

Het Oro-plat is geene horizontale vlakte; het is slechts in het

midden werkelijk ylak, terwijl zijn omtrek daarcntegen in een

langzaam oprijzend, breede golven vormend terrein bestaat; de

meer dan 3 voct dikke , donkerbruine humusbodem is slechts

met bosgras begroeid en naar de zijden been, aan den voet van

den ringmuur, door groepen van Tjemoro-boompjes omzoomdj

welke laatstgcnoemden zich insgelijks hier en daar aan de met

gras begroeide helling van den wand, ter plaatse waar die met

ecne zachtere glooijing afwaarts loopt, verhefFen. Eene zecr

groote hoeveelheid uitwerpselen van herten ligt overal op den

grasbodem verspreid^en doetdezc plaats kennen als het gelief-

koosde toevlugtsoord dezcr dieren. Geene sporen van banteng's

worden alhier aangetroffen. Overdwars genomen, naar het oost-

noordoosten, is de ruimte, in zoo verre dezelve tanielijk vlak is,

1,000 a' 1,100 voet breed (de afgenietene basis van ^, in derigting

van noord 76^ ten oosten, tot aan c was 950' lang); de grootste

diameter in de lengte, in derigting van noord 24^ ten oosten,

tot aan den dwars loopenden, censklaps afdalenden rand bc-

draagt 2,000 voet (van d tot e; 1,800 voet). De horizontale

afstand, van den kratermuur tot aan den voet van den tegenover

liggendcn berg, bedraagt: 1,800 voet, terwijl de beide (nooi'-

delijke en oostclijke) uiteindcn van den muur, in de rigting van

*) Dczc ^veld op <lcn bcrgtop zclvcn ontworpcn cu later afgewcrkt.
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noord 60^ ten westcn; 4,270 voet van elkandcr verwijdord

liggen; dit is derhalve de boA'enste diameter der krateropenino

in deze rigting. De hoogte bovcn de oppervlakte der zee van

het punt b (bij den alleen staandcn Tjemoro-boom) bedraagt

8,280 voet (baroni.); hier bovcn verhcft zich derhalve het hoogst

gelegen punt van den kratermuur in het westen, — hetwelk

8,820 voet hoog is, — 540 voet, en de wrongvorniige goenoeng

Tjemoro kendeng in het noordoosten slechts ongeveer 300 voet

Behalve de reeds vermelde twee plaatsen, alwaar de door

kunst geeifende en door lagc muren omringde vicrkante riiimtcn

worden aangctrolTen (die echtcr geheel vcrvallen en met gras

begroeid zijn), levert dit oord nog ecu ander bcwijs van voor-

mahge menschehjke bedrijvigheid. Op een geringen afstand

,

namehjk, noordwestwaarts van den alleen staanden ouden boom

ligt, in dat gedeelte der vlakte, alwaar dezelve reeds naar den

voet van den kratermuur begint op te stijgcn, eeneinzakking

of cen kleine dalketel , wclke zich naar beneden in de kloof

der kali Sibaloe verlengt; terwijl het van lieverlede nil den

bodem voortsijpelende water het beekje dezer kloof voedt

,

*

zoo is de verzakking aan het bovengedeelte nog droog. Door

eenige met muren omringde vicrkante ruimten, verkrijgt men

(noordwestwaarts in deze verdieping) toegang tot een hooger

terrasvormig gebouw, hetwelk, uit ruwe steenen vervaardigd,

uit trapvormig bovcn elkandcr oprijzende verdiepingen is gevormd.

Op het bovenste en kleinste terras hgt eene langwerpig vicr-

kante verhooging, als een grafheuvel gevormd, aan welken echter,

uitgenomen eenige regtop staande langwerpige trachictsteenen, -

gecne versierselcn wordenbespeurd. Welig is dit eenvoudige, aloude

gedcnkteeken met planten en met gras begroeid, terwijl in de

diepten van den klcinen ketel , achter de terrassen, verschcidene

boompjeshuune schaduwen werpen. Niets wisten de Javanen mij

omtrent den oorsprong van dit gedenkteeken mede te dcelen,

evenmin als omtrent de muren boven op den kraterrand en de

tempelruinen , welke w4j eergisteren aan de noordwestelijke

helling van den Kawi aantroffen, die alien in volkomene verge-

telheid schijnen gedompeld te zijn.



728

Mijiie wci-kzaaniheden in de Oro-oro geeindigd hebbende,

begon ik naauvvelijks den kratermuur woder te beklim-

men om ons bivouak te bereiken, toen ik, aau hct noord-

noordoostelijke uiteinde der \lakte, op nieuw een aantal Javanen

zagnaderen. Het was de Weclono van Ngantangiepaard^ bene-

vens een klein gevolg. Ik heette hem hartebjk Avelkorn , hetgecn ik

opregtelijk meende, want !« bewees zijne komst^dat de Resi-

dent Yan Pasoeroean (de heer W. de Vogel) niet slechts acht

had geslagen op mijn \erzoek, om mij zijne hulp te verleenen bij

dereizen, welke ik binnen zijne residentie zou afleggen, maar
dat ik zelfs op de krachtdadigste ondersteuning mogt staat

maken, \yelk uitzigt mij, gelijk zich ligtelijk laat begrij-

pen, zeer Tcrblijdde, — want de Semeroe lag nog z;oor mij;

2o bragt de Wedono allerlei kleinigheden mode, welke in dcze

bergwoestijn volstrekt niet te verachten warcn, als: cene ma-

tras, schoonehoofdkussens, brood, koewe-kocwe, sniker, thee,

koffij, enz. , hetgeen ons allcs zeer te stade kwam! Stellig is

het , dat geen Javaan immer door een Enropeer met mecr inni

gemeende vreugde is verwelkomd gcworden, dan deze Wedono
door mij werd begroet. Het scheen als of hij zich door de

vriendelijkc ontvangst , welke hij van mijne zijde genoot

,

voldoende voor zijne moeite beloond rekende; hij nam wel-

dra deel in de vrolijke stemming, welke algemeen bij de leden

der karavaan, onder welke ik tabak, cigaren en eene geringe

hoevcelheid opium uitgedeeld had, hecrschte. Wijrigtten derhalve

alles naar ons gemak in en waren stellis- meer in onzen schik

S

dan, in zijne Tuilerien, — de koning der Franschen.

Vrolijk stegen de vlammcn onzcr vuren opwaarts, misschien

wel Yoor de eerste maalsedert de belijders der Hindoe-leer, die

hier eenmaal hun verlijf hielden, dozen bergtop verlieten (het-

geen waarschijnlijk korten tijd na de invoering van het Maho-

medanismus, in 1478, plaats greep). Geen pelgrim schijnt

denzelven sedert dien tijd mecr bctreden te hebben. En hoe vele

eeuwen zijn misschien vroeger niet vervlogen , sedert het vul-

kanische viiur de wanden van den kratermuur deed gloeijen,

ter plaalse waar tlians de wind door Tjemoro-boomen ruisrht?
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Te oordeelcn naar dc dikte der vruclilbnrc aardlagcn van do Oro

vlakle, slellig ineer dan een liental ccuMcn! Want dat doze Oro-

vlakte dc voornialigc kraterbodciu uiliuaakl ^ die uiisscliicu uil zlch

bn^ed verspreide en snel bekoelde lava-stroonicn is gcvormd,

mag niet worden bclMijfcld- evenmin is Ijct aaii twijfel ondcr-

hevig, dat dc halfkringvormigc nok, op wolker midden wij ons

tbansbevindcn, een dccl vomit van dcu voornialigon kratcrnuinr.

Zeer mogebjk is bet, dat deze muur oorspronkcbjk kringvormig

was en in het noordooslen door do lava-vlocdcn, die zich een

nilweg baanden, werd verbrijzcld^ aan die zijden voriuen tbans

de lava-beddingen genen scherp bcgirnsdcn rand, lussrben den

voct der Boedak-nok aan den ecnen en den Tjemoro kendeng-

berg aan denandercn kant, — een rand, Mclkc, als de laatstc

grens van bet Oro-plat , in den vorm van een trap naar bet noor-

den en naar bet noord-noordweslen afdaalt (op gebjke wijzc
r

als dc bovenste kraterbodem van den Gede zich steil naar

het dal van Kandang badak nedervvaarts stort) ; de goe-

noeng Tjemero kcndeng mag dan als een staande geblevcn

gcdeelte van den oost-noordoostelijken kratcrmuur Morden bc-

schouud 5 welks bo\ ensle rand werd vcrbrijzcld , of nog

waarschijnlijker als een eruptic-kegel , uelke in de onmid-

dellijke nabijheid van den kratcrmuur was uilgcbroken en

Avaaraan zich deze muur aansloot. Dat crnptie-kegels niet altijd

in het midden der kraters worden gcvormd, maar integondeel
F

mcnigvuldiger in de nabijheid of aan den voct der kratermurcn

onfcslaan, welke alsdan le ditT plaatse worden vcrbrijzcld of

ovcrstclpt, — zulks Iccren ons de voorbecldcn, welke wij

daarvan bij verscheidcne andere vulkanen op Java aantreffen,

als b. V. bij den Panggerango (met den er"r»tie-kegel Mandala-

wangi), bij den Dieng (met de eruptie-Kcgcl Pakoeodjo), en

andercn. De kloof, tusscben de zuidoostelijke helling van den

Tjemoro lendeng en het tegenwoordige oostelijke uiteinde van

den muur, kan alsdan ten gevolge cener latere doorbarsting

zijn gevormd geworden,

Uit<yenomen eene vvarme bron, welke naar mij door den

Wedono Averd verhaald, aan den noorddijken voct des bergs
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opwelt, zija alio sporeii van vulkanischo wcrking op den Kawi

Ycrclwenen. Het is eea volkomen uitgebluschte vulkaan. Gecnc

dampen
J
geene verhitte plaatsen^of borrelend water laten zich

ergens in de kraterruimte ontdekken. Alles is groen. Als ware

het een schoon weideveld, zoo doet zich het Oro-oro plat aan

het oog voor en honderden van herten , door geen jager

verontrustj door geen tijger vervolgd, dartelen hier in het

vrolijk genot huns levens op den grasbodem rond^ waar voor

een tiental (misschien voor meer tientallen van) eeuwen slechts

de Yurige baren van eene lava-zee bruisten.

Het koude klimaat van dit hoogplat (ongeveer S6 a 57" Fahr.

gemiddelde temperatuur) , waar geen tijger meer kan huizen,

zijne uitgestrektheid, zijn hoogst vruchtbare bodenij de bij-

zonderhcid dat hetzelve door den hoogen, halfkringvormigen

kratermuur tegen de weste- en zuidwestewinden is bcschut,

de zuivcre lucht dcr heerlijke zone van 8,280 voct, zijn rijk-

dom aan drinkwater, do gebaande wcgen waarlangs men het-

zelve van Batoe kan bereiken, dit alles maakt hetzelve even

zeer geschikt tot het aanleggen eencr gczondheids-inrigting tcr

genezing van kranken, die aan tropische ziekten (ten gevolge

der aanhoudende hitte) lijden, als tot het aankweekcn van Euro-

pesche gewassen. Op Java worden zeer zeldzaam vlakke stre-

ken, welke eene aanmerkelijke uitgebreidheid bezitten, boven

de zone van 4,000 aangetroiTen. Er zijn er slechts drie. De

uitgebreidste derzelven is Penggalengan, achter den berg

Malawar, bij Bandong, gelegen; zij is 5 a 10 palen lang en

breed, doch slechts 4,400 voet hoog^ hierop volgt het plateau

Dieng, hoog 6,300 '^ op zich zelf is het slechts ongeveer 1 paal

lang en 3/4 paal breed, doch wordt omgeven door uitgestrekte, even

hooge, menigwerf vlakke bergstreken; vervolgcns dit Oro-plat

op den Kawi, hetwelk 8,280 voet hoog, maar slechts 2,000

voet lang en 1,000 voet breed is. ') Mogten toch de gences-

») Buitendien vindt men in het Ajang gebergte, nabij Bc50cki, velc uitgestrekte,

vlakke of zacht glooVjcntle , met gras begroeide bellingen in de zoue van 6,7 en

8,000 voet. (Latere aanmerking.)
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kuiuligcn op Java ecnmaal van Ijct dcnkbcehl terugkomca oin

ziektcn, oalstaan door hot klimaal^ — Icn gevulgo dcr aan-

lioiKlendo Iiitte, — met arisenijen to willca genezen, Iufgeen

onmogclijk is, zoo lang dc oorzaak van hot kwaad, dat is: de

liittc, niet \vcggcnomcn kan worden (en moge al eon enkelo

aanval ovcrwonncn worden, zoo zal dc zicke, bij hct \oort-

dureiid bestaan der oorzaak
,
gcdurig op uieuu in dezclfdo

kwaal tenig vallen); niogten zij in de plaats daarvan liover

de levcndigwerk<MKlegeneeskraeht der na(uur, van IieL klimaat,

van den dampkring, der koudc erkenncn! welker Marking men

hier op Java, in dc zone van 6 a 8,000 voct, even goed kan genie-

len als in Europa ; dcze gaat alle zoogenaanide tropische zicklen

d*^"!" Europeers niet sleclits op eene zekere \vijze te kccr,maar

daarcnboven \^ordt het ligcliaam, dat gedurcnde eenige maan-

den den m elfladigen invloed der koude bleefgenieten , door haar op

nieuw als het Marc versfaald en in slaat gesteld de hooge tempera-

tuur (in dc heete zone van dit eiland) op nieuw te verdragen. Maar,

helaas ! dit ecnvoudige geneesmiddel deugL niet om de beurzen

der doctoren en apolhekers le vullen; het arine publiek gaat

voort pillen en drankjes te slikken en — wandclt naar den

kerkhof. >)

Malang, den 22'^^° Sepiemher, d8H,

Ilocwel wij op de bergkruia ecu heldercn, door hct geslernte

verlichten nacht doorbragten en er geca regcn viel, zoo wcrd

mijn leger echter van hcverlede geheel en al doornat, ten ge-

volge van den dauw, welke onophoudelijk door het loofdak

niijner hut druppclde. Geen windje suisde ora ons been.

Den hierop volgendca morgen (iempcratuur 5,0^ Reaura.) wa-

ren de benedenste zonen des danipkrings Mcderom, op gehjke

wijze als gisteren, met dien halfdoorschijnenden damp bezwan-

Vele honderdcn worden het slagtoffer dezer valsche leer. Voorlcorten rijd nog

wcrd te Soerabaja de hoogste beambte dezcr kolonien begraven, die, — ware hij

beter geraden gewordcn , had hij , in plaats van de heete lucht der zeekusten ,
de

koele bergstreken van Java opgezocht, — aich misschien nog in het geuot des

levens zou mogen verhengcn.

47



( :V2

geid ^ clc laag, door hem govormd, reikte zoo hoog of was zoo dik

,

dat slechts de kruinen van den Semeroe en van den Ardjoeno

daar boven uitstaken. Hare bovenste grenslijn teekende zich aan

den horizon wederom zooscherp en lijnregt af , dat men even zoo

oed hooglehoeken kon meten boven dien rand, als boven

de kim. Maar reeds ten 61/2 are steeg de damplaag hooger en

omhulde zij ook den Semeroe. Diep beneden ons strekten zichhier

en daar eenige als krullen gevormdc wolkenmassa's overhetlaag-

land uit, vvelke aan de bewoners, die onder hare schaduwen

woonden, waarschijnHjk het denkbeeld inboezemden, dat de

gansche lucht op die wijze betrokken was. Het overige ge-

deelte dcs danipkrings was echter inderdaad geheel en al vrij

van wolken.

Ten 71/2 ure maakte ik mij tot de afrcize gereed; met de

pakdragers voorons uit,klautcrden wij (de Wedono vanNgantang,

de Bekel van Batoe, ik en ons volk) den kraterwand weder af, ste-

gen in de Oro-vlakte te paard, waardoor wij onzen weg naarhct

noordoosten namen. Ter linkerzijde der Sibaloekloof kwamen

wij op eene breede lengte rib, welke in eene tamclijk regte

rigting, nu eens steil, dan weder eenigzins vooruit springende

en vrij effene terrassen vormende , bergafwaarts hep. Aan hare

regterzijde lag de voortdurend dieper wordende Sibaloekloof,

aan welker overzijde zich de noordelijke helling van den Tj^moro

kendeng verhief. Deze was begroeid met eene 4 a S voet hooge,

buitengewoon digte vegetatie van Euphorbia javanica, een

Ocymum en eene Composita uit de tribus der Senecioideae;

slechts eenige weinige Tjeraoro's, waarvan het jcugdigere gc-

boomte meer piramidevorraigc toppen, de ouderen daarentegen

onregelmatige 5 ronde krooncn dragen , verhieven zich, op grootc

afstanden van elkander, boven het zoo even vermelde kreupelhout.

Weldra nam de Wedono afscheid van ons; hij sloeg eene

meer westelijke rigting, den weg naar Ngantang, in. Tocn hij

mij vcrzocht, dat ik mijne tevredenheid over zijn gehouden

gedrag aan zijne overheden zou betuigen, kwam het mij voor,

dat eene dergelijke achting of vrees der Javasche hoofden voor

de Enropesche beambten immer een goed teeken is eu het
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bewijs levert, dat hot land good v^onXt bcshiiml. — Verrlt^r

bcrgafvvaarts begon men cikcn lusschen de Casuarina's aaii

te treflen; eenigc zeer oude buomcn liadd'^n staiiiiuen ter

dikte van G voet. Ilet woud werd lommonijkcr, voclihger,

ik trof eenc mij nog onbekcnde halfbooinachtige varcn aan, welker

regie, 6 voet hoogc, maar niot houtige stam zich eerst in drie

en vcrvolgens telkens in twee fakkcn (die echter, lielans! stcriel

waren) verdcelde. Soiiitijds vcrliicf zich de rib, nadat zij

een voorsprong liad gcvornid, weder op iiicuw lul ceno kleiue

spits, doch daaldc in het algemeen met eene zaclilc glooijing^
L

wij klonimen voortdurend in de rigting van het noord-noord-

oosten bergafMaarts; weldrabcgon het Avond bijna uitsluitend nil

ciken tebestaan, het kreupelhout wcvA zeer vochtig, de bodcm
4

veranderde in ccn papachtig weckeu humus, die ons noodzaakle

den zadel teverlaten; eindelijk bereikten W\] tenOi/^ ure (na ge-

dnrende Is/^ uur onzen togt te paard te hebben voortgezet)

een geheel vlakken voorsprong, tusschen den eigenhjken Kavvi

en zijn noordehjk voorgebergte gelegen, ahvaar wij eene hut

zagen, die door de Javanen alhier was opgeslagen.

ZT/er ter plaatse hield zich een kok op (die ons boven bcter

te stade zou gekomen zijn!), van wiens lekkernijen de Bekel

mij allereerst een kop thee aanbood, terwijl de verschc paarden

werden voorgebragt. Dit oord, hctwelk in het rond bij uitslui-

tiug door eikenwouden was omzoomd, heette men gocnoeng

SewanteL
Ten 9V2 ure zetteden wij onze reis voort^ aanvankclijk zuid-

oostwaarfs, doch zeer spoedig oostwaarts gaande en kwamen

wij op eene vollvomen regt en zeer slcil afwaarls loopende nok

(rib), die met Casuarina's was begroeid^ zoodra wij onder dit

geboomte aankwamen, vonden wij ook tersLond weder een droo-

geren bodem. Ter wederzijde werd deze nok door eene kloof

begrensd, van welke die ter hnkerzijde gelegen zeer steil en

diep \vas. Verre van elkander verwijderd groeiden de Casna-

I'ina's op den grasbodera verstrooid in het rond.

Ten 10 ure bereikten wij de benedenste \\'Oudgrens en trokken

vervoli^ens, — ter\^ijl wij nog altijd onzen togt over dezelfde,



734

docli Toortdurend breeder wordcndc lengte rib voortzetteden,

eei-st door een bosch uit bamboes bestaande , welks drooge hal-

men zoodanig door den wind al knarsend tegen elkander werden

bewogen, dat onze paarden door het geluid schuw werden, en

vervolgens door eene Alang-wildernis gedurig dieper, bij toe-

ncmende hitte, naar beneden. Eindelijk stegen wij in de kloof

af , welke de linkerzijde van dezen bergrug begrenst en kwamen

aan een gebaanden weg , welke langs den regteroever der beek

(kaE) Kangsiran heenloopt 5 over kleine bainboesbruggen ging

de weg (den eersten keer ten H ure) , herhaalde malen , over de

kronkeleude beek. De kloof werd gedurig wijder, en haar bo-

dem liep voortdurend vlakker in het land uit, hetwelk zigt-

baar meer en meer, naar mate wij voortgingen, met tabak,

Djagon- en rijstvelden, benevens tusschendezelven verstrooidlig-

gende hutten en kleine gehuchten , overdekt was. Het landschap

werd levendiger, de door geen mensch bewoonde wildcrnis trad

achterwaarts. Wij doorlFokken dit vlakke hoogland, aan den noord-

oostelijken voet van den Kawi (district Batoe), voortdurend in

de rigting van het noordoosten en kwamen ten 12 ure aan den

grooten rijweg, die langs den voet dcs Kawi, in eenedwarsche

rigting met betrekking tot het door ons gevolgde bergpad, heen-

voert. Dezen weg nu volgende , bereikte ik een half uur later

het poststation Singaling^ alwaar , door de vriendelijke zorg van

den Assistent-Resident van Malang, een rijtuig voor mij gereed

stond, hetwelk mijnevermoeide voetenhoogstwelkom was. 1) De

afstand van daar zuidoostwaarts tot aan Malang bedraagt 6 palen,

die nu snel en op eene gcmakkelijke wijze door mij werden afge-

legd. Ten IV2 ure trad ik in den fraaijen , wel ingerigten pasang-

grahanBrantes, welke aan den in heuvelen opstijgenden linker-

oever der kali van denzelfden naam is gebouvvd. Hier woei een

sterkc en aanhoudendc zuidewind,— die zich ook de vorige dagen

even krachtig had doen gevoelen, — doch welks invloed, op eene

lioogte van 4,000 voet boven Malang , zich niet meer laat bespeu-

ren. (Dchoogekrnin des Kawi schecn bij uitsluiting blootgesteld

') Mijn rtjtui'^ moest tc HUtar aehter gelaten worden.
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le zijii aan den iavlocd der passaalwindcii, \\elke in die zoneslechts

uiterst zacht waaijen, terwijl hier beneden bijua allijd een zeer

sterke zuidewind heerscht.) Van hier gezien , duet zicli de ^aw-'*

(hot lioogste middengedeelte in hot noorden 80^ tot 83° ten

westen) voor, gelijk wordt afgebeeld in de proficl-teekening Kawi

Figuur2\ de puntcn a en 6 zijn: de goenoeng Bitrang, c en d

de beide lioeken van den Tjemoro kendeng, e de gocnocng

Bokong en/ de voorgebergte-spits Panderman^^) in de nabij-

heidvan Batoe, welke wij bij het afklinunen wcstwaarts Helen

liggen. Den Aixljoeno woidt men gewaar in het noorden 8 tot

11° ten westen.

I

*) Ointrent het bezigen van den kliukcr c, zy hier in het algemeen aangcmcrkt

,

dat die eigenlijk met een omgekeerden circouflex behoorde te worden geschreven;

gebrek aan dergelijk lettcrteekcn hceft ons genoodzaakt den gewonen circonflex le

gebruiken. Zie hoofdstuk I, p. 495.



NEGEKBE SCHETS.

VULKAAN 39: S^MEROE. $

Br. 8° 16 . — L. 113° 4^h'. — H. 11,480

uHinauf, hinauf!

"In Sprung und Lauf!

u Wo die Luft so leicht , wo die Sonne so klar,

M Nur die Gonisr springt, nur horstet der Aav

n Wo das MenscTumgPwiihl zxi Ftisspn mir rolM

,

u Wo das DonnPTgehruil tief unten groUt, n

(Collin.)

Maijon tengahy den 24''''' September^ J844,

Den vorigen dag bragt ik in den pasanggrahan Brantes , bij

Malangj door met het in orde brengen mijner schetsen en teekenin-

gen, en had het genoegen kennis te maken met den heer Dickel-

man (Assistent-Resident dezer afdeeling), die, in overeenstemming

met het verlangen door den Resident van Pasoeroean geuit, mij de

meest mogehjke hulp op mijne togten verleende. Op zijn aanra-

den besloot ik den Semeroe ^) aan de zuidwestzijde te bekhm-

men, alwaar, door de voorkomendheid van dezen beambte,

reeds aanstalten Avaren getroffen om, door het kappen van

geboomte en het banen van een pad door de wouden^ welke

den voet van den Semeroe heinde en verre bedckken, mijnen

togt gemakkehjk te maken,

De pasanggrahan Hgt op eene zachl rijzende hoogte, aan

den linkeroever der kah Brantes, welke zich allcngskens naar

de noordzijde verheft; op eene gehjke hoogte hgt, zuidoost-

waarts, eveneens aan den hnkeroever der beck, op den afstand

van een boogschot daarvan verwijderd, een vierkant huis met

*) Verkort Smeroe. ook Mahaiueroc genocmd.
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Iwee verdiepingen , welks okcrgele kleur met zwarle slree-

pen hct reeds in do verte in het oog doet vallon; hcl is

niets minder dan de kasenie of Bt^ulen-j, Molkcr bezeltiu'r^

bostaande uit een luilenant en twinlig mecstendcels iulaudschc

soldaten, loereikend is om de 80,000 bewouei's van dil regenlsehap

in rust te houdeu. Aan do tegenover geslelde zijdi* der beek,

(zuidwaarts van liier) slrekken zieli de rijen van banil>oeshu((en

dezer plaats (dcsa), Malang geheetcn , uit; vcrliolen onder liel

b!adere^gc^velf van Kokos-palinen en van ancfcrc vruelilbuoiaen,

worden sleehts eenige weinige Europesclie, van sleen gebuuwdc
\AonIngen (eene verdieping liebbeude) lussclien dezelven aan-

getroflou. Tusschen dcu pasauggraliau en de Benteng loopt de

grootc weg van Pasoeroean uit het noorden beneden\Aaarts;

hij verbindt de beide oevers der kali 15rantes met ecnc houten

brug en gaat vcrvolgens zuidwaarts naar het Aloen-alocn^

hctwelk men als het eigenhjke middenpunt van Malang mag
beschouuen. Want neveus deze plaats beviuden zich de vvoningen

van den Assistent-Resident (aan de zuidzijde) en die van den

Regent (aan de oostzijde), terwijl de kleinere Javasche en

Europesche woningcn, in de nabijheid van deze laatste, het digst

bij elkander staan. Al Avandelende bereikt men deze plaats, van

den pasanggralian, in een half uur; zij heeft eene gehjke hoedanig-

heiden vorni als aldeoverigeAIoen-aloeu'Sj welke voordewoningen

der inlandsche hoofdenj door het gansche eiland Java been,

worden aangelrolTen; dezelve beslaat uit een vierkant, efleu

grasplein , omzoomd door Weringia-boonien en in hel middcu

gewoonlijk door een of twee zeer oude boomen dierzelfdesoort

beschaduwd; de stanimen dezer laalsten zijn omgeven door een

lagen numr of door eene heining, en Morden met eene zorgvul-
+

digheid, -welke aan vereering grenst, onderliouden. Wie toch kenf

dezelven niet, die liefelijke Aloenpleinen! Avelkc, het is Avaar,

in grootte afnemen van een diameter van 1,000 voet, voor de

woningen der Regenten in de hoofdesa's, tot op 100 voet in de

kleinste dorpen, maar die uiterlijk immer dezelfden blijven.

Men stellc zich voor het oog der verbet*lding, nevens hel digte

<'n srhaduwi'ijke, neder\\aartshangende loof der rondachlige
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krooneii der Weringiii-boomen, bet lichle groen der hooge

Pisangbladeren, welke boven/de zijmuren of heggen uitsteken,

eu hot bladerendak der geelachtig groene, schittcrende vvaaijers

van Kokos-palmen, die zich boven bet donkcrgroene loofge-

welf van bet overige geboomte verbeffen^ om bet beeld van

een dergebjk Javascb dorpje te verkrijgen. Onder bijna immer-

durende scbaduwen verborgen, valt bier en daar, tusscben de

stammen der vruchtboomcn , bet geelacbtige bruin der butten

in bet oog.

De kab Brantes, wclke wij bij Kediri als een spiegelgladde

,

ruslig daarbeen vbetende rivier leerden kenneu , loopt bij Malang

nog al niurmelend over vulkaniscbe rolsteenen; albier beeft zij

ongeveer de breedte der tji Dani, nabij Buitenzorg. Zij stroomt

uit de tusscbcnruirate tusscben den Kawi en den Ardjoeno bc-

nedenwaarts , neemt in bet bovenste gedeelte van baren loop alle

beken op, Mclke van de noordebjke zijde van den Kawi, be-

nevens van de zuidebjke zijde van den Ardjoeno afstroomen

en wendt zicb bij bet dorp Malang, Avclks oostzijde zij bc-

spoelt, naar bet zuiden been, in dezc rigting, narnelijk, daalt

bet gansche middengedeelte van bet landschap, betw elk , inge-

sloten tusscben den Kawi en den Ardjoeno ten westen en

den Tengger, benevens den Semcroe ten oosten^ eene uitge-

strekte dalvlakte vormt^ bare grootste boogte ligt noordwaarls

van de negerij Malang, ter plaatse waar de voet van bet

ter wederzijde gelegcn gebergte (bet Ardjoeno en bet Tengger
gebergte), die zich vlak uitstrckt, in elkander loopt. Aldaar
ligt, aan den oost-zuidoostelijken voet van den Ardjoeno, ter

boogte van 1,GG5' bet dorp Lawang, met de ru'inen van Sin-

gosari. Van bier af daalt bet landschap, in dezelfde rigting als.

bet door den grooten weg van Pasoeroean wordt doorsneden,
met eene zacbte glooijing en van lieverlede naar bet zuiden (of

naar bet zuid-zuidwesten) 2G0 voet lager tot aan Malang, welke
plaats, bij den pasanggrahan Brantes, 1,400 voet boven de op-
pervlakle de zee gelegen is ; van deze plaats af tot aan den voet
der zuidelijkc bergketen, welke zicb in eene dwarscbe rigting

uitstrokt en den zuidelijken loop der kali Brantes censklaps in
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cene westelijkevigliiig doel veraadereu, liuudtdiezeU'de helling van

het landschap in de rigting van het zuiden aan. In dit midden-

gedeclte zijas loops hebben ^vij deze rivier reeds leeren kennen en

gezien, hoe zij naar het westen, vcrvolgens, in dc vlakte van

Kediri, naar het noorden stroomt en zich eindclijk weder naar het

oosten wendtj tot waar zij zich in de zee outlast, zoodat zij,

rondom de vulkanische gebergtegroep Ardjoeno, Kawi, Keloet

en Andjosmoro heenvlictende, een aan de hoeken afgeronden

vierhock beschrijft, en dat hare uitAvatcring en hare bronnen

bijna onder denzelfden meridiaan gelegen zijn, en clkandor zeer

van nabij nadereu. Ditis het eenige voorbeeld, dat Java oplevert

van eene groote rivier, welke ineenen kringvonnigeri loop naar

hare bronnen terugstroomt.

Het niiddengedeelte van Malang is derhalve eene van het noor-

den naar het zuiden (of naauwkeuriger gezegd, van het noord-

noordoosten naar het zuid-zuidwesten) afdalende dalvlakte,

eene opene ruimte tusschen de vulkaneu, welke ten oosten

en die, welke ten westen zijn gelegen, — een doortogt voor

den versterkten zuidewind, welke hier even aanhoudend en met

gelijke hevigheid waait als te Kediri en te Madioen. (De twee

eerste voorbeelden van dergelijke van het zuiden naar het noor-

den openstaande ruimten, tusschen ter wederzijde van dezel-

ven gelegene vulkanen.) — Malang is het hoogst gelegen van

deze genoemde drie vlakten^ zij heeft haar val naar het zuiden

been; in de beide anderen vlieten de beken in de rigting van

het noorden; — zij behoort tot de gematigd warme zone van

1,200 tot 1,660 voet; de beide anderen daarentegen tot de

heete zone van 190 a 500 voet, en toch heerscht in alle drie,

gcdurende het drooge jaargetijde, een stcrke zuidewind.

Het hefelijke oord, alwaar wij ons ihans ophouden, hgt met

in het eigenlijke middcngodeelte van het dal, welks grootste

gedeelte eene cwZ/wur-vlakte is (met rijstvelden, dorpboschjcs,

tabak en hooger op, aan den voet der bergen, met koffijaan-

plantingen bedekt), maar meer naar het westelijke grens-

gebergte, naar de zijdc van den Kawi been. Van bier gezien,

verheft zich de Kawi {de niiddonste top) in het wesion 7 tot
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10^ ten noorden^ de Ardjoeno in het noorden 8 tot 11^ ten

westen ^ de Semeroe in bet oosten 26</a^ ten zuiden ^ de zuider ge-

bergte ketenen zijn ook in deze streten zoo laag, dat men derzelver

zoom naauwelijks kan ontMaren; ook het tusschenland, tus-

schen den Ardjoeno en den Tengger, schijnt vlak aan het oog toe.

De uitdrukking vlakte (dalvlakte) is echterslechts in zoo verre

op Malang toepasselijk , wanneer men het gansche landschap als

Mn geheel beschouwt^ want behalve de algemeene daUng,

welke in de rigting van het zuid-zuidwesten wordt opgemerkt

(waardoor aan hetzelve den vorm van eene horizontale of bijna

horizontalc Ylakte, gcUjk die van Kediri en van Madioen, wordt

ontnomen), zoo is buitendicn de oppcrvlakte niet ovcral van

gelijke hoogte^ maar ten deele doorsneden door diepe beek-

kloven, ten deele heuvelachtig en bij afwissehng nu ecns da-

lende, dan weder rijzende. Zuidoostvvaarts van den pasang-

grahan ontwaart men^ op een afstand van ongeveer 3 palen,

een hooggelegen, vrij uitgestrekt plat, hetwelk zich van den

voet des Tengger ver naar de zijde van Malang (naar het oosten

been) uitslrekt en vcrvolgens eensklaps, in den vorm van een

terras, in de eigenlijke, eenige honderd voet lager gclegene

vlakte afdaalt. Naar Uiid van ontvangene berigten, kan dit plat

niet met water worden besproeid en is het derhalve onbcW'Oond

(het uitgcbreide cinde eens lava-strooms).

Het klimaat van Malang kan met dat van Tjandjoer worden

vergeleken en is , niettegenstaandc de zuidewind , welke ge-

woonlijk des middags opstcekt en tot laat in den avond blijft

waaijen, gezond en aangcnaam; de gemiddelde tcmperatum-

alhicr is 1^!% a 2° Reauni. lager dan die der kusten^ het water

der bcken is kristalhelder , de lucht is zuiver en er worden

geene muskieten gevonden, Daarenbovcn wordt er goed rnnd-

vee, goed vleesch gevonden en goede groentcn te Batoe ge-

teeld. Aan dcze natuurlijke voordeelen paren zich voortreffe-

lijke en zorgvuldig ondcrlioudene rij- en groote wegen, welke

het land bijna naar alle zijden doorkruisen, uitmmitend inge-

rigto pasanggrahan's
5 alwaar men door de zorg der distrikls-

hoofden, tegcn eene billijke tcgemoetkoming, cenc wolvoor-
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zicnc lalel vijidl. llct groote aaiilal rcizigei's , helwelk zoo

van Soerabaja als van Pasoeroean clit landschap bezoekt, ht-lzij

tot uiispauning en genoegen , hetzij met hot doel oni de lem-

pelruinen te Singosari en te Pakis le bezigtigen , uiag derhalve

geene verwondering baren.

Nadal ik mijne baromcterdragerSj met nog andere inslru-

nienten, benevens niijne pakkaadjc dcs nachts had vooruitge-

zondcn, reisde ik dezen morgen uit Malang *) en Icidc ik den

afstand van daar tot aan deze plaats te paard in 4^/2 uur (van

6 tot IOV2 ure) af. Aan de grenzcn van elk distrikt vcrw isselde

ik van paarden, welke daartoe reeds gereed stonden; ingevolge

van den last des Assistent-Residents , Merd ik begeleid door

de distriktshoofden, die, naar den inhoud van den hadat, met

de paarden, \\elke door hen worden geleverd, nimmer verder

dan tot aan de grenzcn van hun distrikt medereizen. Hoezeer

het verwisselen van paarden bevorderlijk is tot het snel voort-

zetten der reis, zoo heeft het voor den reiziger toch ook zijne

onaangename zijde^ somAvijlen verlaat hij een goed afgerigt

paard, dat gemakkelijk galoppeert, om een schuw en nukkig

dier te bestijgen , hetwelk bij elken afgebranden boomstam op

zijde springt. Daar een Javasch hoofd zich ninnner op reis

begeeft, zonder van zijne ondergeschikte beambten, en deze

\vederom door de hunnen, vergezeld te zijn, zoo werd ik op

deze togten door een zwerm van 1) rijdcnde trawanten omstmvd.

Overeenkomstig de gewoonte, welke in de residentie Pasoe-

roean in zwang schijnt te zijn, werden wij voorafgegaan

door twee man, gekleed in roode en groene biiizen, elk met

een vcrvaarlijk lange lans gewapend , in vergelijking waarvan

de speer van Don Quichote sleclils de lengte ecncr gcMonc naakl

heeft gehad. Met deze lansen , — welke even statig als stijf voort-

durend reglop werden gehouden, — voor ons uit, hierop imp.

geringe persoon, en do gansche zwerm van ondergeschikten in

hunne bonte, van alle regelmaat vcrstokene Heeding achler

mij, zag onze togt, zoodra wij onze paarden in galop hadden

•) Geschi-cveii te Matjan tcngah, den 24sten September, 1844.
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gezet, er wel wat kozakachtig uit en vlogen de slofwolkeii uiu

ons op, als rende de booze vijand door hct veld.

Menig doipbewoaer, die een slecht ruiter was, werd daarbij

op deu grond geworpen, tot groot vermaak der overigen, die

Lem uitgelagchen zouden hebben, al had hij ook den hals

gebroken. 's Lands Avijs, 's lands eer^ onverstandig zou het zijn

deze eerbewijzingen af te slaan, en wel uitlioofde andere en

wczenlijkevoordeclendaamit ontspruiten^ de Javaan, namelijk,

die slechts op het uiterlijke afgaat, rigt de mate van onder-
steuning en behulpzaarnheid , wclke hij den reiziger bewijst,

altijd in naar den graad van onderscheiding , welke deze van
de zijde der plaatselijke overheden geniet.

De breede, goed onderhoudene rijweg hep van den oever der
kaK Brantes, die ,men oostwaarts in de nabijheid van Malang
pa^eert, over het algemeen genomen in de rigting van het
zuid-zuidoosten

, door eene geheel effene streek; hare opper-
vlakte bezit bijna gecne andere oneffenheid dan de verdiepte
bcddingen der weinige beken, die dezelve (in de rigting van
het noorden naar het zuiden) doorsnijden. Deze zijn, behalve
de Bi-antes, de kali Ambrong, welke in het Tengger-gebergte
ontspringt en door nog eenigermate bebouvvde , vooral met tabak
beplante vlakten stroomt; hoe verder wij van den oever dezer beek
naar het zuid-zuidoosten voorwaarts togen, des temeer veranderde
de aanvankclijk bruine, leemachtige en humusrijke bodem in

cenen iijnen zandgrond en troffen wij gedurig minder bebouwde
vclden aan. Eerst kwamen wij*doorcen gering overblijfsel van
het oorspronkehjke woud; later werd het aantal boschjes, het-
w^elk wij doortrokken, gedurig menigvuldiger, afgewisseld met Gla-
gah wildernissen; ten 10 ure doorwaadden wij de derde en grootste
beek, de kali Lesti, welke door eene tamelijk diepgelegene en met
woudgeboomte begroeide beekkloof stroomt en kwamen wij weldra
te Matjan^t^ngah aan. (Hoogte dezer plaats boven de oppervlakte
der zee 1,300 voet.) Deze naam wordt gegeven aan een kleincn
ultbamboes gebouwden pasanggrahan en tw ee kleine gehuchten,
welke beide slechts uit eenige weinigc hutten beslaan en waar-
vaii het eene, het verst verwijderde, noordwaarts, aan ^ene zijde
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tier bcek, het anclerc zuidwaarls vaii den pasanggralian en in

deszelfs nabijheid gelegen is. In deze rigting van Malang is liet-

zelve het laatste dorpjc; eenzaarn ligt het in de met avou-

den bedektc ylatte , welke met cene zachte glooijing naar het

zuiden afdaalt. Slcchts aan de westzijde strekt zich ecne openc

en bebouwde landstreek , Avelke in sawa's is hersehapen, lot aan

hetzelve uit^ ten noorden en ten zuiden is het door bosseJicn

omsingeld, en ten oosten strekken zich, slechts door de

kloof der kah Pamoetang van deze plaats gcschciden, de on-

afgebrokene wouden uit, welke den voct van den Scmeroe tot

aan het zuiderstrand toe bedekkcn, en die tot heden een on-

overkomelijken slagboom liebben daargesteld, tusschen de be-

volking van Malang aan deze en die van Lemadjang aan gene

zijde of oostwaarts van den Semeroc.

Men heeft hier, namelijk, niet slechts met dc digt door-

cengegroeide wildernis van het bosch te kanipen, maar, naar

luid der berigten van de Javanen j bedekken deze wouden een

terrein, dat, verre van eene vlakte te zijn, uit eene menigtcop

elkandcr volgende ribben en steile bolwerken bestaat, waar

tusschen diepe kloven hcenloopen, welke zich tot aan het zui-

derstrand uitstrekkcn. Waarschijnlijk zijn het lava- of lava-puin-

stroomen van den Semeroe, welke zich hicr eens op elkander

stapelden, maar die hunne schrikverwekkende woesthcid voor het

oog verborgen houden, door een bekleedsel van wouden, dat

alle oneffenhedcn van het terrein gelijkelijk bedekt,

Slechts drie groote oneffenhedcn doen zich aan het oog des

beschouwers, in den pasanggralian geplaatst, voor: lo. ongeveer

1 paal ten zuiden van het dorp, een lange van het oosten naar

het westen loopende, doch lagewoudrug, de gocnoeng Kendeng

gehecten, welke waarschijniijk uit eene oude lava-rib van den

Semeroe bestaat; tot aan de voet van dezen rug daaltde vlakte

met eene zachte, doch gelijkmatige glooijing benedenwaarts^

2o ongeveer J/2 paal westwaarls vanhier, en iets lager gelegen

,

eenklcine, halfbolvormige heuvel, welke zich gcheel alleen staande

in de vlakte verheft-

30 noord\\aarts, in de nabijheid dezer plaats, een kegelvonnige

«
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heuvelj de gocnoeiig Pitjal pitik, welke insgelijks uit eeiic

efl'enc, met woud bedekte vlakte oprijst.

Ik verwijlde alliier den gansclien dag , doorkruiste de geheele

omstreck en liet don Javanen tijd om nog eenige aanstalten tot het

bekliramen van den Semeroe te maken. Hetgeen ik noodig oor-

deeldcjZond ik vooruit en vernarn van het dorpshoofd^ dat de

Wedono (distriktshoofd) reeds vooruitgetogen was, ten einde de

Javanen^ die ons door het woud eene baan kappen en hut ten

moesten bouwen, door zijne tegenwoordigheid tot meerdereii

ijver aan te sporen.

Toen tegen den avond de wolken , vt'clke, door haar grijskleurig

bedeksel, lict hooger gelegene gedeelte des bergs voor ons oog had-

den Terborgen gehouden, lagerdaalden, werd de top van den Semeroe

zigtbaar en deed hij zich in zijnen schoonen, regelmatigen kegel-

\OTm [Semeroe Figuur 3) ten duidelijkste aan het oog voor.

Door de laatste stralen der avondzon beschenen
,
gloeide hij in

een roodachtig geel hcht en zijne kruin , hoog boven de wolken

Terheven , bhkte met majesteit benedenwaarts; (zijn top van a

D noorden 64i/2 tot QQ^IP ten oosten : de hoek

dezelve met den horizon van Matjan tengah maakte, bedroeg

7»/2° en de helhng des kegels in zijne bovenste helft , van bier

genomen, behep 50°; van Malang echter, op een grooteren

afstand, slechts 29^ ; de zoom der helhng is glad en lijnregt).

Terwijl het nachtelijk donker het landschap meer en nieer

omhulde, vloog een aantal jaarvogels (Buceros-soorten) over onze

hoofdcn; zij spoedden zich naar het gebergte, waar zij in het

hooge geboomte neslelen. Alom weergalmde het woud van het

geschreeuw der paauwen, en tallooze insekten-koren verhieven

heinde en verre hun lied; de gansche lucht trilde van gelui-

den, — maar meer gemoedelijke toonen, of een geruisch, dat

aan rnenschelijke bedrijvigheid herinnert, vernam het oor niet

in deze wildernis , alwaar ter naauwcrnood het blaffen van een

bond verried, dat, midden in het vrijelpven van duizende dieren

van verschillende soort, ook eenige eenzaam woncnde menschcn
^^orden aangetrofTen.

2
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Bivouak Widodaren den Ho'''" September, ^S44.

Ten 6 ure zetteden vvij oiis van Matjan tengali (tc paard) in

beweging, en drongen voornamelijk in eene oost-noordoostelijke

rigling door de ontzagclielijk uitgestrckte , oorspronkelijke wou-
den, wclke het vlakke terrcin, rondom den voet van den Seme-
roe gelegen, bedekken; het kreiipelJhout dicr v\ouden zou voor ons

volkomen ondoordringbaar zijn gcwecst, indicn dc Javanen niet

le voren een weg door hetzelve hadden gebaand. Slechts in do
onmiddcUijke nabijlieid van Matjan tengah, trollen M'ij in dezc
wouden nog eene enkele opene plaats aan, namelijk, een van
alle zijden ingcsloten Alang-vcld, hetwclk mij op dc levendigste

wijze aan Noordelijk-Samatra herinnerde, in welker wouden
dergelijke Alang-velden menigv aiding voorkomen. Het weder
was zeer somber en de hcmel gehecl al bedekt^ een zacbte

zuidoostewind, welke de wolken voor zich been dreef ver-

oorzaakte, met hoe weinig kracht hij ook woei, een gestadig

en onaangenaam geloei in de toppen van het hooge ^voud-

geboomte.

Weldra begon er een zachte, aanhoudende regen fe valleu,

waardoor de humusrijke bodcm doorweekt en vvij van h'everlede

geheel en al doornat werden.

In een dergelijk somber, regenachtig weder, zetteden wij

onzen togt door het woud nu eens te paard, dan weder, op
de moeijehjkste plaatsen tot aan de enkels door het papachtige

shjk wadende, te voet voorl. Zwermen van springblocdzuigers

en rauskieten plaagden ons cm het zeerst, wier aantal door

hetgekapte struikgewas en het gevelde geboomte, dat half ver-

gaan op den pas gebaanden weg in het rond verspreid lag,

misschien was vermeerderd geworden.

Eene duffe, bedompte boschlucht werkte onaangenaam op

onze reukzenuwen, en waarschuwde ons te gehjker tijd tegen

een langer verwijl in het vochtige, van miasmata vervulde bin-

nenste van dit woud, op A\elks papachtig weeken bodem tal-

looze plantaardige zelfstandighedcn lagcn le vermolmen. Op vele

plaatsen is het hooge loofdak zoo digt, dat geen zonnestraal
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door hetzehe kan hccndringen, noch een A\iiKUogtjc de diiar

bcneden liggcndc, bcdorveiie luchtlagen kan vernieiiwcn. Wij

passeerden acht beken, wclke alien naar het zuiden of naar

hot zuid-zuidoosteu, deihalve met betrekking tot de rlgting van

onzen weg, naar onze regterzijde heenstroomen: 1°. de kali

Pamoctang^ weike door ecne tamelijk diepe kloof ^ in de na-

bijheid van het dorp vliet^ 2^. en 5^. twee kleine onbeduidende

bekcn; 4"^. de kali i?a/a??^; vanhierliep de weg^ overdebreede

golven van het oneffen vlakke terrcm, nu op- dan nedcrv^aarts;

5°. de kleine kali Gadovg; 6^, dekali Pre/jg-^jooe^, welker met

kleine rolsteenen verviilde bedding \\\] ten 8^2 nre bereikten^

van nu af aan verhief zicli de bodcm, wel is \Yaar5 met cenc

geringe glooijing, maar toch voortdurcnd opwaarts; T"". de kali

Sonosekar ; 8^. de laatste en grootste dezer beken, kali if/a??^/-

jmg geheeten, alwaar wij ten 10 ure aankwamcn.

Van deze beck af aan begint zich de helling merkbaar steiler

te verheffen, en neemt het woud tevens ecne i^ansch andero

gedaante aan.

Reeds cenigzins lager haddcn wij eene reusachtig grootc bam-

boes-soort aangctroffen (dezelfde soorl, welke aan de westelijk(5

helling van den Kawi groeit); voornamelijk werd dezelve in de

omstrekcn dcr kali Mandjing gevonden. De zwaarste, ondsle

halnicn huuner kolossale, roedevormige bossen bezaten eene

doorsnede van 3^4 voet, en verhieven zich zeer slank, slechts aan

de toppen eenigerraate omgebogen, ter hoogte van 60 a 70 voet.

Het schccn als of de oude hahncn zcer spocdig aan vermol-

ming onderhevig waren; door hunne eigene zwaarte gcknakt,

lagen zij hierin alle rigtingen op dcnbodera des wouds uitgestrekt,

tervvijl weder anderen, aande takkenderomringendeboomcnhan-

gende, halfstaande waren gebIeven;onregelmatigenver\vardwerd

daardoor de oppervlakte van den grond, welks humnslaag echler

oogenschijnlijk, vooral ten gevolge van het vergaan dezer bambocs-

halmen, gedurig dikkcr wordt.

Vale dcrzelven bezittcn nog volkonien hnnnen cilindervorni

,

maar zijn reeds in zulk eene mate tot vcrrotting ovcrgegaan, dat zij,

l>ij een hgton slag met een stok
,
geheel en al uit elkander vallcn.
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Dergelijke verbazcnd hooge baiuboes-bossen verhoiren zicb

insgelijks aaii den rand van den regteroever dei* kali Mandjing;

terplaatse ^Yaa^deweg door dezelve loopt, stort zichdezcrand

40 a 50 Yoet diep loodregt benedcnwaarts en rijst, uiUioofde zijner

bamboes-hegge, schijnbaar driewerf hooger op dan werkelijk bet

geval is ; de linkeroever der beek loopt met eene zachtere glooijing

opwaarts.

Het bed
J
tusschen debcide Avanden, is 25 a 30 Yoet breed ^ en

wordt gevormd door dc oppervlakte van ecnen glad gcspoelden

lava-strooni, welke met rolstcenen eUy in de tusschen dezelven

zich bevindende ruimten^ met een zwartachtig grijs, grof zand

bedekt is.

In de nabijheid van en beneden de plaats, ah^aar de beek doof

den weg wordt doorsneden^ daalt het lava-bed eensklaps, ten

minste ter diepte van GOvoet^ misschien nog dieper (lOO')jnaar

ned dwars afda

wand, waarover de beek met een schoonen sprong

beneden stort.

vloedbed naderen te dczer pi

zoowel hierdoor. als ten ^e\i

plotselinge daling van de bedding zelve, — terAvijl daarentegeu

de rand (ter zijde) eene gelijke hoogte bhjft behouden, -— eene

enge^ maar minstens d50 voet diepe^ diiistere i^otskloof^ welker

bodem, niramer door een zonnestraal verlicht, geheel en al

door schoimend water is bedekt; zij schijnt sleehts 15 voet

breed le zijn, terwijl de bovenste opening der splcet, welker

rand, als ware het om de duisternis der diepte nog te vermeer-

deren, met een schaduAvrijk woud is begroeid, ongeveer eene

breedte van 50 voet bezit.

Ter plaatse waar de beek het bovenste bed verlaat, ora zich

in de duistere spleet neder te storten , heeft zij zich eene smalle

rotsgleuf, een klein kanaal, ter breedte van 5 voet, maar ter

diepte van w el 20 voet door den rand gegraven ; aan de zijden

is het gesteente volkomen glad gespoeld, en door spleten in

onregelmatige stukken afgedeeld.

Hicrvindt men de beste plaats, om van de vooruit stekende

48

\
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rotscti kleiue stukken af te slaau, ten einde zich van exempiareu

van dezelven te voorzien.

Dit gesleente (Bat. no. 45.) bestaat uit eene eigendomme-

lijke trachiet-lava, met eene grijze, glanzige, halj verglaasde

grondmassa, waarin vele groote, rondachtige Teldspaath- (ria-

kolilh-) korrels als ingekneed voorkomen- geene hornblende

«n gGcne andere zelfstandigheden worden daarin gevonden.

Daar wij hicr, naar de berigten der Javancn, delaatste beek,

welke wij op onzen togt zouden ontmoeten, hadden bereikt,

vulden wij nog een aantal bamboes-pijpen met water en haast-

ten wij ons vervolgens dit hoogst romantische vloedbed te ver-

laten; ons oor werd hier verdoofd door het geruiscb van het

water, door het onophoudelijk gekraak der over elkander hcen

bewogene bamboes-halmen , benevens door het zonderlinge getjilp

van kleine vogels, die zich hier bij gansche zwcrmen in het

woud ophieiden.

Terwijl wij onzen togt bergopwaarts voortzctteden, kwa-

men wij weldra aan eene drooge beekbedding, door de

Javanea kali Sat^ geheeten^ welke zich^ tusschen 25 a 30

voet hooge, steilc wanden, als een ongeveer 40 a 50 voct

breede^ tamelijk vaste en gladgespoelde zandgrond beneden-

waarls uitstrekte. Het zand had eene zwartachtige klcur,

en was zonder twijfel ontstaan uit yerbrokkelde lava-soorten

,

welke of uit obsidiaan bestaan, of eenezeer groote hoeveelheid

hornblende hadden bevat. De gladde, tamelijk vaste gestcld-

heid Tan de oppervlakte van het zand getuigde van de plaats

gehad hebbende werking van het water, hetwelk, waarschijnlijk

na gevallen regen, langs dezen weg bcrgafwaarts stroorade,

Ons pad licpj dwars door dit bed^ naar dcszelfs linkeroevcr.

De steilte der helling nam nu gedurig meer en meer toe.

Eikenbooraen begonnen wij alhier aan te treffen, w^aaronder

zich eindelijk Casuarina's, benercns baraboes inengdcn, welke

in enkele groepen werden gevonden; het cigen-'8

aardige gelispel der Casuarina's trof hier het oor, g^hjklijdig met

het geknars en het gefluit der door den wind over elkander

heenbewo«fene bamboes-halnien ; later vertoonde zich in doze



749

woLideii insgelijks de Acer javanicuni (mihi); wij vonden boom-

varens, en vele Lycopoditin, benevens klcinere parens, hier eu

daar met Begonia robusta yerinengd, bedekten den grond. ^)

Eindelijk kwamen wij op eene smalle zandiib aan, die zich

sleclits somvvijlen tot eenen vlakken grasbodem van gerin^e

uitgestrektheid uilbreidde, alwaar Saniculaj Balsamina, Ranun-

culus, maar bovenal Plantago-soorten web'g tierden, en welke

dan wedcFj met enkele hooge Casuarina's bedekt, steiler beig-

opwaarts liep; Astronia spectabilis en vooral vele boomachlige

Araliaceen deden zich aan ons voor, benevens struikcn van

Hypericum javanicuni, Lonicera, Rubus-soortcn en Berberis hor-

rida, 2) welke langzamerhand oplraden, en welke alle zoo vele

^) Latere aanmerhing, Acer javanicum va\\\\. Foliis simplicibus pen-

ninerviis ovatis acuminatis, basi rotundatis integerrlmis gUibris subtus

reticulato-nervosis caesio-albis , floribus racemoso-paniculatisy sub

corymbosis, alis samarae magnis divergentibus.

Het eerst door mij, in 1838, in liet Dieng-gebergte gevonden en

hetgeslacht daarvau bestemd, (Zie Monatsberichte fiber die Verliand-

lungen der Gesellscliaft fur Erdkmide zu Berlin, 2>^^^ Jalirgang, Mai
1841—1842.) De Botanlcus Blume (Ps. Rumpliius), te Leiden,

heeft dien boom naderkand ook als een Acer beschreven en de door

hem gedane bestemming van het geslacht 25 jaren geantidateerd (zie

Rumphia t TIL p. 193, Leiden, 1847); gedurende al dien tijd hadhij

takken dierboomsoort in zijn herbarium bewaard, en had den boom ook

in den tuin te Buitenzorggeplant, doch onder dennaam van eene Laurus

(caesia of alba.), dewijl hij die niet als takken van een Acer herkende,

uithoofde zij zonder vruchten waren. Hij zegt echter ta.pl, met zijne

gewone — waarheidsliefde: « de (afgevallen) vleugelvruchten heb ik,

in dien tijd (in 1822), onder deboomen opgeraaj^t; zij waren, als ik mij
r

wel HERiNNER^ (.— ! waarom toch heeft hij zulke gewigtige bewijs-

stukken der bewaring niet waardig gekeurd? — ) «een halven duim

lang en hadden stompe vleugels. » Het verwonderlijkste is, dat hij

takken met hloesems heeft afgebeeld en beschreven (/. c. t 1^7^ Jig. 1.)

terwiji alle exemplaren in het rijks-herbarium, die hem tot zijne beschrij-

vinghebben gediend, geheel steriel zijn en geen enkel bloempje drac^^en;

(dus ook de bloemen heeft hij der bewaring niet waardig geacht).

=; Mihi. Zie Tijdschr. voor Neerl. Indie. VII, p. 184, enz.
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blijken waren vande grooterc hoogte, Avelke wij bereikt hadclen;

zij vergezeldeii ons tot op ecne eenigzins breederCj met gras

Legroeide plaats der rib, welke door de Javanen goenoeng

Widoday^en werd genoemd en die, uithoofde van de aldaar

opgcslagene hutten, tot ons bivouak was bestemd.

Ik bereikte deze plaats reeds ten S'/a ure; de groote hoogte

de Casuariiia's , die, met Usneen behangen, zieh wel 100 voet

hoog verhicven en onder welke velen werden aangetroffen, wier

stanimen eene dikte van 4 voet bezaten, bewezen voldoende,

dat wij nog verre van de bovenste woudgrens verwijderd waren.

Gaarne had ik heden den togt nog zoo verre voortgezet, alwaar

ik liever gebivouakeerd zou hebben dan bier; dit zou bovendien

veel doelmaliger zijn geweest, maar zulks wilde den heer Wedono

niet bevallcn, die, onder het nuttigen van een kop koffij, zicli

zeer.gemakkelijk in zijne hut had nedergevlijd , terwijl de Javanen

nog bezig waren de voor mij bestemde hut op te slaan.

Tot mijn groot verdriet zag ik mij genoodzaakt, om mij naar

de onbegrijpelijke traagheid der Javanen te voegen, nicttegen-

staande hun (op mijn verzoek), door de zoo welwillende plaat-

selijke overheid van Malang, uitdrukkelijk was bevolen geworden:

de plaats, tot ons bivouak bestemd, aan de 601; e/?5^e woudgrens

te kiezen. Huune gehoorzaamheid echter was zwakker dan hun

vooroordeel; hunne eigenzinnigheid deed hen deze plaats kiezen

en zulks om geene andere reden, dan uithoofde te dozer plaatse

vrocger reeds eenmaal was gebivouakeerd geworden, en daarom

nioest het, naar hunne strenge conservative grondbeginselen

,

altijd zoo blijven! De lezer verontschuldige deze klagte! Den

reizigers in Enropa zal daardoor althans eene zwakke schets

worden geleverd van de zwarigheden, waarmede een reiziger

in de gebergten van Java te kampcn heeft, alwaar eene alle

verbeelding te boven gaaiide onverschilligheid der inboorlingen

zich paart aan de moeijelijkheden, welke het terrein oplevert,

en die, als immerdurend bclctscl de uitvoerinpr van vele wel

overlegde ondernemingen verijdelen.

Reeds dezen morgen hadden wij eene uitbarsting (de eerste)

van den Semeroe ^^ aargenomen; ten 5 ure des avends had
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aiidermaal ecne uitbarsting plaats; wij hoorden eeii stcrk gcloci,

wendden het oog naar de bergkruin been en onhvaarden aaii

haren reglerhoek, welke Tan bier noordoosluaarls lag^ ceiic

dampzuil, die door de avondzon beschoneiij geelacbtig verlicht

was 5 bierop zagen wij nedervalleiide stecnen, Avelke in ccn

aantal sprongen bergafwaarts rolden.

Zoolaiig de zon aan den bemel stoiid, verloonde zich de

naakte kegel van den SemeroCj boven de wouden^ in eenrood-

achtig, bijna gloeijend bcht of sdiijnsel, hetwelk buitengewoon

snel in een dof en mat grijs overging, zoodi'a dc berg niet

meer door de zonnestralcn word getroiTcn en hij in de scbaduw:

viel. Reeds op eene lioogle ran 5^000 voet bemerkte men op

alle bladeren, takken en ^boomstararaen een dun^ witacblig grijs

bedeksel van versch ge\ allene ascb, welke bijna het Toorkomen

had van meel en die uit zuivere kleiaarde scheen te bestaart.

Reeds was de nacht gevallen en oostwaarts boven den Seme-

roe de maan aan den helderen hcmel opgestegen, toen ten 7

ure eene derde uilbarsling plaats greep; eerst zag men een

schijnsel van vuur, gelijk aan dat eenervurige zuil, uit den krater

opstijgen, waarop eene dampkolom volgde^ welker regterzijde

door de maan helder werd verlicht, terwijl hare tegenover^ge-

stelde zijde door donkere sehadiiwen was bedckt; snel ontA^ik-

kelde zich deze kolom ; zij loste zich op en drcef hoog in de

lucht, gelijk eene cumulus-Avolk ^ over onze hoofden been naar

het zachten

stortte; te gelijk rolden eenige vurige punten van den krater-

rand , welke nog door een helderen gloed verhcht werd

,

benedenwaarts, die (gelijk met de steenen des daags het

geval w as geweest) al krakend tegcn de helling sloegen

;

dan werd het vuur uitgebluscht en slechts eene breede, wit

gekleurde dampstreep duidde, nog gedurende eenige sekonden,

den rand des kraters aan, totdat ook deze verdween en alles

wcder in nachtebjke stilte terugkeeixle. Het gansche ver-

schijnsel had geen ^U minuut geduurd. Nog een geruiraen tijd

kon men de uitbarstingswolk , welke door den oostewind werd

voortgiMlrevrn en de eenige aan den azuren hemel was^ met
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het oog nagaan. (Naar mij door de Javanen werd berigt , zijn deze

uilbarslinOTnhetmemffvukli^rst ffedurende den regentijd , zoodat

somtijds 20 dergelijkeii op eenen dag plaals grijpen.)

Ik hadthans al het noodige tot het bekhmmeii van den berg,

tegen den aanstaanden morgen vroeg, in gereedheid doen brengen,

en , ten einde zeker van mijne zaak te zijn , den naam van elken

koeh opgeschrevcn en hem veran twoordehjk gesteld voor het

o deel dcr pakkaadje (welk aandeel

elk hunner slcchts zeer hgt was).

'

Tijf hunner zouden met water gevulde bamboes-pijpen dra-

gen^ vijf anderen zouden brandhout mede voeren, beneveus

eeuige lange takken, die in den grond moesten gestoken wor-

den, ten einde daar op de matten uit te spannen, welke het

dak der hutten zouden vormen; nog vijf anderen, benevens een

bediende, zouden gebczigd worden tot het dragen der instru-

menten, eenige kleedcren, wollen dekens en reeds toebereide

levensraiddelen. ' Hoogte van dit oord boven de oppervlakte

der zee = 6.418'.

Matjan tengah , den 27'^'" September, d8H.

Een heldere morgen (de 26''* September) volgde op een

even helderen nacht, gedurende w elken gecne uitbarstingen

vverden vernomen.

Het heerlijke weder vervulde ons met verdubbelde reislust, en

spoorde ons aan om ons bivonak snel op te breken.

Ik liet de d5 koeli's een voor een yooruitstappen en volgde hen,

vergezeld van niijn bediende en eenige Javasche hoofden van min-

derenrang. (DeWedono bleef, onder voorwendsel, dat hij tc zAvak

was om ons te volgen, a koerang koewat , » op zijn gemak in zijne

hut.) Delengterib Widodaren, w aarop Avij ons bevonden, werd

voortdurcnd smaller , licp , immer steiler opwaarts gaande , weldra

uit in eene smalle zandgraat, die, zoowel ter regter- als ter linker-

zijde, door eene diepin het zand nitgespoelde kloof begrensd werd.

Aanvankelijk nog met tamelijk wclige struiken als Antennaria

^) Gelijk wij weldra zulleu zlenj hie!p mij dit alles, helaas, niet vcel.
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javanica, Berbens horrida, Viburnum- Dodonaea- en Rubus-

soorten, Ag-apetes vulgaris en microphylla , Acacia monlana

,

Sciadophylluin palraatum en voortdurend kleiner Avordendc

Casuarina's begroeid, ward zij allengskens imraer kaler, ter-

wijl men Tcrsche sporen van inslorlingen (zandverzakkia-

gen) aan beide zijden waarnara. Dezelve bestond geheel en

al uit op elkander gelioopt zand; do -nok liep even scherp

toe, als de bodem dcr beide kloven ter wcdcrzijdc; hierin v,as cen

chaos van gedeeltelijk geknakte boomslaranien dwars over

elkander heengeworpen , welke met zand overstelpt Maren, dat

te gelijk van den nok der zandrib losgeraakt en mede naar

beneden was gestort. Door dergelijke instortingeu aan de zijden

werden de nokken op vele plaatsen, over eene uitgestrcklheid

van 100 voet en mcer, zoo smal, dat hare breedte, lusschen

loodregte afgronden, nog ter naauwernood een voet bedroeg,

zoodat men zich behoorlijk in evenwigt moest houdcn oni

goed en wel over deze smalle gedeelten been te komen.

Op eene dergelijke plaats, die gelijk alles in bet rond uit los

en ligt zand bestond, waarop bijna geen spoor van plantengroei

was waar te nemen, en welke derhalve door gecne wortelen

werd te zaamgehouden , zag ik mijne 15 koeli's , in plaats van

de een achter den anderen voort te gaan, alien digt nevens

elkander stil staan, en op den voorsten man wachten, die

over een ongeveer 10 voet hooger vooruit springend gcdeelte

moest lieenklauteren; ieder oogenblik vreesde ik de zandlijst,

welke ter wederzijde 10 voet diep loodrcgt naar beneden liep,

en vervolgens onder eenen sclieeven hoek naar den bodem der

kloof afdaalde, onder den ongewoncn last te zien instorten en

mijne Id gocde vrienden, met al mijne pakkaadje, naar beneden

te zien roUen. De heme! behoedde hen echter, en deed hen

gelukkig aan het gevaar ontkomen. Dergelijke plaatsen (Maho-

medaansche paradijsbruggen) werden nog menigwerf aangetrof-

fen en afgewisseld door andere, breedere gedeelten der nok, waar

minder gevaar voor instorting bestond, uithoofde het zand door

de zich daarin bevindende wortelen, raeerderen zamenhang

bezat. Vele plaatsen zouden wij onntogelijk hebben kunuen
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passcroii, zonder beliulp van het claarop groeijende slruik-

gcwas

De zone dcs ber2;s tusschen Widodaren en de bovenste
o

woudgrens is echter de eenige, alwaar, ten gevolge van het

ligtclijk instorten der los opgehoopte zandribben (waarvan

overal nieuwe voorbeelden worden waargenomen) , werkelijk

^'eraar voor den reizigerbestaat; dit houdtop, zoodra de woud-

grens is bereikt en men den eigenlijken zandkegel voorzich ziet,

wclkcr oppervlakte tamelijk effen, en nog niet in ribben met

tusschenkloven verdeeld is; in deze zone is het eerst^ dat de

hellin*^ aanvangt zich in enkele ribben te verdeelen, uilhoofde

het zandj door de grooter wordende hoeveelheid van het afvhe-

tende regemvater, gedurig dieperuitgegraven en tusschen de rib-

ben wordt wcggcspoeld.

Ten 7 urehad eene nieuwe uitbarsthig (de vierde, welke wij

waarnamen) van den Semeroe plaats; zij ondcrscheidde zich m
geen cnkel opzigt van de vorige uitbarstingen.

Ten 73/4 bcreikten w ij de bovenste woudgrens ^ alwaar ik mijn

barometer aan eender takken van een Casuarina-boom ophing,

welke reeds geheel alleen midden in het zand stond en ongcveer

200 a 500 voet hoogerbergopwaarts groeide dan de plaats, waar

zich het laatste digt ingegroeide bosch bevond, waaruit mijne

koeh's , die ik vooraitgesneld was, langzaam tc voorschijn traden.

I>it benedenste gedeelte van den zandkegel in de nabijheid der

\^ oudgrens,— te rekenen van de plaats waarde smalle zandribben

den vorm van ver uitstekende hjsten verhezen^ en de helling

eene gel ijkma tig uitgebreide oppervlakte aanneemt, tot op ongc-

veer 500 voet hooger opwaarls ,— is , uithoofde van de fijnheid en

bewegelijkhcid van het zand het moeijelijkst en bezwaarlijkst

te beklimraen.

Men zinkt aldaar tot aan de enkels in het zand, en bij cike

schrede, welke men voorwaarts doet, glijdt men weder eeniger-

mate achternit.

Dit is het waardoor vele aspirant-beklimmers van den

Semeroe zich waarschijnlijk hebbcn docn afschrikken, dewijl zij

veronderstelden, dat geheel het overige gedeelte \i\n denbergkegel
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iu gelijkeii toestaiid verkeerdc. Dit is echter iiiet het geval
^

lieeft men zicli door de zwarigheden, welke men aanvankelijk

ontmoetj niet laten afschrikken en eerst Iiet benedenste. 500
voet hooge gedeeltc van den kegel beklommen, dan

men weldra vasteren voet en ontwaart men, dat het

g meer

hoo
c^6 wcike,

teuden of klimmenden voet voortdnrend een vaster en zekerd

standpuut verschaiTen.

Verre van eene rcgte lijn nit te raakcn, welke overal op ge-

lijke hoogte rondom den bergkegel loopt, heeft de boscligrens

daarentegen allerwege eenen afgebrokenen, puntig uitstekenden

vorm; een aantal enkele strcpen, met geboomte bedekt en

van het woud afgezonderd, loopen sonn^ijlen als spitsc tanden,

ter wedcrzijde door den dorren zandbodem bcgrensd, wel 5 a 500
voet hooger tegen den kegel op. Het valt van zelf in het

oog, dat de oorzaak, ten gevolge ^^aa^van de wouden op den

Semeroe op die \vijze worden begrcnsd, niet zoo zecr ontstaat

uit de hoedanigheid des bodems (want ook in een zandgrond

zou zich op dezen vruchtbaarsten aller aardgordels de planten-

groei ontwikkelen, indien aan den bodera slechts rust werd gege-

ven), maar dat deze veel eerder meet worden gezocht in de on-

ophoudehjk herhaalde overstelpingen van den zandbodem, door

pselen uit den k

( de ontA^ikkeling yan pi

hindcren en, de pas on tloken kiemen weder Ternietigende, de

woudgrenzen op die (bepaalde) hoogte liooden, tot waartoe

zich de working der uitgeworpene stoffen uitstrekt. Te bejam-

nieren is het, dat de kruin Tan den Semeroe niet met -vvouden

bedekt is. Uilhoofde geen andere bergtop van het eiland Java

de hoogte bereikt, waarop de Semeroe gewoonhjkwordt geschat,

zoo kan met regt worden yervvacht, dat nieuwe planten-vorraen

ill de streek, Ayelke zich tusschen de woud- en de sneeu^v-

grens (alhier ongeveer 14,000 voet hoog) beyindt, zullen ont-

wikkeld worden ^ die thans nog onder het geschapene worden

genii.stj zoodra, namelijk, de Semeroe zai ophouden een werk-
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plautengroei zal bezanie vulkaan te zijn en hij zich met

te bedekken. ^)

Ik had mijne vvaaniemingen geeindigd en zag mij weder door

mijne koeli's oinringd, die, "voorwendcnde, dat zii thans reeds

I3/4 uur te hebben af»eleffd

zich Hnks grond wierpen

Ecn koude oostewind (6,5' Reauni.) suisde door de enkele

krcupeltjemoro's, neyens welke wij uitrusteden en die op eene

hoogtc van 8,740 voet 2) groeiden. Ik sprak de koeli's moed in,

en had het geluk hen weder in beweging te brengen. Voorzig-

tigheidshalve dreef ik hen alien bergopwaarts voor mij uit en
stoiid jnist gereed (het was nu 8 ure) hen te volgen, toen de
Senieroe op nieuw (ten vijfdcn male) eene uitbarsting onderging.

Onmiddellijk maakten mijue goede vriemlen wederora halt , en
ongetwijfeld zouden zij terug zijn gesneld, indien ik mij niet ac liter

hen had bevonden. Ik had een stevigen ^tok in de hand en
begon over de bruikbaarheid en de aanwending van denzelvea
na te denken, al ware het ook slechts om indruk te makcn op
de gezigtzenuwen. Ilier hoiidt de invloed en de hulp van den
Wedono op , ergo, vangt de tijd aan mij zelven te helpen. De
trouwelooze dorpshoofden hadden mij en de koeli's verlaten, en
waren bij hunnen geachten Wedono gebleven.

De damp- en aschzuil, welke, met geloei vergezeld, dezen
keer uit den vulkaan opsteeg, zag, dewijl de zon zich achter

dezelve bevond, er uit als een gitz>\arte vederbos, welks
randen lieldcr verlicht werden. Toen zij over onze hoofden
naar het westen heendreef, viel eene geringe hoeveclheid fijn

zand op ons neder, waarbij zich een ligte zwavelreuk verspreidde.

Ik bragt mijne koeh's echter op nieuw vooruit.

Wij troffen nog een paar Jonge, krcupeltjemoro's aan,
welke ongeveer 500 hooger bergopwaarts groeiden dan de Tje-

') Hetgccn door Horsfield(Verlian(]. Bat. Genootschap, t.VIII.) wordt o;ezc"-d, dnt,
tiamelijk, de Semeroe zich Loveii dc grenzen van den plantengroei verheft, is ofeene
fichrijffout of eene dwaling.

*) Ter plaatse, waar verder niets daarbij aangemcrkt wordt, moetcn , hi'tvervulg,
de opgegevcne lioogten altijd xvorden verstaante zijn; boven dr nppcrdakle dcr zee.
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moro, waar ik de hoogtCj als de bovciistc Avoudgrens, had

gemetenj en die half onder het zand bcgraven lagen; met lang-

zame koeli-schreden stcgeii v,ij nUj tcgcn den met stcenen

vcrinengdcn zandhoop^ verder bergopwaarts.

Ik twijfelde geen oogcnbhkj dat, wanneer ik v6ur de ande-

ren uit had A\illen opkhmmen, ik de kruin stcUig binnen een

uur zou bereikt bebben (dit werd door een mijner bedicnden,

die den barometer droeg, wcrkelijk gedaan); maar wat zou

mij zulks gebaat hebben, indien ik de dragers, met mijne in-

strumenlen^ enz.^ nict bij mij had?

Ik moest derhalve aanzien^ dat er eene spaak in het wiel

gestoken werd , en was genoodzaakt mij naar den slakkengang

der trage koeH's te voegen. ^)

De meesfe (de grootste massa der) piiinbrokken, welke onder

het zand Termengd voorkwamenj waren rapilli ter grootte

van ongeveer 1 duim ; velen van V2 a 1 voet dik lagen tusschen

dezelven verspreid; slcchts enkclen bereikten eene groolte van

5 voel. Zij hadden alien scherpe hoeken en kanten^ bezaten

cenen onregelmatigen vorm en beslonden meestendeels uit eene

niet-poreuse trachiet-lava van roodachtig grijze grondmassa

,

waaronder eene groote hoeveellieid glazige veldspaath, maar

slechts zeer zelden, en dan nog zeer weinige, hornblende kris-

tallen werden aangetrolTen.

Er werden echter insgelijks verslakte, poreuse stukken en

andere varietciten van trachiet-lava tusschen dezelven gevonden;

het zand was zvvartachlig grijs^en bestond uit een mengsel

van de fijnste, op asch gelijkende, benevens uit de grofste

,

gruisachtige soorten.

Hetschijnt, dat de gansche bovcnste kegel van den Semeroe,

ter hoogle van 3j000 voet ^ uit een dergelijk mengsel xnn zand en

kleine steenbrokken bestaat, hetwelk langzamerhand op de lager

liggcnde, compacte rotsmassa's,— trachiet en trachiet-lava-stroo-

Wat
acht wanneer het bergafwaarts gaat, — naar het dorp terug,— welkeenespierkracht

zij ontwikkelcn en hoe ongeloofelijk snel het alsdaft, zelfs met zware lasten, over
L

de moeijelijkstc Avcgen gaat.
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iiieu den: nosf daerdiiks neciiit de

door uitvverpselen, op die wijze, in hoogte toe. i)

Hoe mcer men de kruin des vulkaans nadert, hoe s teller de

helling^en worden- derzeher oppervlakte wordt door duizen-

den van klcine groeven, welkc afwisselend eene diepte Tan 1

^ 6, g-ewoonlijk van o voet hebben, en die veelal slechts

2, doch meerendeels 5 a 4 voet breed zijn, doorsneden, ten

gevolge v^aarvan dezelve een gespleten en zeer oneffen voorko-

men verkrijgt.

"Want hoewel deze groeven, weike haar ontstaan en hare

uitspoeling ten duidelijkste aan het afvlietcnde regenwater te

danken hebben , zich in de lengte bergafvvaarts uitstrekken , zoo

loopen zij toch onregelmatig door elkander^ velen, welkezcer diep

worden , storten in , nieuwe groeven worden gevornid en de opper-

vlakte des kegels verliest voorldurend hare gelijkraatige, effene

gedaante ; de oppervlakte der helling, nevcns de groeven, was als

door eene harde korst bedekt en steenachtig, terwijl de bodeni

der groeven meer uit een los, fijn en eenigzins vochtig zand
bestond. Geen grasscheut, geen mos, geen spoor van planten-

groci komt, van zijue woudgrens tot aan deszelfs kruin, op dezen
dorren kegel voor.

Dan eens door , dan weder nevens deze groeven gaande, klom-
men wij hooger op en kwamen wij ten 10 ure al nader aan het

bovenste gedeelte des kegels.

Nu nieendc ik , dat alle gevaar, met betrekking tot het vveg-

loopen der koeli's , die ik gclukkiglijk tot zoo ver had gebragt

,

gehccl geweken was. Mijn ongeduld niet langer kunnende
bedvvinffcn, kloni ik voor de nndpron nitn ik voor de andcren uit. AYeldra echtcr

reden bcrouw gevoelen over het begaan dezer font

Jwelijks hadden de koeh's, die met het drinkwf

brandhout achter aan kwamen, mij uit het oog v
of zij wierpen den last van hunne schoudcr

') De^ kloveii, welke bij Widodaren vevsciieidenc honderd voet diep in lict

xand zijn uitge.spoeld
, dririgen nog niet tot op dc compactc lava-stroomen

door.
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claa gemsen, terug naar dc plaats^ waar wij gebivonakecrd

hadden.

waterdiager, een ander die brandhout aanvoerde^

benevens nog drie koeli's, die met een gedeelte van mijne

pakkaadje waren belast, blcven getrouw bij mij; deze alleen

kwamen kort na mij op de kniin des bergs aan*

Tenl0'/2 ure bereikten wij de kruin^ derhalve na 2^2 uur,

van de woudgrens afgerckend, in den langzamen koeli tred

te zijn voortgeklommen, of te rekenen van bet bivouak, te

Widodaren, na Atu uur echter

haltcn en oo^cnblikkcn van rust wordcn afgetrokkcno

Er woei een sterke en snijdend koudc noordoostewind over de

kruin , waar boven zich sleclits het gevv elf van den heldersten

heracl 5 met het donkersle azuiir gekleard, verhief; bene-

den ons lag een blank wolkenmeer uitgebreid , bctwelk het

vlakke land voor onze blikken verborg. De zich hierboven

bevindende lagen des dampkrings waren buitendien met een

eigenaardigcn damp vervuld , welke (even als de damplagcn

door ons op den Kawi waargenomen) slechts op verre afstan-

den ondoorzigtig werd en aan den horizon door eene zeer

scherpe, volkomen regtloopende grenslijn van den blaanwen

hemel, die zich daarboven verhief, Averd gescheiden.

Slechts een enkele bergtop, die des Ardjoeno, verhief zich,

gelijk de Semeroe, als een eiland boven dit wolkenmeer. Wij

bevondenons op een zeer uitgebreid ^ vlak-bolrondkruinplat, het-

welk eene gelijke, akelige dorheid vertoonde als de hellingen

des kegels, maar bezaaid was met veel grootere en talrijkere

puinbrokken dan de laatstgenoemden.

Op een geringen afstand naar het zuidoosten heen en

slechts door een kleinen tusschenzadel van dezelve gescheiden,

aarden wij eene tweede welke

*j Blijkbaarwaszulks(beIialve(Iedoorniijbegane foat, namelijk, door hen vooruitte

zijn gegaan) de schuld der hoofJcn; hue trouweloos achterblijven hadookdenkoeli'a

eene zekere vrees ingeboezcmd en huu Let noodige vertrouwen doen verliezen.

Natuurlijk keerden al deze koeli's naar Widodareu, onder den W^dono tenig, die?

gelijk ik naderhand vernam, te geraakkelijk bij ziju vuur zat, om ook het geringste

ter mijncr hulp te ondernemen.
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door een krater doorboord was; aan den zuidoostelijken rand

van ons plat, tegenover dezen krater, maakten wij halt.

De invloed, Welke de zon in de uitorst ziiivere, drooge en

verdunde luclit dczer hooge zone op ons uitoefende, mogt bijna

stekend genoemd worden; waarschijnlijk zoudcn wij ons over geene

koude op denkalensteenbodem hebben te beklagen gehad, indien

de noordooste\^ ind , welke voortdurend en stormachlig blies, niet

al de ontwilvkcide warmte terslond bij ons had weggenomen.

Wij droegen steenen bij een en bouwden ons op die wijze

een klcinen muur, welke, indien men zich onmiddellijk nevens

dcnzelven uitstrckte, eenige beschutting voor den wind ver-

schafte; alhicr ontstaken mijnc koeli's een klein vuur van

het medegebragte hoiit, terwijl ik mij bezig hield mijn

kompas, mijn theodoliet, bencvens den barometer en de ther-

mometers te plaatsen en tot het doen van waarnemingen gereed

te maken; den barometer besclmtte ik, door eene voor denzel-

ven gespannen mat , tegen den onmiddellijken imloed der zon-

nestraleu.

Ik bevond, dat de kruin elliptisch-rond van omvang, en in de

rigting van het zuidcn naar het noorden, 500 voct breed ^\as^^ i

van het oosten naar het westen bezat zij bijna eene dubbele

lengte, of ongevcer 800 voet. In de eerstgemelde rigting strekt

het plat zich tamelijk vlak uit, en wordt hetzehe door scherp

begrcnsdc randen van de helling des kegels gescheiden ; aan de

westelijke en aan de noordwestelijke hellingen daarentegcn

(alvorens het plat gelieel en al daarin overgaat) vormt hetzelve

cerst een smallen, ter diepte van 25 a 30 voet, bcnedenwaarts

loopenden voorsprong; aan deszelfs bovensten rand treft men nog

verscheidene verhitte, zwavelige en met gaten doorboorde plaat-

sen aan, zonder dat zich hier ecliter sporen van dampen la ten

waarnemen. Inde rigting van het oosten naar het westen, vormt

het plat een vlak-bolronden wrong, welke, naar het westen heen

allcngskens lager dalende , van lieverlede en zonder scherp getee-

\

') Van het zmdwest^n naar het noordoosten (liet hoogste plat) bedrocg Jc gemc-

tene lengte 550 voet.
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kende grensliju in de helling des kegels ovcrgaat. (Aan dczelfde

zijde, langs welke wij zijn opgeklomraen.)

gansche k Zand ea

kleine stcenbrokken opgehoogd tc zijn; zwartachtig grijs en dor,

zelfs niet door het gi-oen van een graslialm, van mos of lichen

gesierd, ligt dezelve daar voor ons, en is zij builendicn met

millioenen van grootcre scherplioekige, onregelmalig gevornide

puinbrokkcn bcdekt, welke van 1 tot 3 voetgroot, in woeste

wanorde over dezelve verstrooid liggen. Ecnige derzelvcn bestaan

uit eene roodachtig grijze, hardc trachict-lava ^ welkcr oppcr-

vlakte veelal gescheurd en gespleten is; anderen zijn eigenlijke

fijnkorrehge trachiet (Bat. no 46.); de meestenechter L. no 24G

(Bat. n° 47.) komen van nabij overeen met de half verglaasde tra-

chiet-lava, ^velke bij de kali Mandjing wordt aangetroffen (Bat.

no 45."^ en bezitten, in eene helderffriize, eenij^ermate blinkende

grondmas laasde veldsp

maar slechts weinige enkele hornblcnde-krislallen; zij gaan in

meer (L. no 247 (Bat. n° 49.) of in minder (Bat. n^ 48.) porcuse

slakken over, vvelker grondraassa opgeblazen en zwart gewor-

den is, maar waarin de glazige veldspaalh-korrels bijna alien

onveranderd zijn geblevcn. Weder anderen zijn als stalactiten

gevormd; weinigen echter bezitten eene groote hoeveelheid horn-

blende. Zij worden afgewisseld door enkele groote blokkcn,

welke 6 en meer voet middellijn hebben; velcn derzelven zijn

aan hunne oppervlakte zoodanig gespleten, dat de enkele stiik-

ken ter naauwernood vereeniprd bliiycn en men moet aannemen

,

dat die splelen (welke ter diepte van Va ^ 1 voet in het ge

steente indringen en als gapende wooden naar binnen eng

worden), ten gevolge van plotselinge bekoeling der blokken zijn

ontstaan, nadat dezelven .in een gloeijenden toestand uit den

krater geslingerd waren.

AUe steenbrokken dra^en het merk, dat zij eerst sedert korten

onverweerd, gaaf van oppervlak te en

liggen geheel vrij boven op den bodem der kruin verstrooid.

Hicruit kan men het Bewijs afleiden voor hare latere ver-

min'^, en haren oorsprong nit den nabij gelegen krater, welke
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dezelven, bij gelegonhcid zijner jongsle iiitbarstiiig

slinffcrde; want clewiil de werkinir van het rfWpnw.'ii de

vlakke kruin,— alwaar het (op eene hoogte van 11,500 boveu d
oppervlakte der zee) bijna niiiimer regent, of waar althans slecht

fijne nevelregens vallen, — niet dan uiterst gcring zijn kan, zo
mag men niet aannemen, dat dezelven, met lict zand vermengd
reeds sederL lang een deel uitmaakten van den bovenstcn ber"

top en dat zij eerst door het wegspoelen van het zand vrij

werden.

Niet zeer troostrijk is voor onsde opmerking, dat de Semeroe
van tijd tot tijd zulke hcvige iiitbarstingen ondergaat, dat

groote steenen tot hier heen Morden sreshnfferd: — moo-e de

elijks be

Qoo^ii^jj^iu, mug

De kruin, namehjk, waarop wij ons bevinden, is de noord-

westchjke, waarschijnlijk de voormalige, thans geslotene krater

van den Semeroe
5 in het zuidoosten echter ontwaren wij

een geringen afstand, doch Liger gelegen, eene tweede kru
welke uit een enkelen kringvormigen rand bestaat en derhal

op

door een krater doorboord is. Ten einde eene wijdloopige
beschrijving overbochg te maken, geheve de lezer een bhk te

werpen op de situatie-schets Se?neroe Figuur dO, waarop
de topographische gesteldheid der beide kruinen is afgebeeld.

a. Is eene steil afloopende verzakking der zandmassa, welke
naar beneden heen in eene spleet uitloopt, en langs welke de
door ons gevolgde weg bergopwaarts voerde.

h. h. De straks beschrevene rand alwaar de bodem vcrhit

^ het vlak-boh-onde middenpunt van het plat

de met :# gemerkte pi

ge

c. c. Een ongeveer 40 a 50 voet. lager gelegene voorsprong,
welks oostelijke rand (oost lOo ten noorden van ^) door eene
kloof wordt doorsnedcn.

d. De tamehjk schcrp toeloopende tusschenzadel , tusschen
beide kruinen^ ongeveer 500' lager gclcgen dan hot punt ^.

e. Eene smalle, aan het boveneinde zeer scherp toeloopende
bergnok, welke van den kratcrrand gescheiden is.

/i
<- -.



763

De hoogsle noorcloostelijke kratcrrand, ^

^^aarts stijgt en waarschijiilijk even lioog" gel

iff (hct is de liakerrand in Semeroe Figum
D telijke kraterraiid (d

nd in Figuiir 9)^ ongevecr 200 voct lager dan liet punt ^•

De afstand tnsschen de kraterrandcn (tnsschcn de punleii

en ^.) of de grootstc diameter des kralers, van liet zuid-

weslcn naar het noordoosfen , zai ongeveer 900 a 1,000 voet

bedragen, teruijl de afstand tusschen het naastbij gelegenc (noord-

westelijke) punt Tan den kraterrand en het punt, waar Vsi] ons

% bevinden (de zuidoostelijke rand van de noordvvestehjke kruin),

I5OOO voet bedraagt. Aan de zuidoostchjke zijde is de krater-

rand door eene diepe kloof (/*) doorsneden, welke langs de

berghelhng bencdenwaarts daalt.

is het middenpunt van den werkzamen krater, ^vaa^uit

de eruptien plaats grijpen, hetwelk van bier in het zuiden

50^ ten oosten wordt ^^ aargenomen (terwiji g\ in het zuiden

20^ ten oosten enyi in het zuiden 60^ ten oosten ligt).

Al deze ruimtcn^ de oostehjke voorsprong, de tusschenzadel,

benevens de hellingen van den kraterrand , bestaan even als de

kruin, waarop wij ons bevinden, uit eene ophooping van zand

en millioenen van steenbrokken ^ zij doen zich in hunne zwart-

achtig grijze, hier en daar rdodachtig grijze kleur ingehjke dor-

heid als de kruin aan het oog voor.

De krater, waarin men gedeeltelijk neder kon zien, uithoofde

zijn rand meer dan 200 voet lager gelegen is , bleef volkomen

ig. Slechts op eene plaats aan de zuid-zuidwestelijke helling,

beneden den rand, schencn, hoewelingeringehoeveclheid,

1

dampen opvvaarls te stijgen,

Na deze opmetingen 1) te hebben gedaan, had ik mij in de

nabijheid \^n het kleine vuur, dat door de kaeli's werd

onderhouden , nedergehurkt; ik vlijde mij in eene horizontale

*) De diameter van hct bovensle kruinplat, ge.nerkt ^, werJ van den zuidweste-

Hjken naar den noordoostelijken rand, door het centrum van hetrelvo heen
,
geroe*

ten; naar deze basis, van 550 voet, werd dc grootte van de overige deel^n dcrknun

bepaald.

49
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rigliiig aan den Yoct van den steenen muur neder, ten eincte

ccmgc bt'ScliLitting tc vinden legen den storniaclitigen noord- •

oostewind, wclke liet water uit neus en oogen deed loopen en

niij door merg en been drong.

IJier, door den steenhoop voor den wind besclmt, was liet

tamelijk warm^ ja^ waren de zonnestralen stekend beet. Reeds

gedurcnde I1/2 uur hadden wij op de aankomst der andere koe-

li's met brandbout en water gewacht, maar niemand kwam

opdagen^ wij konden geene butten bouwen, dewijl ons daartoe

de hoekpalen (lange boorntakken) ontbraken^ en wij goten den

laalsten voorraad water in dea ketel, ten einde althans war- ^
me koffij te kunnen drinken. De zon scheen zoo helder en

de kicht was zoo buitengewoon zuiverj dat men elken steen

op den kraterrand kon tellen; dood stil lag deze daar voor

ons, geen dampwolkje recs iiit denzelven op, — maar eens-

kkips werd een vreesselijk gebrul geboord ; verschrikt sprongen

wij op, met den blik op den krater gevestigd; —^ kool-

zwarte massa's, met uitstekende punten
,
gebjk klippen in de zee,

verbieven zieb boven den kraterrand, ontwikkelden zich, wer-

den totkogels gevormd, viogen, door honderd andere dergebjke

ballcn metblikscmsnelhcid gevolgd,— die als een wervelwind om
bun eigen middcnpunt draaiden, — opwaarts^ zij vormden zich

loteene zuil^ nit enkele kogeh ormige , ronddraaijende ballen be-

staande, die, onder een geloei des vulkaans, dat ons deed sidderen

en boven, in weinigc sekonden tijds tot zulk eene verbazende

hoogte opscboot, dat wij dezelve in ons zenitb meenden tezien,

lorwijl honderd duizenden van groote en kleine steenbrokken

zich naar alle rigtingen nit dezelve verspreidden, in bogen op

de hellingen vielcn en onder een berbaald opslaan verder bene-

denwaarts rolden. Het gekraak der opspringende steenbrok-

ken ginggepaard met het geloei en het gebrul, dat zich uit de

kidtcrkolk deed hooren, terwiji de dampzuil, alvorens wij ons

van den bekomen sclirik hadden bersteld, met hare naar boven

immer grooter wordende ballen, werkelijk in ons zenith been-

zweefde en een regen van zand en puimstcenachtige rapilli op

ons nederslortte.
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gelijk scheidde zii zich benerlon vnn den k

on
sekonden later dreef de zuil, door den oostcwiiid voorlge-

stiiwd, als eenc gcwone zwevendo wolk (ciuniilus) hoog over
hoofdcn

Terw

de i

Ig meer en meer ontlaslte v.ln Iiet zand

bevattedc, deed zij zicli, door liet liclil

bcschenen, gcheel wit gel Cll

dersclicidde zij ziclI

oik (een Iiydrometeoor)

bruincn g

Nil was alles weder stil; holder sclicen de zon mdcu kralei-,

geeii spoor van damp Iiet zich meer bespeiiren, en uit diezelfdo

plaats, welke voor nog weinige oogenblikken verwocsting en
Terderf in het rond scheen te willcn vcrspreiden, vernam ons

oor zelfs niet bet allerzachtsle geruisch.

Alvorens de darapzuil zich van den kraleriand scheidde, had
ik hare hoogte met mijnen gereed staandcn sextant gemeten;
zij bedroeg 6d«. Uithoofde nu de afstand van het naastbij ge-

legene gedeelte van den kraterrand 1,000 voet btloopt (deze

afstand werd bepaald door den lioek van de gemetcnc basis

550 voet, met dezen rand), zoo bereikte de dampzuil eene

hoogte van ono^eveer 1,500 voet. Wanneer men slechts deze

hoogte, welke zij in den tijd van ecu paar sekonden hereWite

in aanmerking neemt, dan zal men in staat zijn zich een begri]

te vormen van de ontzaggelijke kracht dezer uilbarstiii

nieltegenstaande zij slechts onder de geringe (menigwerf her-

haalde) vulkanische ernptien niogen worden gerangschikt.

Gelijk wij reeds zciden, werdcn millioencn van stcenbrokken

door deze uitbarsting in de hoogte opgeslingerd, Veike, naar

mate de dampzuil hooger steeg, naar alle rigtingen nit dezelve

heenvlogenen deels (de grootsten) in den krater tertig vielen, deels

(de kleineren) in bogen op de buitenste hcllingen dcs bergs

nederploftcn. Hare zwarte kleur verkreeg de zuil \\ aarschijnlijk

door de vaste bestanddeelen van asch en zand, welke zij mede

voortslingerde; want terwijl zij in het middengedeclte van hare

hoogte eene grijze tint had, werd dezelve naar het bovenste
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"etlcelte hcen, waar de ballen, waaruit zij beslond, zicli ge-

durie meer en meer uitzettcdeu en voortdurend eene grootere

hoeveelheid ascli loslieten, allenerskens lichter gekleurd.

Niels maalvt een stcrkeren indruk op den beschouAver dan de

wentelendebewegingder afzonderlijke, balvormigc massa's, welke,

tcrwijl zij zieh met gelijke snelheid meer en meer uilbreiden,

gedurig grooter werden en hooger stegen, — zich tevens met

di'aaijcnde om hare eigene assen (h

cnpun

Menstclle zich voor den geest, dat eene dergehjke 1,500 ^

hoo2e zuil, welke derhalve drieraaal hooger is dan de toren

serpen's hoofdkerk, of vijftien maal hooger dan de hoo

Rokos-palm (a 100 voet) plolseling voor het oog wordtvoet) plolseling voor het oog wordt neder-

ffetooverd, — eene zuil, welke van onderen koolzwarl, Tan

boven grijskleurig is, met duizenden van pijlsnel ronddraaijende

massa's \ zij bereikt bijna het zenilh des beschouwers en dreigt op

hem neder le stortcn;— men hoore het geblaas, het geloei, dat

inderdaad met niets beter te vergelijkeu is dan met het gebrul

van een dier, indien er namelijk een dier beslond, welks rauil

een diameter had van ten minste 500 voet; — men stelle zich

daarbij de mogelijkheid voor den geest, dat eenige der vele

duizenden van groolc steenen, welke allerwege stofwolken doen

:en , en die men al krakend zelfs tot aan deze zijde van den

henrug op de berghelling ziet aanslaan, ook tot op de plaats

wii ons bevinden kunncn heenvliegren ;— men ver;:^ete daar-

oprij

bij niet, dat, verstoken van beschutting en menschelijke hulp, hier

aan geen onUlieden te denken is, en oordeele dan of er een sterfe-

lijk wezen (met gezond vcrstand begaafd) kan bestaan, hetwelk

dit schouwspel der natuiir zonder beven, zonder tot in zijn bin-

nenste ontroerd te zijn, zou kunnen aanschouwen!

AVannecr nien dit ziet, waant men nader aan den oorsprong

van het geschapene te zijn en de eerste, woeste werkingen der

natuurkrachten te aanschouwen, welke met gelijk geweld de

massa's van den chaos opstuwden en vormden, als hier de wcn-

telende massa's der dampzuil in beweging worden gebragt,

Slechts een paar grootere steenen, welke de dikte van 1/4 u '/a
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voel haddcii, vlogcn over den tiissclieiiiug lieeu cii viclen, op ecn

afstand van 300 voet van ons^ op dc helling van den bcrgtop,

waarop Avij ons bevonden; wij \varen derhalve slechts bloot-

gesteld aan een fijnen zandregen^ gedurende den tijd dat de los-

gelatene dampzuil, — weike nu tot eene wolk was geworden^ —
door den \\ind voortgedrcven over onze hoofden heenzwecfde.

Bij hot aanschouwen van dit schrikkelijk verheven verschijn-

sel, zoii men met Ariel hebben kunnen zingen:

„Ihr Anblick giebt den En^^eln Starke,

„Weiin Keiner sie ergruuJcn mag;

„Die unbegrciflich hohen Wcrke,

„Sind herrlich wie am erstcii Tuir.

"

Weldra herslelden Avij ons van den geleden scbrik. Deels lot

liet doen van meteorologisehe waarnemingen, deels om denvol-

genden morgen een vrij, door gcene wolken belemmerd uilzigl
r

te hebben 5 ten einde peilingen te doen, besloot ik den uacht

op de kruin des bergs door te brengen; nog altijd bleef ik

hopcn op de komst der koeli's met brandhout, hctwelk bij de

vreesselijke koudc, die wij hicr uilstonden, eene 'allereerste

behoefle was.
r

De eerste uitbarsting, welke \^ ij van de kruin des bergs hadden

waargenomen, had plaats gegrepen ten 12'/2 ure^ I1/2 unr verliep

er alvorens eene tweede plaats had, en ik had intusschen tijd

genoeg oni de kruin te onderzoeken en peilingen te daen naar

de weinige zigtbare punten der gebergten, welke zich boven hct

wolkcndak verhieven; deze warcn: de Ardjoeno, de Tengger,

eu liet gebergte tusselien dezen laatsten en den Semeroe. Dit

tusschengebergte , van den noordelijken rand der kruin gezien,

lag duidclijk in zijne gansehe gcdaante , als ware het eene kaart,

voor ons oog; regtstreeks in het noorden, aan den voet van

den Semeroe, lag een stompe, kegelvormige berg, de goenoeng

Garoe; men zag van hier op zijnen gedeeltelijk plalten
,

ge-

deeltelijk concaven (op een krater gelijkenden) top neder; eene

verhoogde tusscheiiruimte verbond zijnen zuidelijken voet met

den noordelijken voet van den Semeroe, welke met wouden

,

voornamelijk uit Casnarina's bcstaande, was bedekt, die aan

deze zijde een groot»M"e hoogte aan den kegcl bereiklen dan aan de
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zuidelijkc en zuidwestclijke zijden. Aan den linker- of westcrkant

was eene kringvoniiigo bergketen, de goenoeng Goembar, gelegen

(zoo hect eigenlijk haar noordelijke hoek , doch , bij gebrek

aan eenen algemccnen naam , heb ik denzclven aan de

keten gcgeven), welke zicb, met haren uitgetanden kam, insgelijks

in de noordwestelijke helling van den Semeroe verloor- menpeill,

hct begin dczer keten in liet noorden 30^ ten westen ; zij

loopt eerst in de rigting van het Tengger gebergte naar het

noorden, vervolgens naar het oosten en maakt op die wijze

een lialven kring ora den Garoe uit.

De bovcnste rand van deze bergketen was scherp, daalde

naar de binnenzijde steil benedenwaarts en vormde op die wijze

een wand , welks holle front^lakte naar den kcgcl was toegekeerd.

Tusschen dezcn Avand en den voet des Garoe bleef een ta-

melijk breede, vlakke dalgrond liggen, welke, in dezelfde rig-

ting, in een hahen kring orn den Garoe hcenliep; van het

hoogste gedeelte van dezen dalgrond, aan den noord ten ooste-

lijken voet van onzen kegel, liep dezelve eerst naar het noorden
10^ ten westen, daarop noordwaarts, vervolgens noordoost-

w^aarts en ten laatste oosU\aarts gedurig dieper naar beneden;

in deze rigting werd hij door eene kleine beekkloof doorsneden.

Terwijl alle hoogten, welke dit liefelijke dal omsloten, met
woudgeboomte , voornamelijk met Casuarina's gekroond waren,

vertoonde zich de dalgrond zelf , slechts door een paar enkele

boomen dicr soort beschaduwd , in den liefelijken tooi van een

groenachtig grijs gekleurd grasveld; in de diepste ecnzaamheid,

voor het oog van alle stervelingen verborgen , zelfs aan dc
Javanen onbekend, strekt zich dit schoone hoogdal, — whelks

koud khmaat voor de Europeers zeer geschikt zoo zijn , —
aanlokkend uit, en levert ongetwijfeld den gcmakkelijksten
en aangenaamsten weg om den Semeroe te beklimmen.
Wie kan na het lezen dezer beschrijving , hoe kort en gebrek-

kig dezelve ook nioge zijn , nog betwijfelen, da t gindsche Garoe
een eruptie kegel , — de Goembar de voormalige ringmuur
ende dalgrond, tusschen beiden gelegen, de voormalige kra-

terbodem was , uit welks ZTiidelijken hoek , ten gevolge van

S'
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cene vcrplaatsing dcr vulkaanschacht, ocrst lalcr de Soiiioroc

oprees^ nietlegcnstaande zijiie hoogte, is hij tocli sleclils ccn

eruptie kegel , die zich boven het niveau van den voonnaligcn

kratcrbodem uil nicts dan zand en lava-puinbrokkcn , louter

uitwerpsclen , heeft opgehoopt!

Deze dalgrond kan in deszelfs hoogst gelegene slreek, in de

nabijheid van den Semeroe, niet minder dan 8,000 voet boven

de oppervlaktc der zee verheven zijn; in zijn laagst gelegei

gcdcelte zal zulks niet minder dan 7,500 voet bedragen. llel

noordelijke gedeelte van den goenoeng Goenibar vereeuigt zicli,

door middel van een zeer wijd uitgcstrcktcn, zaclit uitgeholden

1

den zuidebjken ringmuur van den oa
(den goenoeng Ider-ider); van daar is hel, dal men kings de

belling van den Ider, voorbij het meer (ranoe) Koembolo gaande,

afdalen, vervolgens den Goembar beklimmen, dan weder langs

zijnen binnenwaarts gekeerden wand naar beneden, door den

vlakken, onafgebrokenen, allengskens oprijzenden dalgrond nioel

gcuuij uiii iiuii ecu wvii bancn. Lang

weg zal men op de gemakkelijkste ^vijze den Semeroe berci-

ken^ daarenboven treft men, langs denzelven gaande, drink-

water, brandhout en andcre voordeelen op eene grootere hoogl(j

dan elders aan. Op den open grasbodem van dit dal heeft men
den weg bijna overal gebaand voor zich ; de wouden der berg-

helling bestaan grootendcels uit ver van elkander groeijende

Casuarina's , waar tusschen bijna geen kreupelhout wordt ge-

vonden en men zich met gemak een pad kan banen ; het done
gedeelte des kegels schijnt, aan deze zijde, niet meer dan 1,S00

voet te bedi-agen; tot op die hoogte loopen de strepen metge-

boonile tegen den kegel opwaarts. Aan de oostelijke zijde van

den Garoe schijnt de ringmuur, op een enkel stuk na, to ont-

breken en de helling van den Garoe tevens de oostelijke helling

van het buitenwaai ts gekeerde gedeelte van het gebergte te zijn.
')

') Latere aanmerking. — Ter verduidelijkiiig dezer topograpliisclic

bijzonderheden en van de gedaante des Semeroe in hot algemeen,

sla men het oog op de nevensgaande profielen:



770

Sedertkorlc oogcnblikken was ik (ten 2 ure), bevend vankoude^

naar den zuidelijken rand dor kruin, waar de Javanen zich zoo

nabij mogelijk om het reeds half vergane vunr hadden gelegerd.

leruggekeerd 5 toen op nieuw eene uitbarsling plaats greep.

Semeroe Figuuv 1 stelt de "vvestzijde van liet vereenigde Tengger,

Garoe en Semeroe-gebergte voor, gelijk dit zich vertoont van de

kruin van den Kawi, \Yaarvan de kegel van den Semeroe den niter-

sten znidelijken lioek uitmaakt.

2. De west-noordwestelijke zijde van het Semeroe en Tengger-ge-

bergte, gezien van de krnin van den Ardjoeno.

3. De zuidwestelijke lielling van den Semeroe, gezien van Matjan

tengali, (zie vroeger bladzijde 744).

4. De westelijke zijde van bet Semeroe en Garoe-gebergte. De
lange, in spitsen oprijzende nok is de kam van den halfkringvormigen

raunr Goembar. De lijnen A en B doen zich bijna onder eenen

gelijken hoek aan bet oog voor, als waren zij de tegenover elkauder

gestelde bellingen van eenen grooten kegelberg.

5. De oostelijke zijde van het Semeroe, Garoe en Tengger-geberMe

van Lemadjang gezien. Eerst aan hot punt / begiat de eigenUjke

helling van den Tengger.

6. De noordelijke zijde van den hoogsten top van den Semeroe,
van den zuidelijken muur «clder-ider», van het Tengger-gebergte,

waargenomen, namelijk, van het punt, waar zich de weg, welke van

Kebo glagah komt, in tweeen splitst en waarvan eeu naar Wono-
sari, de andere naar Ledok ombo leidt. Men ontwaart vandaar hoe-

dan ig het woud, in enkele strepen, hooger tegen den kegel oploopt.

7. De noord-noordoostelijke zijde van den Semeroe, van den Boe-
dolemboe-top des Tengger gezien.

8. Ilet Semeroe, Garoe en Goembar-gebergte, van den zuidelijken

ringmuur des Tengger (Ider-ider) waargenomen; in het diepste mid-

dengedeelte van den concaven tusschenzadel, tusschen de noordelijke

helling van den Goembar en de zuidelijke helling van den Ider, lio-t

de ranoe Koembolo, een meer, welks uitwatering door de zich ter

wederzijde met elkander vereenigende en op elkander toeloopende

lengte-ribben der beide bergen, die hetzelve insluiten, wordt verhinderd-

9. De krater van ^Qn zuidoostelijken top, waargenomen van de
noordwestelijke kruin van den Semeroe.

10. Men vergelijke de situatie-schots (zie vroeger biz. 762),
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Oiider een heVig geloei der kiaterkolk stegen de aaiRaukcli

gelande, vervolgens balvormige massa's der rookziiil opwaarl

welke zich op eene volkomen gelijkvormige \Nijze als de eers

inaal ontwikkelden, en een gelijken indruk op mij en op mij

koeli's maakten. Terwijl de hooFdniassa der zuil z^vart en lioog

op zwarfachlig griis was, werden dcrzolvcr randen door de zo;

ing op dezelve nodeelke
o

schoot, helder verlicht; de duizendAverf in zich zelve rond-

wentelende zuil, door de zon op deze Avijze verlicht, slak

op eene majestueuse wijze tegcn hot blaan^v des hemels af.

Naauwelijks VYarcn wij van den schrik bckomen, of or word fen

21/2 ore op nieuw een gehuil vernomen, waarop andermaal eene

(deo'^-") uilbarstingplaalsgrcep, welke, in kracht en in de wijze

waarop dezelve zich Toordeed, geheel en al met do vorigen over-

eenkwam. Gclijk bij de anderen het geval was geweest, zoo wer-

den ook bij deze uitbarsting duizenden van steenbrokken uit-

geworpen, van welke ook nu weder de grootste niassa m den

krater zelven scheen neder to ploffen.

Slechls zand en eene onbeduidende hoeveelheid van kleine

(niet zware) rapilli, die met de wolk door den westewind

voortgestuwd, en over de kruin des bergs, waarop wij ons

bevonden werden hecngevoerd, vielen op dezelve neder.

Gelijk wij in den vorigen nacht liebben gezien, en de be-

woners der omliggende dorpcn elken nacht waarneraen, zijn de

uitwerpselen , welke des daags zwart toeschijncn, des nachls

gloeijcnd, terwijl het benedenste gedeelte der roukztiilj ten

gevolge van het gloeijende zand, zich als eene vlam vertoont. De
dampen of gas-soorten, waaruit de hoofdmassa der zuil bestaat,

welke eene groote hoeveelheid zand en asch mede opwaarts

voeren en vervolgens als eene witgekleurde wolk in de 15,000

(1,500 H- 11,500) voet hooge luchtlagcn blijvcn zweven, kun-

nen bij gevolg niet uit watcrstofgas bcstaan; deze toch zou,

door de menigte van gloeijende puinbrokken, ontbranden en

hiervan hebben w ij geen spoor waargenomen. Zij kunnen evenniin

uit koolstofznurbestaan, want deze zou snel bencdenwaarls dalen,

terwijl daarentegen onze eruptic-wolk, steeds op ccnc
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hoogte, ten minste 1/2 "ur lang blijft zweven^ alvorens zij zidi

oplost en zich verstrooit^ somwijlen kan men dezelve, door den
wind in eeue zijdelingsche rigting- gedrevcn, na verloop van 'I

>,

uurs nog onderkcnnen. Bestonden zij slechts nit waterdamp, zoo

zou men mocten aannemen, dat zij in do zone van 13,000',

alwaar de temperatuur op Java, zelfs des middags, ongetwijfeld

tot het nulpunt daalt, en tot op welke hoogte zij uit den
gloeijend heeten krater plotseling worden opgestuwd, — zoo

spocdig zoudcn verdikken, dat elektrieke verschijnselen , name-
lijk

, donder en bliksem zoiiden moeten ontstaan , welk een en

ander wij evcnmin hebben waargenomen; het schijnt derhalve,

dat zij uit een mengsel van verschillende dampsoorten bestaan

,

waaronder misschien zwavelige dampen de hoofrol spelen. Dit
althans is zekcr, dat het ncdervallendc zand, op den reuk,
de aanvTozigheid van zwavelig zuur aanduidt.

De hoogte van het standpunt, waarop wij ons bevinden,
bedraai?o

11,480 A
gedane baro

De lucht is zoo buitcnge\^'oon droog, dat geene cigaren

rook geven, noch branden willen en dat wij, niettegcnstaandc
de koude, door een aanhoudcnden , hevigen dorst worden ge-

kweld.

Hocwcl men zou mogeu vermoeden, dat deze bergtop altijd

vccl drooger is dan de oraringende gebergten, uithoofde hij,

uit zand en stcenhoopen bestaande, volkomen dor is en geen
spoor van plantengroei, waaruit zich vochtdcclen zouden kun-
ncn ont\vikkeIen , op denzelven wordt aangetroffen , zoo loopen
echter op dezen oogenblik alle omstandigheden te zamen om
eenen uiterstcn graad van droog te te doen ontstaan, want: lo is

de hicht in den hoogsten graad helder, de hemcl donkcr blaauw,
zondcr dat zich het geringste wolkje aan denzelven vertoonl^
2o waait er een hevige, op zich zelf zeer drooge (noordooste-)
wmd, waardoor de verdamping van alle vochtdcclen noff vcel

') Men begrijpt ligteljjk, dat dezc hoogte cerst later, luulut dezelve was here
kend geworden

, in het jonrnaal wcrd opgeteekeud.
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spoediger clan gcwoonlijk plaats grijpt, Gewone Javasclie likars

(matlen van PanJanus-bladeren gcvlocliten)^ welke, gelijk men
wectj zcer buigzaam zijn en zich in alle rigtingen latcn vouwcnj

warden, nadat zij eenigcn tijd uitgcsprcid hadden gelcgen, zou

broos als glas en, ten gevolge daarvan, volkonien onbrnikbaar. Zij

lieten zich in de kleinste stvhjes hrcken, welke men iusschen

de vingers zoo fijn kon wrijven als meet en als stof in de

lucht kon blazen! Het maximum van liet verschil van den psy-

chrometer bedroeg G,8^ R6aum.3 en hocwel de tenipeiatuur der

lucht, na 4 ure, in de schadow 4- 6,5^Rcaum. bed

as de bevochtigde bol van den psychrometer echter met rijp

erdekt en stond dezelve — 0,5^ Reaum,

Wanneer men nu in aanmerking neemt, dat de steeds uitwa-

semende oppervlakte gelijk

was blootgesteld als de psychrometer , dan kan men zich een

denkbceld vormen van de koude, welke wij ledcn.

De koeli's stclden alles in het werk ora raij, door een onop

houdelijk klagcn, tot de afreize over tc halen; de zon neigde

zich allengskens meer en meer naar den horizon, de koudo

d over hand toe . h

den Wedono ^) verdween ged

op bijstand van de

staande dit allcs liet ik mijn voornemen nog niet varen, en decide

ik het bcste dat ik bezat, namelijk, een paarflesschen madera,

benevens manilla-cigaren, onder de koeIi*s ait, tocn, na twee

uren m rust te hebben doorgebragt, de krater des vulkaans

op nieuw (het was ten 5 ure) een ontzettend geloei liet hoo-

vidn en eene rookzuil met zulk eene vrecsselijke vaart in de

hoogte steeg, dat wij de rondwentelende kruin reeds in ons

zenith hadden, voor het ons mogelijk was geweest haar met

het oog te volgen; aan alle zijden vernamen wij het gekraak

der opspringende steenen, waarvan eenigen tot digt onder

*) Had die afschuwelijke Wedono, dien ik in het binnenste des kraters ver-

wenschtc, — had die ons het medegevoerde brandhoiit, endeboomtakken tot het

opslaan der hutten vercischE, toegezonden, dan hadden wij zonder gcvaar op den

bergtop kunncn overnachten.
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den rand der kruhij waaiop wij ons bevonden, nedervlogen-

Dit was te erg voor de verschrikte koeli's, die alien reeds

het hazenpad hadden gekozen^ niet dan met moeite mogt hef

mij gelukken hen terug te roepen, om ten minste mijne pak-

kaadje mede te neraen^ de vrees, waarin zij verkeerden, was

zoo grootj dat zij in doodelijken angst alles opraapten, zooals zij

het daar vonden, zonder iets in te pakken en zich zoo schielijk

niogelijk Meg maakten, terwiji een zachte regcn van zand

en gruis op ons nederviel. Ik zag nu duidclijk in, dat er aan

geen blijven meer te denken viel en haastte mij, zoo snel

mogelijk, mijne instrumenten , die alien nog gesteld waren, ter

behoorlijke plaats te bergen en aan de bcdienden ter hand te

stellen; hicrmede hield ik mij onlcdig, terwiji de steenen nog

naar beneden rolden en de eerste dampzuil zich nog niet had

opgelost, toen de kratcrkolk op nieuw begon te ioeijen en

tebrullenj en met nog vreesselijker Avoede dan te voren rook
4

en puinraassa's , — maar welke thans gecn kogelvorm meer

bezaten, — op^vaarts slingercle, die tot op onzen top dreigden

iieder te vallcn. Ik beken, dat ik mijn work met eene sidde-

rende hand verrigtte, ten gevolge vvaarvan ik gelukkig slechfs

een mijner beide barometers brak; niet zoo zeer waren het de

uilgeshngerde steenen, dan \se\ het allervreessehjkste gebrnl

des kraters, hetwelk zulk eenen ontzettenden indriik te weeg
bragt-menzou dit met het geblaas Tan 10,000 stoomketels kun-

nen vergeHjken, wanneer uit deze, alien tot eenen cnkclen ketel

Tcreenigd zijnde, de stooni werd uitgelatcn; dan weder meende
men het brullen van een dier te hooren, dat gedurende een

paar sekonden iets zwakker werd, om zich vervolgens weder

met nieiiwc woede te Yerhcffen; het hield nu niet meer op,

gelijk bij de vroeger plaats gehad hebbende uilbarstingen, maar

dreigde Yoortdurend te zullen aanhouden en het voorspel te

zijn Tan eene groote eruptie. Gedurende deze verechijnselen, meer
dan geschikt om ons angst aan te jagen, hadden de meestc

koeli's de bergkruin reeds verlalen; hnnne terugreis mogt
eene Tlugl geheeten worden. Ik volgde hen met mijne be-

dienden, die de inslrumenten drocgcn, terwiji de kralcr,
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(lien wij nu den rug hadden toegekeerd, voor(;;in": te biulleno'"o
en het geklelter der nedeivallende steenen gcdurig meer en
meer scheen te naderen; in dier voege bercikten v,\} den wes-

telijken rand der kruin en al glijdcnde of springende, meer dan
loopende, ging het langs de steile helling des kegels beneden-

waarts; zand en rapilli vielen ter eerstgenoernde plaats neder^
het woeden des kraters hield voortdurend aan, terwijl wij,

door stofwolken omhuld , somlijds tot aan de knieen in het zand
begraven, immer verder benedenwaarts langs de helling des

bergs afdaalden. Eerst na een half uur te hebbcn gc\\ oed, hield

de uitbarsling op, en nu volgdc
,
gelijk bij alle andere eruplicn

van den Semeroe, vvelke door ons werden waargenonien, het

geval was, eene volkomene stilte.

Wij waren nu genoodzaakt te bekennen, dat het gevaar

toch slechts schijnbaar was gcweest , dat geene andere en

grootere steenen dan ligte puimsteenbrokkeu , ter grootte van

eenen kleinen appel, op het noordwestelijke gedeelte der kruin

waren gevallen, waartegen wij ons door ecne boveu het

hoofd gehoudene bedekking hadden kunnen beschutten. Stellig

is het, dat de koeli's niet zouden weggeloopen zfjn, indien

hunne hoofden (kapala kampong) er bij tegenwoordig waren

geweest. (Deze hoofden derhalve, of eigenlijk de Wedono is

de oorzaak, dat het voorgenoniene plan, om alhier te overnach-

ten, mislukte.)

Slechts op een geringen afstand van de kruin des bergs kwamen
wij terplaatse aan, waar de houtvrachten lagen, welke door dc

koeli's waren weggeworpen geworden, (Met smart zagik dezelven

liggen!) Nu eens gleden wij over den bodem der kleine groeven,

alwaar het zand losser en vochtiger was, naar beneden, dan

wcdcr over de oppcrvlakte der helling naast de grocven, waar

een grooter aantal steenen werd gevonden, terwijl wij bijna voort-

durend door wolken van zand en asch werden omhuld; somtijds

gebeurde het, dat ecne groote hoeveelheid yan het losgeraakte

zand achter ons aan kwam stuiven, dan weder rolden de in

eging geraakte steenen ons achler na; ineermalen D

de koeli's, — die op den terngtogt met even veel liaast be
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I

zicld waren als zij zich bij hct beklimmen cles bergs clour

langzaamhcid hacldea gekennierktj — op den ligt bewegclijken

grond uit en roldcn zij, zoo lang zij waren, naar bcneden.

Zoo bereiktcn Avij, in een ongeloofelijk korten tijd, de boven-

ste woudgrens. Even na 5 ure badden wij de kniin verlaten, en

hidden Avij lialt onder een der eerste Casuarina's op den oogen-

blikj dat de zon ten ondergang neigde. Prachtig geklcurd dook

zij onder de damplagen, welke door haar met de schoonste

lichtstrepen werden omzoomd; zij wierp nog eenen laatsten

afscheidsstraal op de oppervlakte van bet wolkenmeeFj het-

welk^ als een ander met sneeuw bedekt boogland, zich over

het gansche eiland Java scheen uit te breiden. Hierop nam de

\vitte glans der als baren golvencle Avolken een grijzen tint aan, en

slcchls de vcrhevene top van den Semeroe gloeide nog gedurende

een oogenbhk in het avondrood, totdat ook dit werd verdoofd,

Weldra omgaf ons, bij het verder bergafwaarts gaan, de

somberheid der wouden; wij hadden echter het geluk, niettegen-

staande de duisternis, zonder hinder over de gevaarhjkc zand-

rlbben been te geraken en kwamen ten 7^2 ure te Wido-

daren aan.

Alhier namen wij nog twee uitbarstingen waar, de eenc

ten 8 en de anderc ten 11 ure, welke beide met het gewone

gebulder aanvingen en, niettegenstaande den heldersten mane-

schijn, op een rcusachtig vuurwerk geleken. Want even zwart
J-

de dampzuil er bij den dag uitzag, zoo gloeijend scheen zij

thnns toe; de steenbrokken, welke des daags zwart toeschcnen,

vlogen nu als vurige raketten door de lucht en rolden vervol-

gens als gloeijende stippen, welke slechts allengskcns uitdoof-

den, langs de hellingen des bergs benedenwaarts*

Den 27'^^" September vingen wij de terugreis aan door streken,

welke ons reeds vroeger zijn bekend geworden; wij verlictcn Wi-

dodaren ten 6 ure, bereikten de kali Sat ten 8^/4, den watorval der

kaliMandjing ten 9 1/4 en(nadat ons reisgezelschap in het woad
door een tijger, die ons te gemoet, kwam, maar zich, na eon

paar sekonden, uit eigene bewcging uit de voeten maakte, was

verschrikt geworden) het dorp Matjan tengali, ten 1 nre.
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Men kan hiemit zien, dat men dc kruin -van den Semeroe van
de zijde van Matjan tengah, zonder zich te zecr in te spannen, in

eenen dag kanbcreiken; wanneer men de laatstgenoemdc plaals

ten 6 ure Terlaat, kan men, te paard langzaam vooiliij-

dende, ten 2 ure te Widodarcn aankonien, aldaar geduiende
een kwartier uurs uitmsten en van deze plaats te voet in I3/4

uurs, dus ten 4 ure, tot aan de bovenste woudgrcns gcra-

ken^van hier langzaam voortstappende , dikwerf rustende, guat

men in 2 uur tot aan de kruin, die men derhahe nog juist

ten regte tijde bereikt, om de zon onder den horizon tc zicn

dalen. 1)

Nadatik mij alhier heb bezig geliouden, datgcne, Iietwelk ik

op den top van den Semeroe en vcrvolgens te Widodaren met
potlood had aangetcekend, tot de hier voorafgaande schcls te

zamen te voegen, zij het mij nog vergund het wcinige, dat
mij van de geschiedenis des vulkaans bekend is, alMier tejaten
volgen. (Van des avonds tot aan middernacht hoorden wii no^
herhaaldelijk sleike iiitbarstingen van den Semeroe, waaronder

4 /eer hevigc eruptien voork\yamen.)

Iiitbarstingen vmi den Semeroe.
L

dS^iS J in dit jaar raoet dezelve eene zeer Iievige uitbarsting

hebben ondergaan.

d8^29^ Januarij (op het einde dermaand), tenvijlde Lamoiigaii

aanhoudend woedde, ving hij ((voor de eerste maal)) sedert 10
jaren weder aan te rooken. (Jav. Courant van den 17^ De-

cember, 1829.)

d83dy den do^'"" en d6^''' December. Nadat hij gedurende

de voorgaande jaren slechts arook)) had uitgebraakt, wierphij

thans <(voor de eerste maal)> asch uit en wel in zulk eene

hoeveelheid, dat alle omh'ggende bergen daarmede werden over-

dekt. Gelijktijdig had eene uitbarsfcing uit den Bronioplaats. (Jav.

Courant van d^n 4^^^" Januarij, 1851.)

*) De onwil clcr Javanenj vooral van de zijde der hoofden, was de eenigc hiiuler-

paalj welke ik *'p dien togt ontmoette; de naiuur daurcnteg:en leverde er geeiie op.

.«



778

sleeg, doch zecr langzaam, eene groote rook
ft

dS32, den ^c?'"" April. Bij het aanbreken van den da

;uil, tot op cene

ontzetlende hoogte in de lucht; dezelve loste zich tusschen 7
en 8 ure op, werd door den wind uiteen gedreven en ver-

oorzaakte eenen aschregen in de rigling avan het zuiden naar

het westen)) (derhalve naar het noordwesten ? gedreven door
cen zuidoostewind?), welko in het grootste gedeelte van het

distrikt Gondanglegi, benevens in de zuideHjke streken van het
distrikt Sengoro (beide in Blalang) werd waargenomen, en tot

aan den raiddag voortduurde, zonder dat hierdoor eenige schade
aan den plantengroei veroorzaakt werd; want niettegenstaande

men reeds in April was, viel er immer nog een aanhoudende
regen

, waardoor de asch weldra van de bladeren werd afgespoeld.

Naar berigten uit Malang w erden , alvorens de aschzuil opstee

onderaardsche slaifen ffchoord. vererezeld

a-

O f

« vuur-
braking)) aan de zuidoostehjke zijde des bergs. (Jav, Courant
van den 50^'^'^ April, 1852.)

d842, op het einde der maand Januarij , in Febraarij en
in Maart, sedert de Lamongan (met het begin van Januarij)

ophield rookzuilen uit te spuwen, braakte de Semeroe (en

gelijktijdig, van den 30^*^" Januarij tot aan den 15 ^"Februarij,

de eruptie-kegel Bromo in den krater van den Tengger) bui-

tengewoon vele en zeer sterke rookwolken uit. (Jav. Courant
van den gi*" Maart, 1842, no. 19.)

De inboorlingen beweren, dat zij den Semeroe nimmer in

eenen anderen dan in den tegenwoordigeu toestand (1844)
liebben gekend, derhalvc: was zijn gansche bovenste top,
ten minste gedurende de laatste 50 jaren, volkomen kaal, ge-

. thans het geval is, en braakte zijn krater, met tusschen-

poozen, zeer ongelijk van duur, echter dagelijks rookwolken en
gloeijende steenbrokken uit, gelijk wij zulks thans hebben
waargenomen; somwijlen hebben dergelijke afzondcrlijke uit-

barstmgen, welke zich na geheel rustige tusschcnpoozen

perJoen gevoelen, slechts

neemt men er, naar luid der berigten van de inboorling^c

20 en nicer in een<'n dag; dit gcschicdt voornamclijk ged

ver-
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rende den regentijd. Binncii het vcrloop van twee dngvi), teldc

ik er 15, waarvan ik er twee op do kriiiii des bergs zelvc

bijwoonde.

Waargenotnene uitbnrsHngen.

Datum
,

(September 1844.)

Tijd ran den dag of van den
nncht.

25 7 ure 'smorgens.

Tii«nlientljdin uren, liis-

scbin clkc vu<)rg»«ude cijf

volgende iiit bursting.

25

4

5

6

25

26

5

7^>

'savonds.

»

26

26

8

9

26

7 » 's luorgeiis.

8

12Va » '» niidilags.

10

12

1

4V;

26

2 »

10

11

12

26

26

26

2'/i » »

5 » 'savonds.

IV

J
/=

2'/s

8 »

11 » 'snachts.

13.

14
27

15

8 y, tot

12 » 's nachts hei-

haalde sterke uitbar-

stingen.

3

4

21

^

Dat de krateropeningj na iedere plaats grijpende uilbarstingj

telkenmale door de nedervallende puinniassa's op nieuwwordt

versperd, aan de dampen elken uitweg beiieemt en zoo lang

gesloten blijft, totdat het uitzettead vermogen der van onde-

ren toestroomende, te zamen geperste dampen of gas-soorlen

zoozeer is toegenoraen, dat het den wederstand, welken het-

zelye ontmoet, overwintj dit alles is zeer duidelijk; de dampen

Tcrbreken dan het daarop rnstende deksel, reinigen den schacht

op nieuw en stijgen, in Aen vorm eener znil, uit denzelven op^

50
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tervvijl niillioenen van steenbrokkon te gelijk mede worden

uitgeslingerd.

Daar deze puinbrokken gloeijend zijn, zoo leveren zij het

duidelijke bcwijs, dat werkclijk vloeibare lava uit den diepen

liaard des Vulkaans mede wordt opgeheven; er vvordt echter

eene te geringe hocveelheid dampen ontwikkeld, hunne kraclit

schiet te kort om de lava zuil tot aan den 11,500 voet hoogen

rand des kraters op te.heffen^ deze zuil wordt dcrhalve door

de dampen, wclke er door been breken, van een gescheurd

en in cnkele stukken tot aan den kraten-and opgeheven, alwaar

zij, reeds een gedeelle van hui^e oorspronkelijke hitte ver-

loren hebbende, slechts in een roodgloeijenden, maar niet in

een gesmolten toestand aankomcn.

Want Avilde men toch aanncmen, dat de krater door een

in vloeibaren toestand verkeerend lava-meer is gesloten, door

helwelk de dampen van tijd tot tijd been breken en zich op

die "wijze een doortogt banen, zou zouden 'de uitgeslingerde

declen dezer vloeibare lava, — wclke toch gedurcnde die en-

kele sekonden, die zij tot bet nedervallen behoeven, niet zoo

spoedig kunnen bckoeleu, — bij het nederploffen op de berg-

helling plat gedrukt worden, of alle mogelijke, lang uitgerekte

vcrkriisren; noch het een, noch het ander is het g

zij hebben spitse hocken, scherpe kanten, en effene of weinig

uitgeholde zijvlakken; zij vallen als vaste ligchamen naar beneden,

welke zich noch laten buigen, noch plat laten drukken.

llet groote verschil, hetvvelk in den duur der tusschenpoo-

zen, tusschen de op elkandfr volgende uitbarstingcn wordt waar-

gcnomen, — van een '/a uur tot 10 uren bedragencle, — bewijst

tevens, dat de dampen zich in het binnenste der aarde in onge-

lijke, nu eens meerdere, dan weder mindere hoeveelheid ont-

wikkelen^ cle uitbarstingcn toch, welke ik na een tusschentijd

van 10 uren zag plaats grgpen, waren niet hcTiger dan die,

ernood o

Later toevoegsel.

Van bet begin des jnars .i845 tot in de mnand Jnlij, ging
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de Semeroe voort, op gelijke wiize als ik ziilks in 184 i ^vaar-

nam, van tijd tot tijd dampzuilen met gloeijende steenen en

asch, telkens met een hevig gebrul gepaard, uit te braken, tcr-

wijl de Bromo en de Lamongan rustig bleven. (Zollinger,

Geneesk. Archief. Batavia. II, p. 543.) Aan de zuldoostzijde,

benedon den krater, moeten 3 solfatara's in een gelijk aantal

kloven gelegen zijn, welke lievig dampten.

^848, den 4'^^" Augustus zag Dr. Bleeker dergelijke damp-

zuilen uit den Semeroe opstijgen, als wij, in 1844, hebben

waargenomen. (Zie TijJschr. v. Neerl. Indie, jaargang 1849,
afl. 7. p. 43.)

Van hevige, verwoestende uitbarslingen, welke hare vcrnic-

lende werking op een grooten afstand van het gebergte hebben

doen gevoelen, is den Javanen niets bekend. Dat cchter de

Semeroe dergelijke uitbarslingen heeft geleden, en in een vroeger

tijdperk , — alvorens zijne werking zich blootelijk bepaalde tot

het uitbraken van asch en \a\a-pumb}wkken, alvorens door

deze uitwerpselen de zgch 3,000 voet hoog verheffende pira-

niidale top werd opgehoogdj — geweklige lava-stroomen heeft

uitgespuwd, zulks schijnt bewezen te worden door de berg:

ruggen en bolwerken yaii rots, welke zich van zijnen ziiidelijken

voet tot aan het strand der Indischezee uitstrekken, die inderdaad

uit over elkander gestroomde lava-massa's schijnen te bestaan-

Opmerkenswaardig is het, dat de heeren J. T, W, van Nes

en anderen, ten jare 1836, aan den ^uidwestelijken voet van

den Semeroe, midden in de oorspronkehjke \a ouden, sporen van

Hindoe-tempels, benevens een zeer groot en schoon beeld van

Genesa (in eene regtop staande bonding) vonden^ i) hieriiit schijnt

men te mogen aileiden, dat deze thans zoo woeste en onher-

bergzame streken, gelegen aan den zuidwestelijken en zuide-

lijken voet van den Semeroe oostwaarts van Matjan tengah,

in voormalige tijden sterk bevolkt waren.

) Zie Tijdschrift van N'eerl. Indie, VL n" 8, bladz. 160. Deze oudheden werden

niet verrc van den liukeroever der kali Prengapoes fzie boven) aangetrofFen; een

staand Genesa-beeld, een steen met eene inscriptie , benevens nog een in steen uit-

gchouwen wasvhhnpj cnz.
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Zoa misschien de bevolking, door eene verwoestende uitbar-

sting van den Semeroe, van daar zijn verdreven geworden?

Ook volgens berigtcn van andere waarnemers bestaat de

zuidelijke voet van den Semeroe, welke zich over het alge-

meen genomen vlak uitstrekt, tot aan het zuiderstrand uit

over elkandcr been gegotene !ava-stroomen en puinbrokken,

welke met bijna ondoordringbarc wouden zijn bedekt.

Naar luideener mededeelin"- van den heer van Herwerden i),

bestond bij de regering, in het jaar 1828, het plan om door

deze streek, en om den voet van den Semeroe heen , een weg
r

te doen banen, ten einde het landschap Malang, ten westen,

en Lemadjang, ten oosten van den berg, met elkander te ver-

binden; de rotsachtige beddingen der menigvuldige beken, bc-

nevens de ondoordringbare bamboes-wonden maakten dit voor-

neiiien on«itvourf>aar.
m

Dezelfde schrijvcr (gewezen Resident van Kediri en Madioen)

meldtjdat massa's van zand en asch, door den Semeroe uitge-

Avorpen, na hevige regens onder andoren ook uit de kloof der

kali Besoek bcrgafwaarts gcspoeld worden, welker bed met

millioerica van slakken is bedekt. Deze beek heeft een landschap,

znidwaarts vanLemadjang, docli in de nabijlieid daai van gele-

gen, over eene uitgestrektheid van vele palen en ter hoogte

van verscheidene voeten, in eene dorre zandvvoestijnherschapen.

Reizigei'^s J welke den herg hebben bezocht.

Ten jare d836 werd, op den 5^^"^ Augustus^ voor de eerste

maal beproefd ora den Semeroe te beklimmcn , namelijk

,

door de heeren mr. J. F. W. van Nes (toenmalig Resident van

Pasoeroeao), J, H. Dickelman (Assistent-Resident van Malang),

van der Poel en Schonke (beide toen ter tijd Controleurs) en

ccnige anderen. (Zie Jav- Conr. van den 10^*^" Septeujber, 1836,

no 73. en Tijdschr. voor Neerb Indie, VI no. 8, bladz. 158 en

volg.) Aan deze heeren komt onder anderen de eer toe, dat zij

den eersten weg ;, door de wouden van Matjan tengah, naar den

*) Verhand. Batav. Genootschap, deel XVTI: „ over het Tenggersch gehergtc.
»>



783

Semeroe hebbQii gebaand en derhalve tevcas deii toenail" lotD""0
dcnzclycn hebben geopend. Het was dezelfde weg, weike

door mij is gevolgd gevvorden; de Javanen haddcn denzclven

jeuigzins opgeruimd eu het daarover gegroeide struikge-

was afgekapt.

Het gesteente in de kali Mandjing, door dc reizigers van

1836, opbladz. 160. t. a. p., basalt genoemd, is de door mij

bcschrevene trachiet-Iava. Het Widodaren, alwaar genoernde

heeren den nacht doorbragten, was, naar de Tcrzekering dor

Javanen uit Matjan tengah, die bij mij waren, eene gcheel

verschillende, ooslwaarts gelegene rib, vanvvaar zij, in 18
etoe gansch andere, meer oostelijke rigting insloegcn dan ik,

in 1844, volgde. Van Widodaren besteedden zij elf voile uren,

van des morgens 6 tot des avonds 5 ure, met klimmcn en hadden
teen de kruin nog niet bereikt.

Dit laat zich slechts hierdoor vcrklaren, dat die heeren zcer

plaatsen aan de berghelling en los, lisrt bewee^b
Zand

O" "^"^'"O

Langzaam met de koeli's voortgaande, had ik van \yidodaren

tot aan de woudgrens slechts \-U uur, en van daar tot aan de

kruin 2i/2 uren noodig, te zamen derhalve 4>/4 uren.

Destijds (in 183G) hadden er elk Va of 3/4 uurs uitbarstingen

plaats, onder bijna gelijke verschijnselen als thans het geval was.

Al hetgeen verder door de gemclde heeren t. a. p. wordt ver-

meld, vond ik volkomen bevies tigd. — Eene latere bekhmming
van den Semeroe door G. F. Clignett, op den 18^^" October,'

1838, vindt men in het Tijdschr. voor Need. Indie, I. no 12.

pag. 446 en volg. kortelijk vermeld.

Geene andere ondernemingen van dien aard zijn ter mijner

kennis gekomen.

V
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™iddengedeelte van den Batoek

H. 8,165' krain van den Boedoleraboe.

<i Ins Inure tier Natur dringt kein ersrhaffner Geist, »

(tZu gliicklich wem sie nur die aussre Schale weisst. »

r

u Natur hat wetler Kern noch Schale. )>

« S'ist Alles , mit elnem Male. )i

(GOTHB.)

Kebo glagah^ den ^S'^^"" September ^ d8H.

Ileden morgen verliet ik Matjan tengah ten 61/2 ure, zettede

mijne reis te paard voort overeenweg^ die aanTankclijk noord-

westwaai ts , vervolgens noord-noordwestwaarts liep door de

vlakte^ welke den westelijkeii voet van het vereenigde Scmeroe-

Tengger gebergte begrenst en kwara ten 9 ure aan desa Karang-

adjar aan; ten 10 ure ging ik van daar verder noordwaarts

naar het dorp Toelo3s ajoe, hctw'elk ik ten 11 ure bereikte;

van dil punt wendt de weg zich naar het oosten heen, loopt

hij over den zich nu verhefTenden^ en met eene zachte glooijing

gedurig hoogcr stijgendcn voet des bergs tot aan Kebo glagahj

alwaar ik ten 12 ure aankwam.

Zoo ver de weg eene noordwestelijke rigting had. Hep hij van

Matjan tengah
^
gedurende eenige uren^ over een tcrrein, bedekt

met afzonderlijk staande bosschcn ^ welke vroeger een aanccnge-

schakeld woud hadden gpvormd, waartusschen velc Alang- en

Glagah-vcldcUj benevens hier en daar eenige savva's van gcringc

uitgeslrektheid^meteenzaam liggende gehuchten, ingesloten lagen.

Op eene levendige wijze herinnerden mij dezc opcne, van rond-
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om door wouden omgevene rnimten aan vele strekeu van Noor-

delijk-Sumatra, ahvaar deze zoo menigvuldig >\orden aangctrof-

fen en de landbouw nog in zijne kindsclilieid verkeert. Uit deu

SemeroCj welke ter rcglerzijde, — in het oosten, — bleef lig-

gen, stegen onophoudelijk danipwolkcn op, zonder eclitcr eenig

geluid te doen hooren; de top der dainpzuil verloor zicli in ecu

dun wolkcndak, uit zaamgcpakte cirrhi bestaandcj hctwelk,

ongeveer 500' hooger dan de kruin des bei'gs (dei-hahe ler

hoogte van 12,000 voet), in den dampkring z\^eefde en waar-

mede de zuil als tot een gchcci te zamensniolt ^ misschien word

door deze wolken en door de mecrdere vochtii'heid der luchllaaff,

welke zicli bovcn den berg bevond (en llet scheen^ dat zij als

het bewijs daarvan mogten vvorden beschouvvd)^ die sterke

en aanlioadende uilstrooming van dampen veroorzaakt, en

was dit sterkere uitbrakcn derhalve slechts schijnbaar? — AYij

moeten alsdan aannemenj dat de uitstrooniende dampen, bij

eene gewone, drooge luchtgesteldheid^ zich in den dampkrin

opiossen en onzigtbaar blijven/ dat dezehen thans echter, nu

de dampkring bijna yolkomen met waterdamp yerzadigd was,

zich verdikten en in den vorm van damp en nevel ziglbaar

werden- dit scheen ook inderdaad het geval te zijn, want toeu,

omstreeks 8 ure, het cirrhi-dak verdween en de lucht geheel

en al helderwerd, vcriiiinderde het aitstroomen van dampen.

Vele banteng-stieren en tijgers worden in de wildeniissen,

welke den zuidelijken, ziiidwestelijkcn en westelijken voet van

den Semeroe omringen en gedeeltclijk tot het distrikt Gondang

legi behooren, aangetroffen.

Afzonderlijk liggende kofiijtuinen bragten eenige nieerdere

afwisseling in het woud leweeg, loen Avij het dorp Karang-adjar

begonnen te naderen^ aan gene zijde van het dorp (inhetnoor-

den) verkrcgen de kofiijaanplantingen gedurig mecrdere uitge-

brciclheid, maar het woud behield nog altijd de overhand. De

afzonderlijk liggende dorpen, met de daartoe behoorende veklen,

waren raenigwerf nog aan alle zijden door bosschen omringd;

de wegj dien wij volgden, vormde tevcns de oostelijkste grens

der culfnnr in het vlakko land van Malang: lervvijl ooslwaarls
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vail denzL'lven e-eeiie dorpen meer wordeii aansfetrofFen en deo

wouden, doch thans door geene opene ruimten meer afgewis-

scld, zich niet slechls tot aan den voet van het gebergte uit-

strekken, maar tegen deszelfs hellingen opklimmen. Ten gevolge

hiervaa is niet slechts de helling van den Semcroe onbewoond,
maar is zulks insgelijks het geval met de gansche omstreek,

en met het in de nabijheid van den voet diens bergs gelegene

land

be
Geberg

enkele

menschenwoningen en de cultunr des bodems uit de vlakte

o berghelling op

Eene dezer bewoonde plaatsen was het doel onzer reize van
heden. Van Karang-adjar reden wij nog eon uur ver in eene

noordelijke rig ting, wendden wij ons vervolgens bij Toeloes ajoe

(van dcze plaats gerekend ligt het dorp Djago in het noorden,

en Glagah-towo verdcr in hetwesten) oostwaarts been, en klom-

men nu allengskens tegen het gebergte op, onzen weg nemende
door kolTijtuinen, waarin behalve Erythrinen, ook nog enkele

hoog groeijende woudboomen worden aangetroffen. Vele tijger-

vallen waren in dezehen opgezet; een bewijs, dat deze gasten

alhier menigvuldig zijn; banteng's daarentegen, die, meer zuid-

waarts been, in grooten getale voorkoraen, werden in deze streek

onden. In de rigting naar het

o dielengskens een schoone, breede w
imr later in den pasanggrahan Kebo glagah voerde, welke, op
een afstand van een 1/4 paal boven het dorp van gelijken naam,
aan de westelijke helling van het gebergte gelegen is. Van dit

gedeelte des bergs, hetwelk reeds tot het eigenlijke Tencjger-
gebergte behoort en als deszelfs zindwestelijke helling moet be-

schouwd worden, loopt eene lengte rib benedenwaarts; ter

wederzijde door zcer diepe, op den bodem sraal toeloopende
kloven begrensd, wordt dezelve, naarmate zij hooger opklirat,

gedurig smaller. Op een vlakken voorsprong dezer rib, in het

midden barer gansche hoogte, alwaar zij nog eene breed te van

50 a 100 voet bezit, staat het van planken gebouwde huis

(de pasanggrahan) 3,715' boven de oppervlakte dcr zee. Gras-
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plekken, wier iiekler groen met struikeii van witte en rood

1 pronkt

hetzelvede nok allengskeiis hooger rijst; ter wederzijde wordt

begrensd door jongej nog piramidevormige Tjemoro'Sj die t66t

15 jaren werdeii aangeplaiit en wier bladeren door den goring-

sten adem des winds in eene ruiscliende bewegin.Gr wordcno"^o

gebragt. Aan de voorzijde van het huis opent z

westen been, een vergezigt over de berghclling, en kunnen

de blikken der opgelogene reizigers over de gansche uitgestrekt-

heid van den heerlijken dalgrond van Malang heenweiden tot

aan de gebergten JCawi enArdjoeno^ die denzelven aan de over-

zijde begrenzen. In de nabijheid echter, zooAvel ter wederzijde

als boven en beneden dit liefelijke plekje gronds, strekken zich

sombere wouden overal in bet rond uit, waardoor aan dozen klci-

nen zetel van eultiiur des te sehooneren tool wordt bijgezet.

Wonosariy den 29'^^"^ Septemhe7\

Bij het bergopwaarts klimmen volgde ik dezen morgen den

*n IS en kwam ik ten 10loop der rib^ waarop Kebo glagah

urOj na een togt van vier uren.
o'^^^o

ordoostelijke

noordoostebjke rigting gedeeltelijk te paard, gedeeltelijk te voet

(daar^ namelijk, alwaar depadente gevaarlijk waren) te hebben

voortgezetj op haar hoogste punt aan en wel ter plaalse wear

zich, op den znidelijken ringmuur van den goenoeng Tengger,

do weg naar Wonosari van dien naar Lcd6k-6mbo scheidt.

Over het algemeen was de nok der rib zeer smal en had

zij op vele plaatsen slechts eene breedte van o voet; zij werd

ter wederzijde begrensd door steile wanden, die 2 a 300 voet

diepc kloven vormden, welker bodem even smal toeliep als

nriet de nok van boven het geval was. Niettegenstaande de

sleilte dezer wanden waien zij met lagen van vruchfbare aarde

en met welig groeijend, hoogstammig woudgeboonite bedekt,

zoodat men slechts op zeer weinige plaatsen, welke door de

natiiiir niet op die wijze waren beklecd, de hoedanigheid van

het gestecnte (trachiet-Iava) kon bespeuren. De bovenste laag

(vveliie dit gesteenle onmiddellijk berlekt) heeft eene dikte van
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5 a 15 voet en bestaat afwisselend uit grof zand en uit duuiie

beddingen van puimstccnachtige rapilli, van weike eenigen

zwartachtigj anderen geelachtig grijs waren.

Hoe meer wij den oorsprong der ribben aan den buitensten

rand van den halfkringvormigen goenoeng Ider-ider naderden
(alwaar de tusscheukloven, aanvankelijk klein en onbeduidend
zich eerst bcnedcnwaarts allengskens dieper uilgraven) , dcs te

kregen de C aanvankelijk

Engelhard lia spicata en anderen werden aangetroffen, — de over-

hand en wcrden zij hier en daar met jeugdige boschjes van
Acacia monlaua afgewisseld. Groote roodaeh tig gele apen, die

Iiicr (waar de zwarte aap, Semnopithecus maurus; Boeteng heet)

Loetocng worden genocmd, klautcrden in troepen van 20 lot

50 sinks door dit geboomle; waarschijnlijk slrekken de peul-

vruchten van hetzelve, die ook door de Javanen worden gegeten
(Kamalandingan), en die nog sterker, knojaookachtiger rieken
dan de vruchten der Paikia biglobosa (Pete), waarmede zij

overigcns veel ovcreenkomst hebben, — hun tot voedseL
Deze aap, Loeloengder Tenggeranen, is bij debevvoners van den

zuidwestelijken voet des Kcloet onder de naam van Kowi bekend.

\

dikker dan de del

Sundanezen, en kan onmogelijk eene bloote varieteit in kleur
van deze soort zijn, aangezien alle individuen der talrijke

troepen, welke ik heb gezien, eene bruinroode (geelachtig

roode) kleur hadden. Hij wordt in Westelijk- en Midden-Java
nergens gevonden, — is w aarschijnlijk de Semnopithecus pyrihus
van Horsfield en schijnt, bij uitsluiting, op eenige wcinige
bergen van bet ooslelijksfc gedeclte van Java voor te komen.

Eene menigte kruidachtigeplanten, representanten van Euro-
pesche geslachten, tradeii thans te voorscliijn en ontnamcn
aan deze hoogere zonen van bet gebergte, tusschcn 5 en
7,500 voet gelegen, geheel en al het tropische karakter,
terwiji zij aan dezelvcn een meer noordelijk uiterlijk bijzetteden.
Geen andere berg op Java evenaart, in rijkdom van vormen van
dezenaard, den Tengger, ahvaar dezchcn bijna alien vereenigd
-i^oiden aangclrolTen.
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Op de vlak gewordeue loppen, aaii de hellingen des bergs,

eike slechts eene geringe glooijing bezilten, zijn dezelveu tot

bladeren-, en bloeraentapijt vereenigd vor-

men zij of geheel opene plekken , of zij vervullen de ruimten
tusschen de Tjemoro's, weike in de hoogcre zonen des bergs

overal zeer ver uit elkander groeijen. De bodem, uit fijne,

ulkanische asch bestaande, schijnt hanne ontwikkeling zeer

1

bevorderlijk te zijn. Hier ziet men Sambucus javanica Bl

weIke met Melastoma malab., en met drie vcrschillende Rubus
soorten wordt afgewisseld ^ tusschen dezchen verheft de Dra
piezia multiflora haren hoogcn Stengel 5 Polygonum panicu

latum Bl., en een lialfhecsteraclitig Ocj
met de weliggroeijende Euphorbia javanica (mihi) tot een plan-

tenklced van 4 a 5 voet hoogte; tusschen struikcn van Desmodien,
die met paarskleurige bloemen prijken , verheft zich ter hoogte

Tan 5 a 6 voet eene Scnecio^ Planlago- en Ranunculus-soorten,

Viooltjes (V.pilosaBl.), Alchemilla villosa (mihi), Gnaphahura:
gracileBl., Valeriana javanica, Sonchus-soorten , Bidcns suudaica

F

Bl, Pimpinella javana DC. met hartvormige bladeren, en Pimpi-

nella Pruatjan Mkbr. 1) Echinospermum javanicum BL, eene Stel-

laria Wahlenbergia gracilis en anderen mengen hunne kleuren-

pracht met de fraaije bloemen der Leguminosen, met kleine varens,

met eene Briza-soort en met andere grassoorten; zij vormcn eene

bloemenrijke wildernis van kruiden en heestergewassen , waar-

boven zich hier en daar m ild gewordene venkel verheft , als het

ware om de overeenkorast met noordsche woudstrckcn nog

tieffender te maken. Door zulk

koele
-%^

VJ

de

op nieuw worden gesterkt, vindcn wij ons aan de tiopische

zone volkomen oiitriikt; men bevindt zich hier inderdaad in eeiic

geheel andere wereld, dan 5 a 6,000 voet dicper in hetzelfde

land. Op vele plaaLscn was de drooge bodem met de uitge-

yallenc naaldvorinige hvijgcn (bladeren) der Tjemoro's bcdekt,

Zie Plant. Jungh. p. 96—97.



790

hetgeen, gevoegd hi] het
• «

iiiij aaii

de noordsche dennenwouden deed denken.

De rib, waarop onze weg (in eene noordoostelijke rigting)

voortliep, zeltede zich, gelijk alle nabijgelegene ribben dczer

bergzijde met eene gedurig verminderende helling voort^ zij

verlengde zich eindcbjk in eene bijna horizontale rigting. De
kloven, welke zich ter wederzijde bevonden (aanvankelijk 3 a

500 voet diepe, met woudgeboomte begroeide spleten vormende),

werden voortdurend vlakker en gingen eindelijk geheel en al

in met gras bedekte hellingen over , toen wij , ten 1 ure , het

hoogstepunt der rib (het punt, alwaar dezelve haren oorsprong

neerat) hadden bereikt.

Wij bevondeu ons op den rand van den zuidelijken ring-

muur des Tengger
,
goenoeng Ider-ider genaamd , welke zich in

eenen halven kring van het M^esten naar het oosten ver uit-

strekt. Hier decide zich het smalle pad in tweeen; de eene

weg voerde over den rand des Ider naar Led6k-6mbo, terwijl

de andere schuin langs den naar binnen gekeerden wand van

den muur, die, niel tegenstaande zijne steilte, echter met Ca-

suarina's was begroeid, benedenwaarts liep.

Wij zetleden onzen togt over dozen laatstgenoemdc voort.

Hij voerde ons 900' dieper in den vlakken dalgrond Roedjak,
aan den voet van den muur gelegen, en uit dozen in het uitge-

strekte zandmeer, Dasar geheeten. Eensklaps zagen wij ons, uit

het schoonste groen der wouden, in eene zandwoestijn ver-

plaatst, alwaar wij onophoudelijk door zandwolken werden
omhuld en ^^aarin de rigting van den weg slechts door steen-

hoopcn, welke op zekere afstanden tot piraraiden opeengesta-

peld lagen, kon herkend worden. Op doze wijze bereikten wij

1 k ure , — ua ecn rid van 3'/2 uur, gerekend van het punt
de weg zich verdeelt, — met stof bcdekt, den pasang-

srrahan Wonosa
M^'l het voornemen het gebergte in al zijne bijzondcrhede

te onderzoeken en eene naauwkcurige topographische opnemiiij

daaiTan tc doen , sloeg ik mijn kwartier op in den pasanggrahaii,

welke buitengewoon viiil en rookcrig was. Wijdcrs deed ik de

d
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opmerking, Aveike mij niet met opgetogonhcicl vervuWe, dat ik

liier in het landder magere koeijen was gekomen^ ten geTolgc

waarvan ik de goedo tafel der Malangsche hoofdcn moest

ontbereiL

Wilde ik mijii geliefkoosd plan nIet opgeven, zoo had ik het

aaiigename Tooruitzigt mij eene geheele week met koude aard-

appelen en zoiit (benevens cen hard gekookt ei op zon- en

feestdagen) to moeten yergenoegcnj hetwelk jiiist gecn kost

iSj Avaarvan een reiziger vet wordt- Hierechter bevesligde zich

wederom de waarheid van het gezegde: ((dat er in de wereld

niets isy hoe nietig of hoe geriug ook, daar men geen partij

van trekken kan » en de drooge aardappelkoeken van Wonosari

badden (naar de wettcn der tegenstelling) voor mij althans dit

gewiglige nut, dat ik nu eerst al het voortreffolijke der rcsi-

denlie Pasoeroean, benevens de vriendelijkheid der aldaar ont-

moete beamblen, die mij op zulk eene uilstekende wijze de

behulpzame hand hadden geboden, op den regten prijs lecrde

schatten.

Desa hedbk-bmho^ den 5'^''" October^ d844^.

Zeven dagen heb ik besteed tot het onderzoeken en opne-

men van dit merkwaardige gebergte. Bijna alle bergtoppen,

ringmuren , eruptiekegels , uitgebluschte traters ^ dalen en

kloven van hetzelve, zijnbezocht geworden, bij weike togten

Wonosari 5 als het hoogst gelegcne dorp^ tot nachtverbhjfstrekte.

De laatste togt werd lieden morgen afgelegd^ namelijk, van

Wonosari over den zuidelijken ringmuur tot aan dit dorp, het-

welk ik ten 12 ure bereikte, Ik zal mijne waarnemingen in een

algemecn beeld aan den lezer mededeelen, hetwelk ik voor

het grootste gedeelte reeds te Wonosari ontwierp, waarbij ik alle

bijzonderheden mijner togten , welke slechts aanleiding tot

wijdioopigheid of herhalingen zouden ^^\en^ achterwege zal

laten. Hetzelve volgt hier als; {{topographisch-yeognosiische

schels van den goenoeng Tengger))^ of als eene eerste proef

eener physico-geographische beschrijving van dit gebergte, en

wel in deze orde:
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t Het vcrecnigde Semeroe- en TSnggcr-gebergte , als een geheel beschouwrl,

Ligging. — Verbinding.

fl Het tusschengebergte, ttisschen den Semeroe en den Tengger.

Iff Do Tengger in het bijzonder.

A. Topograpbie van den goenoeng Tengger, met betrekking tot de Geognosie.

L Verhouding van ligging, vorm en grootte in het algemeen. *) — Buitenzijde

van den Tengger. — Gesteldheid des bodems. — Flora en planten-physiognomie.

Op^aven omtrent de cultuur en de bewoners van het gebergte. — Dorpen (Tosari

,

Wo^nosari, Leduk-bmbo,Kebo glagah,Poespo). — Bevolking. — Warme bronncn.—

Klimatographische verbonding.

11. Voormalige ringmuur van den goenoeng Tengger.

1. Noordelijke halve kring, met den hoogsten oostelijken bergtop: goenoeng

GedaTo. «

2. Zuidelijke halve kring (goenoeng Ider-ider), met den hoogsten ooste-

lijken bergtop: goenoeng Bocdolemboe.

ni. Dwarsdam van Wonosarij tnsschen de noordoostelijke dalspleet en het

binnenste van den krater, zich uitstrckkende van den zuidelijken tot aan den

noordelijken mnur, goenoeng „Tjemoro lawang" genaamd.

IV. Noordoostelijke groote dalspleet van den Tengger.

1. De zijwanden dcr spleet, — Higting en uitgestrektheid derzelve.

2. Bodem der spleet, derzelver*beekkloven en lava-stroomen.

3. Vlakke ruimte dcr spleet, — Dorpen (Wonosari, Soekapoera).

V. Het binnenste des kraters, tusschen den ringmuur en den dwarsdam. — De

kraterbodera, — Het zandmeer. *

1. Het oostelijke en het noordelijke gedeelte van het zandmeer: Dasar.

2. Het zuidelijke: Koedjak.

VL Eruptie massa's, welke boven den kraterbodem uitsteken.

1. Eerste, niterste en oudste halve kring: goenoeng Widodaren-Kembang,

met den halfkringvorraigen dalgrond Koedoewon (den bodem van den

eersten en oudsten eruptic-kegel).

2. Tweede binnenste halve kring: met de kraterkolk van den uitgebluschten

eruptie kegel Segorowedi.

3. Derde, nog werkzame eruptie-kegel: Bromo.

.4. Vierde, afzonderlijk liggende eruptie kegel: Batoek.

VII. Steensoorten, welke op het gebergte voorkomen, benevens zijne lava-

stroomen.

B. Uitbarstingen van den Tengger.

C. Veranderingen der eruptie-kegels in den geschiedknndigen tljd.

D. Veranderingen, welke het gebergte in het algemeen heeft ondergaan voor

den geschiedknndigen tijd. — Geognostische beschouwing.

E. Reizigers, die het gebergte hebben bezocht.

*; Onder de openbaar verkrijgbare kaarten wordt gccnc gevonden, welke zulk

eene jniste afbeelding van den Tengger geeft, als de „Kaart van Java en Madura,

door Le Clehcq. Breda, 1850." Zij overtrei't alle andcren van dien aard in fijnheid

van uitvoering, in duidelykheid van voorstclling ton opzigte van de onderlinge

verbonding der ligging van plaatsen en bergen, benevens in juisthcid der opgc-

gevene positien (met betrekking tot de streken, welke tot op dien tijd zijn opge-

nonien en doorreisd geworden).
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eenNet vereentgde Se/neroe en Tingger gehergte ah
geheel beschouwd. — Zijne ligging en verUndiiig.

Bijna volkomen in de rigting van het noorden naar het zuiden
derhalve dwars door het eiland, hetwelk juist te dezer plaatse

op 13° 4' coster lengle v. Greemvich het smalst is en slechts

eene breedte van ongeveer 34 geographische minuten heeft

strekt zich, tusschen de provincicn xSlalang en Leniadjaag, een hoo"-

vulkanisch gebcrgte uit, welks grootste, noordelijke gedeelte

•goenoeng Tengger, — zich uit een zeer wijden kringvormigeu
omvang als een stompe kegel verheft. In het noorden rijst het
op uit de alluviaalvlakte, welke, weinig hoogcr dan de opper-
vlakte der zee, tusschen Pasoeroean en Probohngo is -^ele-

gen; — ten westen en ten oosten uit de vlakke tusschenruggeu
vi^elke hetzelve verbinden met de ter zijde en nabij gelegene
geberglen Ardjoeno en Lainongan; de westehjk gelegene tus-

schenrug, bij Lawang, is 1,665 voet, de oostehjke daarentegen
slechts ongeveer 700 voet hoog. Uit deze streken, welke het
gebcrgte omringen, rijzen de hellingen met eene zachte glooijiu rr

en van lieverlede opwaarts; — slangsgevvijs gekromde lengte-

ribben verheffcn zich,— tervvijl zij naar boven toe voortdurend

smaller worden,— straahormig van alle zijden naar een gemeen-
schappelijk middenpunt; zij loopen in eene kringvormige nok
eene hoogte van 7,300 a 8,165 voet bereikende , — te zamen
welke, als uiterste ringmuur van den Tengger^ eene rondach-

tige tusschenruimte omvat van 4 minuten of eene geographi-

sche mijl middellijn heeft.

Het zuidelijkste, middenste gedeelte van dezen ringmuur

(de goenoeng Ider-ider) daalt van eene hoogte van 7,400 a

7,600 voet naar het zuiden benedenwaarts, doch slechts met

eene zeer zachte glooijing en niet lager dan tot op de hoogte

van 6,500 a 6,000 voet. Te dezer plaatse vormt hetzelve een

zacht uitgeholdcn tusschenzadel, goenoeng Koembolo ge-

heeten, in welks binnenste gedeelte het meer (ranoe) Koem-

bolo ligt. Dan rijst het, naar het zuiden been, weder op

nieuw opwaarts 5 het verheft zich lot een gebergte ter hoogte
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van 7,500 a 8,500 yoet: het Garoe gebergte, welks kam,
uitgetand en ongelijk van hoogte, van de oostzijde gezien,

zich voorstelt gelijk in Semeroe Figuur 5 (van Lemadjang)

en van de westzijde, gelijk in Semeroe Figuur d (van den

Kawi genomen), in Semeroe Figuur 2 (van den Ardjoeno) en

in Semeroe Figuur 4 (van zijnen voet te Malang genomen)

wordt afgebeeld. Van den eersten, naar het zuiden loodregt

nederdalenden bergtop, van den goenoeng Goembar, strekt zich

dit gebergte ver naar het zuiden uit; het vereenigt zich door

middel van zijn zuidehjk uiteinde, in de zone van 8,000 a 8,500
voet, met de noordehjke helling van een kegel, welks top, de

zuidelijke hoekpilaar van het gansche gebergte, tot eene hoogte

van 11,480 voet oprijsten welks zijwanden, aan de oost- west-

en zuidzijden, als gelijkmatige hellingen eens kegels in het

diepland afdalen. Dit is de Semeroe, welken wij reeds hebbcn
leeren kennen.

De helling van dit Garoe gebergte, hetwelk zich van den
zuidelijken voet van den Tengger tot aan den Semeroe in de
lengte uitstrekt, en dat veel smaller is en naar de zijden veel

steilere helling heeft dan het kringvormige Tengger gebergte

daalt aan de westelijke zijde in het vlaklandvan Malang, welks
diepste middenstreek 1,400 voet hoogte heeft ; aan de oostzijde

gaat hetzelve in de veel dieper liggende vlakte van Lemad-
jang over, weike, bij het hoofddorp van gelijken naam , slechts

eene hoogte van 160 voet bezit; zijn zuidelijke voet daaren-

namelijk, de voet van zijnen zuidelijksten kegel (Semeroe)

strekt zich zuidkust, uit en vormt
de labirintisch-bultvormige heuvelmassa's , welke denzelven

bedekken, tevens een bolwerk tusschen de ter wederzijde

liggende vlakten (Malang ten westen en Lemadjang ten oosten),

die, indien dit zoo even genoemde bolwerk niet bestond, zich

zuidwaarts van den Semeroe zouden vereenigen.

Terwijl de zachtglooijende hellingen van het noordelijke

gedeelte van het gebergte, van den Tengger, tusschen de ge-

deeltelijk gevelde wouden met dorpen bedekt, met koffij- en

andere cultunr-gewassen beplant, tot op eene hoogte van
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6,070 voetbewoond zijn, zoo ligt daureiilegeu liet zuidelijkc,
teveiis het grootste en langste gedeelte van hetzelve, — Let
7,500 ^ 8,o00 voet hooge Garoe gebcrgte, — met zijnen
rcusachlfgen Semeroe kegel geheel en al woest en onb(>noond.
Met ullzonderlng van den hoogsten lop des vtilkaans, is ]iij

'egroeid met oorspronkclijke wouden, \velke niet slechts zijne

ellingen tot laag aan zijnen voet, in de landschappcn Malang en
Lemadjang, beschaduwen, niaar ook heinde en verre zeJfsliet
vlakland rondoni den voet van het gebergte bedekken. Voorna-
melijk ten zuiden van den Semeroe tot aan het zuiderstrand
vormen zij eene ondoordringbare Mildernis, tcrwijl zij zich

1

dan aan de

Lemadjang. veidcr in de vlakte uitslrekken

bebou\^de MalnnjT

Binnen dezen omvang heeft het gebergte als cen '^eh

beschouAvd, van den rand van den noordelijken krin-nnim
muur van den

halve van den eenen top tot aan den anderen) , dat is, van het
noorden naar het zuiden, ongeveer eene lengte van 15minuten;
de afstand van den noordelijken voet van den Ten'^'^er echter
tot aan den zuidehjken voet van den Semeroe is on^evccr
minuten. terwiil de b

bed
eiland, in dezel fde

ITet tusschenyebergte tusschen den Shneroe en den Tencjyer,

Het Garoe gebergte.

Gehjk wij reeds vroeger hebben gezien, is hetzelve met de •

zuidehjke helHng van den Tengger verbonden door middel van
een eenigzins bolvormigen tusschenzadel, welke eene hoogte van
ongeveer 6,000 a 6,500 voet heeft; terplaalse waar deze tus-

schenzadel zijn laagste punt bereikt en de ranoe Koembolo
gelegenis, stijgt hetzelve aan de eene zijde (naar het noorden)
naar de zuidelijke helhng van den Ider, aan de andere zijde

(naar het zuiden been) naar een nieuw gebergte, naar den
Garoe, opwaarts.

De hellingen hebben ter wederzijde eene uitcrst zachte

looijing en zijn hoofdzakelijk bedekt met wouden, welke uitS

r,i
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Casuarina montana bestaan^ op eenen weligen grasgrond ver

van elkander verstrooid groeijende, wordt er bijna geen kreu-

pelhout tusschen dezelven aangetroffen. De naar beneden gafiel-

vormig afgedeelde lengte-ribben dezer hellingen loopen ler

wederzijde zoodanig in elkander, dat in het laagst gelegene

middenpunt van den tusschenzadel eene ketelvoraiige iiilhoUing

tusschen dezelven overblijft, welkc, grootcndcels met water

gevuld, het (meer) «ranoe Koembolo)> vormt. (Zie Seme7^oe

Fi(juur 8.) Slechts de zuidelijke. oever van het meer verlengt

zich tot eene kleinc dalvlakte tusschen de ruggen, welke, van

boven breed gevormd, den kleinen ketel aan alle zijdcn omge-

ven. TTet meer heeft eene middellijn van ongeveer 1/4 paal, en

bezit geene uitvratering. Naar men verhaalt , houden zich velo

banteng's in deszelfs nabijheid op. 1

Het voornaamste gedeelte van het Garoe-gebergte bestaat

uit eene bergketen, welke in den vorm van een halvenkriny

verloopt en zich tot op eene hoogte van 7,500 a 8,000 voet

verheft; zij strekt zich, met de bolronde zijde naar het wes-

len gekeerd, ver naar het zuiden tot aan den Semeroe uit;

haar noordelijkste gedeelte wordt door de Javancn goenoeng

Goemhar geheeten; zij kenmerkt zich aan hare buitenste (noor-

delijke) helling door verschcidene rotswanden, welke op een

geringen afstand beneden de hoogste nok te voorschijn komen,

en zuilvormig geribd zijn. De andere, naar buiten gekeerde

hellingen dalcn met eene zachte glooijing nederwnarts. Wij

willen dit noordelijke gedeelte, door de Javanen bij uitne-

mendheid g. Goembar genoemd, hetwelk in den tusschenrug

nederdaaalt (waarop de r. Koembolo is gelegen) , door het

teeken ^ aanduiden.

Van dit punt ^ af zet de nok van den Goembar, wel is waar,

») De volgende meren, welke ik zelf uiet Iieb gezlen, moetennog tot den SSmeroe

lichooren (cr wordt niet bij opgegeven of dezelven in het hoog- of iu het diepland

zijn gclcgen): ranoe Dringoe (dat is: kalmoesmcer); r. Bani; r. Pindjang; r. Batoo

kasoer, even als het laatst voorgaande aan de noordoostzijde van den Semeroe

gelegen; slechts eenmaal 'sjaars loopt het, naar verhaald wordt, vol en aan

deszelfs oever moct een gehouwen steen gevonden worden.
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van hooglo, nii eens met kloven doorsncden, dan
weder in bergspitsen oprijzcnde , zich echter, als een geheel

beschouwd, aanvankelijk naar het wcsten voorJ, wendt zich

hierop naar het zuidwestcn, vervolgens naar het zuiden en
eindehjk naar het zuidoosten ; zij vonnt derhalvc ecn naar het

westen zich uitstrekkenden halvcn kring-, welks zuidoostehjk

uiteinde , dat eene hoogte bereikt van 8,000 a 8,500
tegen de noordwestehjke helh'ng van den Seineroe~aanleunt.

het punt gcnierkt ikMaar ook

bergketen, doch minder hoog dan vrooger, voort en loopt

zij vervolgens naar het zich

bergheUing verfiest; zij beschrijft derhalvc ongevecr het s/^

deelte van ccn cirkcl en vornit een smallen rand, die, tcr-

rrp.

hij aan de buitenzijde, gehjk gewoonhjk bij de
o

eens kegclbergs wordt opgemerkt, in divergerende Icngte-rib-

ben isafgedeeld, aan de binncnzijde overal steil benedenwaarts
daalt en een bijna loodregtcn wand vormt. Wij willen den
ganschen halven kring naar het gindsche punt, gemcrkt ^, welk
gedeelte van ter zijde gezien, gehjk in het profiel Semeroe
Figuur d en 5 afgebeeld is, een spits toeloopenden

migen bergtop vormt, de Goembar-keten noemen en dezelve

als het overbhjfsel van den buitensten riiigmuur eens voor-

maligen kraters beschouwen. Be afstand van het noordelijkste

punt, gemerkt ^, tot aan het zuidoostelijkste uiteinde, het-

welk tegen den Semeroe aanleunt , bedraagt o a 6 rninuten. In

Semeroe Figuur 8 is a. a. de buitenhelling van de noord-

oostelijke helft, en b. b. de daar tegenover hggende (binnen-

waarts gekeerde) wand van de zuidwestelijke helft van den
halven kring (goenoeng Goembar).

Het belangrijkste overzigt over de ligging en de onderlinge

verhouding der berggedeel ten geniet men van den Ihl^ clui-

zend voet hoogen lop van den Semeroe , van waar de beschouwer

den ringmuur, — aan zijne voeten gelcgcn,— in zijne gansche

uilgestrektheid ontwaart en den binnenslen, naar hetoostencn

het zuiden gekeerden wand van denzelven aanschouwt. Buitendien

ziet men van den top des Semeroe een bijna hemispherischcn,
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den goenoeng Garoe en, tusschen dezcn berg en den Gocmbar-

ringmnur, een vlakken dalgrond, welke zich tusschen deze beideii

in een halven kring heenwendt. Dit dal is hoogst waarscliljn-

lijk een gedeelte van den voormaligen kraterbodera, en de

Garoe, — naar welks naam ik hct gansche gebergte heb ge-

noenid, i) — is de eruptiekegel van den vroegeren vulkaan

;

eerst nadat deze was uitgebluscht, baande bet viilkanische vuiir

zich meer zuidwaarts een iiitweg en wierp hetzelve, buiten

den voormaligen ringmuur Goembar (welke hier duidelijk het-

zelfde is als de halve kring Sedaratoe bij den Gede, en de

Somma bij den Vesuvius), den thans werkzamen, ontzaggehjken

kegel Serneroe uit, welke in elk opzigt slechts een eruptie-

kegel is.

Van den Semeroc ziet men op den vlak-uitgeholden schedel

van den Garoe neder, die ten minste 2,000 voet lager hgt;

door middel van een eenigzins verhoogd vlakland, helwelk bet

hoogste zuidelijkc gedeelte van het cirkelvormige dal uitmaakt,

is dezelve met de helling van den Serneroe vercenigd. Dit

dal, hetwelk aan de eene, of oostelijke zijde wordt omgeven

door den cirkelvormigen voet van den Garoe, aan de andere,

of wesfelijke zijde door den naar binnen gekeerden wand van

den Goembar — welke aan de helling van den Semeroc, in

het noorden 30^ ten westen van den bergtop, een aanvang

necml, — strekt zich van den noord- ten west voet van

den Serneroe eerst naar het noordwesten uit, vervolgens naar

het noorden en noordoosten en loopt cindelijk, zich aan den

blik des beschouwers, die op den top des Serneroe staat)

ontrekkende, tusschen het noordelijkste gedeelte van den Goem-

bar en den Garoe naar het oosten been. In deszelfs hoogste

gedeelte, in dc nabijheid van den Serneroe, ongeveer tei' hoogtc

van 8,000 voet , daalt het in de vroeger vermelde halfkring-

vormige rigting met eene zachte glooijing en allengskens be-

») Dewijl lie Javanen Tiimmcr een algcniecnen naam voor hct (janadic gebergte

liebhen.
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iiedeiiwaarts, en wordt (even als zija evenbecld, —- hocwcl

dit van geringeren omvang is, — het Aloen-olocn y tasschen den

Gede en den Sederaloe) in deszelfs midden door eene kleine

beekkloof doorsaeden. Ongeveer eene breedle van l^OOO voet

bezittende i), vormt het een vlakken, in deszelfs middengedeelte

bijna horizontalen grasbodera, wclkc slechts hier en daar met

verstrooid staaade Casuarina's begroeid is.

Do oostelijke zijde van den Garoe daall, zonder doui eene

dalv]akte omgeven te zijn, onmiddellijk in de oostelijke alge-

ujecne helling van het gebergtc ncderwaarts; ook de ringmuur

is aan deze zijde, met uitzondering van cen gcring gedeclte,

M*.dat ten noordoosten van den kegel ligt^ geheel en al vei

dwenen.

Gelijk ik reeds bij de besclirijving van den Seineroc hcb

vermeld, zou deze dalgrond den gemakkclijksten tocgang ter

beklimming van den Semeroe daaistellen. Geen di^t zaamse-O" '-""'"b

groeid kreupelhoiit bemoeijelijkt den d

gedeelterl van het Garoe gebergte, dat o

Tjenlo^o-^\ouden bedekt

jen gebergle van Java vc ulk eene groote hoogle.

eene zoo elTene, ruitne en, naar gelang van hare ligging en

plantengroei 5 eene zoo liefelijke dalvlakte als dit Garoe-dai,

hetwelk nagenoeg eene gelijke hoogte heeft als het plateau

\an Quito; nog nooil echter is het door cen menseh bezocht

geworden, terwijl het laatstgenoemde met steden en dorpen,

waar Europesche besehaving heersclit, is bedekt.

Naar het zich, van den Semeroe gezien, aan mijn oog voor-

deed 5 heb ik getracht een eenigzins gelijkend beeld daarvan te

owtwerpen; ik heb zijne positie en zijne verhonding tot het

overige gebcrgte geteekcnd naar peihngen, gedaan van den

goenoeng Ider, den Boedolemboe en den Semeroe.

') In de uitcrst dooi'iichij'ieade lucht dcr Juva^che houg gelegouc streken
J-

'/jjn zulke scliattingen geuieculijk te geriug. Nimmer zou ik den Boedolemboc-

hoek van den kratermuur des Tengger op eene hoogte van 1,700 voet liebbcn

^eschat, indicn ik mij door naainvkcurige meting daarvan nict overtuigd

had.
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De T4r)gger in het bijzonder.

A. Topographie van den goenoeng Tengger met betrck-

king tot de geognosie.

I.

Yerliouding van ligging, vorm en grootte in het algemeen. — Bniten-

tenzijcle van den Tengger. — Gesteldheid des bodems. — Flora en

planten-pliysiognomic, — Opgaven omtrent de cultuur en de bewoners

van het gebergte.. — Dorpen. — Bevolking. — Warme bronnen.

Klimatographische verhouding.

Reeds vroeger is cle opmerking gemaakt, dat de Tengger

zich binnen een zeer wijden, cirkelvormigen kring verheftj dat

zijne kronkdende lengle-ribben naar boven voortdurend smal-

ler worden, convergey^end naar een gemecnschappclijk midden-

punt loopen, welk punt zij echter niet bereiken^ maar dat zij

plotseling in een kringvormigen randj afwisselend 7,320 tot

8,165 Yoet hoog^, eindigen; deze rand, welke naar de binncn-

zijde 1,000 voet, ja, op een punt zelfs 1,700 voet diep af-

daalt, vormt eenen wand, waardoor de schedelvlakte van het

gebergte, welke eene middellijn van een geographische mijl heeft,

wordt omringd. Deze wand is de ringmuur des kraters, de

vlakte is de kraterhodem ; zij vormt thans een zandmeer

«Dasar)), dat op eene hoogte van 6,4G0 a 6,630 voet is ge-

legen, en in walks midden zich een aantalaan elkander verbon-

dene eruptie-kegels verheffen, die uit zand bestaan en waar-

van eene kegel, namehjk, de 500 voet hooge, door eene kra-

terkolk doorboorde Bromo, nog op den huidigen dag rook-

wolken uitbraakt.

Het gansche gebergte heeft derhalve de gedaante van een

slompen, zacht hellenden kegel, welke ter hoogte van 7,400

a 8,000 voet dwars afgesneden is en aldaar eene uithoUing

van eene mijl diameter (op den bodem) bezit.

De cirkelvormige omlrek van den Tengger is echter niet

volkoraen regelmatig; de grootste regelmatigheid bezit hij aan

dc noordelijke en aan de wcstelijke zijde; in hetoosten en in het
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oostzuidoosleu echter heeft zijne helling den vorni van con
zeer uitgebreiden voorsprong, weike met veel zaclitere glooijin

daalt dan de overige bergzijdeu en zich, ter hoogte van 5 tc

4,000 voet benedenwaarts, biina zondcr ccni-re h

(T
o

hot

ge neinng verre

ekt, alvorens hij in het
diepland , naar dc zijde van den Lamongan, afdaalt. In de
streken van deze uitgebreide oostznidoostelijke bcrghellingligt,

6,070 voet boven de oppervlakte der zee, de desa Led6k-6ujba.
De gansche vlakke voorsprong is met ooi^pronkelijke \vouden
bedekt, waarin dc biji nog bijua nimmer ccnige verwoes tin <>^

heeft aangerigt. In Tengger Figuur ,i ontwaart men, van
den noordoostelijken voet van het gebergte (tusschen Probo-
lingo en het eerste poststation Patalan), deze uitgestrekte, oosle-

hjke bergzijde, welke zich van den hoogsten hoek Boedoleraboe
verre naar het oosten uitstrekt.

Eentweede verschijnsel , hetwelk den gclijkmatigen vorm van
de buitenhelhng des Tengger stoort, treft men aan de noord-

oostehjke zijde aan, bestaandc in eene groote dahpleet^ welke
in het bovenste gedeelte eene breedte van verscheidene miniiten

heeft; zij vormt eene tusschenruinite in den afgebrokenen berg-

wand, loopt, aanvankelijk tusschen zijwanden ter hoogte van

1,000, later ter hoogte van 500 en eindelijk van 500 voet

ingesloten, van de hoogstgelegene kraterstreck (Dasar) ver naar

het noordoosten voort, totdat zij, in de lager gelegene gedeelten

des bergs aangekomen, een vlakken vorm aanneemt en zich

naar het noorden omwe'ndt. Over den bodem van deze groote

bergkloof, welke wij het « noordoostcUjke splijtingsdal van den
Tenggcf^n of het n splijtingsdal van Wonosarin zullen noe-

men, loopt de w eg van Probolingo opwaarts over Sockapoera "

naar Wonosari en van daar verder naar het zandraeer. In

Tengger Figuiir d aanschouwt het oog de bovenste gedeelten

dezer kloof.

De zijribben van den Tengger behooren tot die klasse, welke,

') Het dorp en de pasanggrahan liggen beide ter hoogte van 2,715 voet boven

lie oppervlakte der zee. (lu de Preanger-Ianden draagt een gansch regentschap,

iiameJijk, het zuidoostelijke dezer residentie, den naani van Soekapoera.)
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even als cle tusschenklovenj eerst beneden den hoogsten krater-

rand, ontstaan (slechts weinigen maken geringe insnijdingen in

den rand der kraters); de berg beboort derbalve tot de eerste

afdeeling der vulkanen, *) bij Avelke (chet oorspronkelijke ge-

raamte^)) dat zicli bij gelegenhcid der eerste uitbarsting vormde,

volkornen is bewaard gebleven en waarvan de krater, in den \orni

van een circus 5 door hooge rolsmuren, door een ((mantel van op

op elkander liggende lagen » omringd is. 2^ Deze circus van den

Tengger^ met zijne kratervlakte van 1 geographische mijl

diameter, is, onder de thans werkzame vulkanen, misschien de

grootste der wereld en tevens, voornamelijk in zoo verre zulks

zijne zuidelijke helft, den goenoeng Ider-ider betreft , onder alle
r

ringmuren op Java op de volledigste wijze slaande gebleven.

De kloven, welke beneden den raud ontspringen, hebben ongeveer

in de middenste zone des bergs (ter hoogte van 4,000 voet)

hare grootste dieple. Zij scheiden de ribben van elkander, welke

nicest alien al kronkelend en in bogtigcn loop zich naar alle

zijden uitstrekken, zich hoe vercler zij naar beneden dalen

gedurig in een grooter aantal takken spHjten, en in de nabijheid

van den voet des bergs voortdurend vlakker en breeder worden.
J

In de meeste streken van het gebergte bereiken zij slechts

eene tamelijke hoogte en breedle, en hebben zij een ronden

vorm; aan eenige zijden echter van het gebergte, zoo als b. v.

aan de noordwestelijke zijde, bij Tosari, en vooral aan de zuid-

westelijke zijde, boven Kebo-glagah, vorraen zij smalle, scherp

toeloopende lijsten , welke ter wederzijde in even smal toeloo-

pende kloven 4 a GOO voet steil aTdalen; de meeste ribben,
w

aan de overige zijden van hot gebergte, bereiken slechts eene

hoogte van ongeveer 2 a 300 voet.

Mogen zij al door uitgeworpene asch, zanden rapilH zijn opge-

hooffd geworden, zoo bestaat echter haar kern uit trachiet en

zij zich in elk opzigt als de oudste lava stroomen des vul-

; kennen. Van het noordwestelijke gedeelte van den ring-

') Zie den goenceng Soeriibing.

'^) y. IIunil^oMt, Ran iin*l WirkunGfsart *fer Vulkfuu'. p. I'V.*.
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iijuurj waar langs de wcg naar Tosari benede^^^aarls wert,

dalcn de ribben^die bij den rand aanvaiigcn, niet onmiddcllijk

langs de helling naar benedcnj niaar loopea zij daarentegen op

eenc aanriierkelijke ullgestrektheid, omhent even hoog als bij

haren aanvaog, of altbans slechls onder een gering Terscliil in

hoogle met den rand des ringmuurs, voort^ zij omsluiten kleine

tusschendalen 5 welke slechls eene zachte glooijlng bezillen en

wier grasbodems, tusschen de stammen der Casuarina'Sj met

een verbazenden rijlvdum van bloemen, lot Eiuopesche geslachlen

behoorende^ zijn getooJd, Bijna even vlak xcvloopcndc Oovcnsie

gedeeltcn derribben aan de zuidwcstelijkc zijde, naar den kant

van Kebo-glagah been.

De bodeni van bet gansclie gebergte beslaat boofdzakclyk

uit zand en ascli; alle rlbbcn zijn met zulke dikke lagen dier

uitgeworpene stofl'en bedekt , dat men het vastc gcsleente,

namclijk, trachiet en Irach'et-lava, slechts op den benedcnsten

boclem der sinal toeloopende kh)ven zlet te voorscliljn treden^

waar betzelve door het water der beken is glad gespoeld gewor-

den. Doch ook aan de zijden van vele ribben bcmerkt men

sommige plaatsen, waar de trachiet-kern, zuilvormig, als teer-

lingen afgezonderd of althans verticaal geribd, zlgtbaar is en

kleine wanden vormt, welke^ uithoofdij bunner sleilte, zoowel

van plantengroei als \an aardlagen zijn. versloken. Gewoonlijk

bevinden zich op dezc oudsLe lava-stroomen ee/*st lagen van

rapilli, vervolgens zand en eindelijk vulkanische asch van eene

lieldergrijze kleur, vvelke, als het jongsle product der werk-

zaamheid van den valkaan^ ter dikte van 5 a oO voet opge-

hoopt ligt; dcze asch is los (sicchts in zcer Aveinige strcken is

doze zelfslandighcid tufstecnachtig) en zoo fijn, dat de aldaar

opstijgende stofwolken zoowel door de voegen der gebouA^en,

als door de kleederen der reizlgers driugen, en tot eene natuur-

plaag (at is het dan ook de eenige) van dit overigens zoo

schoone gebergte worden.

Slechts aan die berghellingen, vooral op de oostelijke en

oostzuidoostelijke voorsprongen , w aar oorspronkelijke w onden

sedert vele eeuweu ongestoord schijnen te liobben gestaan^ trefl
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men cenen zeer vriichtbaren, geel- en bruinachtig gekleurden

Immusrijken bodem aan; hijbestaat uit leem, welke, na ge-

vallen regen, in een weeken modder overgaat.

Maar ook de vulkanische aschorrond , welks hoofdbestanddeel

rde schijnt te zijn, draagt een rijk bedeksel van welig

groeijende plan ten. Het gansche gebergte is met wouden (in de

beneden-zonen met loof-, in de hoogere zonen met Casuarina-

wouden) bedekt, waarvan, naar gelang der voortgangen door

de cultuur in de verschillende streken gemaakt, een grooter of

kleiner gedeelte is goveld geworden; slechts de Bromo en het

grootste gedeelte van liet zandmeer zijn volkomen dor.

De wouden, wclke den voet van het gebergte bedekken,
bestaan voomamelijk uit Acacia's (Acacia umbraculiformis en

A. gracihs), v\ier schermvormig uitgebreid loof slechts in den
zoelen dampkring der verzengde streken wordt aangetroffen

;

zii groeiien tot in de zone van 2,000 voet en e-aan dan over

in wouden, welke uit verschillende boomsoorten bestaan, die

tot eehe groote menigte van geslachten behoorcn, in welk
X)pzigt zij geheel en al met andere Avouden op Java overeen-

komen; in de zone van 5,000 voet echter, alwaar van tijd

tot tijd nog eikenboomen worden aangetroffen , treedt de Ja-

vasche representant van den vorm der dennenboomen, de fraaije

Casuarlna montana (Tjemoro i), te voorschijn, die nu vervol-

gensalle zonen des Tengger, tusschen 6 a 8,000 voet, bedekt

en hare piramidale gestalte zelfs aan de steilste wanden van

<\en kratermuur verheft. Het is voomamelijk deze boomsoort,

wclke, zeer wijd uit eikander op den grasbodem groeijende, aan

het gebergte deszclfs eigenaardige pliysiognomie schenkt. Slechts

vindt men tusschen dezelven kleine boschjes der

Acacia naontana, van een fraaijen ronden vorm en van eene

schoone, frissche groene kleur^ wijders de bleeke, witachtige

kroonen der Antennaria javanica, welke laatste vooral mcnig-

vuldig op den zuidelijken rand en op de zuidelijke helling

daar

verder de Dodonaea ferrea (n. sp.), hier en daai

^) C. Juughuhniana Miq. 1. c. p. 7.
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tot kleiue boschjes van cen eigcndommclijk uiterlijk tc zamen

gegroepeerd, yoorkomt. Dergclijke boschjes vvordeii voorna-

melijk aan de oostzuidooslelijke buiteiihelling, boven Led6k-

6mbo, aangetroffen; hunne korte, scheef gegroeide stammeii

verdeelen zich, op eene geringe Iioogle bovcn den grond, in

kronkelende, zich wijd uitbreidende takken; dczc dragen^ 25 a

30 voet boven den bodem^ het loofgewelf, dat zich in de breedte

uitstrekt en den vorm van een scherm bezit.

Deze is de eigendommchjke vorm der meeste Javasche Alpen-

boompjes^ hij komt, in de bosschen der Javasche laaglanden,

slechts bij de Acacia's voor, Rnbiis- en Desraodium-soorten^ Hy-

pericum javanicumj met zijne groote gele bloemen, Elaeagnus

javanicus, een Melastoma en andere heesters Avorden tusschen

dczelven aangetroffen ; al deze boomcn en heesters zijn cchtcr

niet in staat de hoofdphysiognomie aan den Tengger te ontne-

men, nameUjkj drooge, opene grasvelden of helHngenj met Fes-

tuca nubigena , met Alang en kleinere grassoorten bedekt en

begroeid met op lorkenboomen gehjkende Tjemoro's, die hier

en daar afzonderlijk^ of in enkele, wijd verstrooid staande

groepen worden aangetroffen.

Bijzonder rijk is de bloemenflora der kruidachtige planten;

zij bestaat bijna louter nit representanten van die geslachten,

welke het grootste aantal soorten bezitten in strcken op ccne hoo-

gere breedte^ dan Java^ gelegen^ en die op geen ander Javasch

gebergte zoo menigvuldig worden aangetroffen; eene bijzondere

gelijkenis merkt men op tusschen deze soorten en de analoge soor-

ten in Europa, hetgeen niet weinig bijdraagt^ om aan den

Tengger en aan deszelfs Casuarina-wouden een nicer noordsch

aanzien te geven.

Bijna alle physiognomische planten der Javasche Alpenflora

met uitzondering van Thelemytra angustifolia , Podostanrus

thalictroides , Primula imperialis mihi (Cankrienia chr) santha

de Vr.)j Pteronia marginata ^ Ethulia conyzoides en Strobilantes

elata, te zaraen 55 in getal bedragende, ^) komen hier voor

') Deze physiognomische planten der Javasche Alpenflora zijn door mij reeds?
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di"; aan^etrollijn : lusschen de Dodonaea-wouden, bli Led6k-6nibo

groeit, vergezeld van Valeriaan, de fraaije Agrimonia suaveolec

het menigvuldigst, tcruijl Leucopogon javanicus de \i\ ^

(Anacyclodon pungeiis niihi), de eenlge representant der Nieuw-

Hollaiidsche Epacrideen-familie op Java, de hoogste en zonnigste

plaalsen des eruplie-kegels bedekt. Hiei'blj behoort men nog

ecn aantal verwilderde plantjes te vocgen, welke, gelijk de

Venkel, Foenicul E
sche lulnplantcn en groenteu hicr been gekomen zijn.

Even eigcnaardig als het karakter van den plantengroei van

dit gebergtc is, even zeer is zulks het geval met de zeden,

geb van deszelfs bewoners, die

zich in de boogere zoDen van helzelve hebben nedergezet. Hun
dhoogste dorp is (6,070 voet boven de oppervlakte

reeds vroeger vermelde Ledok ombo, aan de oostzuidoostelijke

buitenhellinir; andere d op

noordweslelijke helhng, boven en beneden Tosari, in de zone

tusschen4en 5,600 voet^ de grootste dorpen echter bedekken

de hoogste, hier en daar vlak gevvordene gedeeJten van het noord-

oostehjke splijlingsdal, alv\aar zij, tusschen 5,000 en 6,000

voet, eene aaneengeschakelde rij vormen. Een dozer dorpen is

desa 3) Ngadisari, beneden hetwelk de pasanggrahan, — welke

nu eens naar dit, dan weder naar een ander nabijgelegen dorp,

namehjk Wonosaf^t, vvordt genoemd, — een van planken

beschrevcn in het Tijdsclir. voor Need. Indie. Jaarg. VII. 2. p. 1S4, enz. en

in het Natiiur- en Geneeskuiullg: Arehief voor Necrl. Indie, Jaarg. II. p. 40,

enz. (Batavia, 1845.) De Podosiaurus thalictroJdes (mihij, weli^e slechts op een

enkelen bergtop, den Lawoe, op Java groeit, heefr de meestc verwantscliap met
het geslacht Boenninghanscnia, Keichb.

^) Eonc tweede kleine Eupliorbia, welke nog niet is heschrcven gewordeii

,

komt voor op grasplekken aan het zuidclijke strand, rosidcuLie Bantam.
*) Plantae Jungh. p. 84.

^) De naam desa (javasch) hecft dczclfde betcekenig als kanipong (maloisch):
L
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g-ebouwd huisje, tcr hoogte Tan G,015 voet bovcn dc opper-

vlatte der zee ligt. Allen zijn op gelijke wijzc gebouwd; de

huizen^ uit boomstammen en Alang-alang le zameii gevoegd^

zijn Icfng ^ bebben slechts eene deur en verscliillen van de gev^one

dorpswoningen der dieplanden hierin, dat zij aan Tcrsclieidene

en talrljke gezinnen te gelijk ten verblijve strekken. Elk gezin

hecft een afzonderlijk vcitrek, dat in een langen niiddeiigang

uitkomt; aan een der beide of aan beide einden Ireft men een

gemeenschappelijken haajd aan , waarin een immcr bran-

dend vuur wordt ondcrhouden; aan dc zijde van den gang,

tegen over dc vertrckkcnj is een lange bale bale (bank) aange-

bragt, zoo breed als de lengle van een gewoon mensch is,

en waarop de bevvoners van hethuis zilten, liggen of eenigen

arbeid verrigten. De voegcn van de zijwanden dezer lange,

docli laag geboiiwde huizen zijn alien zorgvuldig toegestopt en

liet berookte binnengedeelte derzelven is bijna allijd warmer

dan de bnitenlucht. Het getal der dorpen bedraagt 50, dat

der geheele bevolking van den Tengger: 6,000.

Ongeveer een drieduizendlal van deze Tenggeranen maiden

(benevens de zoogenaamde Bedouinen in twee dorpen Tjibeo en

Tjiawi van Midden-Bajitara, afdeeling Lebak, woonachtig) de

eenige oorspronkelijke bewoners van Java uit, die het Maho-

medanismus niet hebben aangenomen; tjjdens de verwoesting

van het voormalige rijk van Modjopait, met zijne lliodoe-bcscha-

ving, en de algcmeene invoering van den Koran, ten jare 1478,

vluglten zij, gelijk verhaald wordt, naar dit gebergte, ten

einde het geloof hunner voorvaderen, eene Siwa-godsdienst,

getrouw te kunnen blijvcn. Hun aanvoerdcr was zeker hoofd

Kjai Dadap Poetih. De Bromo moet destijds met planten zijri

bedekt geweest. Men vergelijke J- B. van Hervverden : ((Over

het Tenggersch gebergte,)) in de Verhandelingen v. h, Balav.

Genootschap, deel XX, en Adriaan van Rijck : ((Berigt overde

bewoners van den berg Brama, 1. c- deel VII, alwaar hetzelfde

1

^) MenscLenoffers werclen in Modjopaic, even als thaus nog op Bali, b\j Iict

bet^rnvcn van hoofden nf vorsten nienfgviiklig gebezigd.
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Tcrhaal wordt medcgcdecldj doch het hoofd Kjai Dadap Petak

wordt gehecten. De godsdienstige gebruiken der tegenwoordige

bewoners, die noch tempels, noch scholeu bezitteiij zijn met

zoo veel vreemdsoortigs vermengd geraakt en zoodanig verbas-

terdj dathet naauwelijks der moeite waardig is eenig onderzoel

daarnaar in het werk te stellen. leder dorp heeft een Doekoen

,

half priester^ half geneesheer. In hunne huizeii hebben zij beelden

van heiligen of poppen, waaraan zij offeren en welke waarschijniijk

de afgodsbeelden hunner talrijke De^vo's zijn. Zij zijn uiterst

donij kinderachtig bijgeloovig en niet in staat eenige verklaring

hoe genaamd te geven van de gebruiken ^ welke zij naaroude

herkomst en gewoonte nayolgen. Jaarlijks vieren zij een feest in

het zandmeer en brengen zij offers aan den eruptie-kegel Bromo,

welke naam zonder twijfel betrekking heeft op Brahma. Dui-

zenden in feestgewaad gedoste mannen, met \rouwen en

kiodcren^ verzamelen zich alsdan tot het vieren van dit offer-

feest, (( Slamatan , » aan den voet van den Bromo en legeren

zich in het dorre zandmeer, waarin eenige hutten opgeslagen

zijn. De opperpriester beklimt den kraterrand van den Bromo,

ontsteekt wierook en smeekt om den zegen der goden Dcwo
Sanghjang Toengal, Pandoe Dcayo Noto, vooral echter bid-

den zij den zegen af van hunnen grooten bescherm-God aDewo

Bromo
J

)) die insgelijks De^\ o Soenan Iboe beet en in den

kratcr woont. Offers, uit rijst en uit andere spijzen bestaande,

wordcn aan deze godheid gebragt, en naar beneden in den

krater geworpen, Na deze verrigting, geeft de menigte zich over

aan het spel en aan de vreugde. Hnnne buffels weiden vrij in

het gebergte, waarin geene tijgers worden aangetroffen; veleo

dezer dieren keeren elken avond naar hunne stallen terug,

terwijl anderen op hepaalde plaatsen in de wildernis, waar zij

des avonds te zamen komen, overnachten. Hoewel zij half wild

zijn, loopen zij echter nietweg, wanneer men de plaats nadert,

waar zij zich zoodra de avondschemcring begint te vallen verza-

melen, om, op dezelfde plek staande blijvende, te overnachten;

niemand bckommert zich omtrent dezelven; slechts ten tijde

van het grootejaarlijksche feest, wanneer men een dozer dieren
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ordeii zij bijeen gedrcYcn. Dit
8

met hunne paarden. Een groot aantal geiten wordt door hen

onderhouden. Er wordt beweerd, dat de Tenggeranen zicli

nimmer aan diefstal schuldig maken; dit is volkomen 'waar.

Hebben zij eenig geld in voorraad, dan hegraven zij hiinnen

schat hier of daar op eene geheime plaats in hct gebergle. Zij

zijn sterker en forschcr gebomvde mensclien dan de Javanen

van bet diepland, al behooren zij tot hetzelfde maleischc ras,

met leelijke gelaatstrekken (naar onzebegrippen), Tooruitstekcnde

kaakbeenderen, ingedruktcn neus, breedcn raond, dikke lippcn.

Zij hebben grootcre spierkracht en zijn sterker dan de bewo-

ners der laaglanden, maar naar den geest even onwetend als

zij oiirein naar het ligcliaam zijn; zij baden zich nimmer en zij

zijn tamelijk' lui; zoodra zij hunnen geringcn arbcid in de

velden hebben verrigt^ liggen zij rerder den ganschen dag in

hunne rookerige hutten voorhet viiur; zonder noodzakelijkheid

verlaten zij hunne nesten nimmer v66r 7 of 7^2 ure des morgens,

namehjkj niet alvorens de zon het gebergte eenigermate heeft

ver>\armd. Voor het overige zijn zij, niettegenstaande het

koelere klimaatj even h'gt gekleed als de overige Javanen en

loopen zij half naakt. Bebalve Djagon
,

planten zij slechts

aardappelen , benevens verscheidene andere soorten van Euro-

pesche groenten, voornamelijk koolen uijen (en knoflook) , -vvaar-

voor zij in het diepland^ aan den voet des bergs gelegen, rijst,

kokosolie 5 benevens andere benoodigdhcdcn inruilen. Regelmalig

bebouwde velden van dezen aard, vooral wye/zvcjldeuj omringen

hunne dorpen en ^e\tii aan de fraaije
, groene grasmatten van het

gebergte^ b. y. rondom Wonosari, een bespikkcld en vriendclijk

aanzien. Rondom de kleine vierhoeken dezer velden verhelTen zich

met Tjemoro-wouden gekroonde hoogten in het rond ; langs de

wegen. welke naar den pasanggrahan leiden, zijn Dodonaea- of

Casuarina-boomen geplant^ v^elke op die wijze sierlijke lanen

vormen. In de groene heggen der dorpen bloeijen duizenden

Tan roode en witte rozen; in anderen schittert de bloem van

Trapaeolum majus, elders verspreidt de Elaeagnus jav. zijnen

genr in dezelven, terwiji op andere plaatsen de heesterach-
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lige Urlica slimulaiis (daon Bededor) eeii bohverk voriiit, hetwelk

menschj noch dier duiTt nadercn, uithoofde der schrikkelijke

brand en pijn veroorzakende eig-enschap dier plant.

Zoo leven deze menschen met hunne huisdierenj waartoe

behalve buffclsj paarden en geiten, slechts nog lionden, kat-

ten en boenders rnogen gerekend Avordcn, g-elukkig in den

eenzamen, koelen uithock Tan dit gebergte, hetwelk zij voor

al de schatlen van bet diepland niet zouden verlaten.

Wa7'7ne bronnen en mofeten^ in den omtrek des Tengger

Avorden er, zoo ver raij is bekend geworden^ geene gevonden-

Wat de klimotologie van den Tengger bctreft, ten dezeji

opzigte volgen bier voorloopig eenlge opmerkingen. Naar de

staljile Avarmte, 2 voet beneden den beganen grond, is de raid-

delbare temperaluur te (5* Ngadisari, 6,015 voet boven de op-

pcrvlakte der zee, ^ 63,5'' Fahr. , derhalve 19 graden lager

dan die van bet noordelijke strand van Java , a]\Naar dezelve ^%^^
Fahr. bedraagt. Dit geefi; derhalve eene verniindering van eenen

graad Fahr. op eike 316 voet. IJier naar geoordeeld, zal de

temperatuur der zone van S^OOO voet: 66,7'' bedragen en in

deze zone y^n 5 a 6,000 voet is bet, waarin de meeste dor-

pen der oude, niet Mahomedaansche bevolking zijn gelegen,

welke derhalve eene jaarlijksehe (zeer gelijkmatige en in de

verscbilJende maanden bijna onveranderlijke) temperatuur van

63,5^ a 66,7^ Fahr. genieten. In deze zone is bet, dat de meeste

aardappelen, koob en uijenvelden liggen. Naar mijne psychro-

metrische waarnemingen is de dampkring in dit gebergte droogcr

dan in anderen, hetgeen ongetwijTeld wordt veroorzaakt door

den zandbodeni, welke, boven de zone van 4,000 voet, behalve

met dorregrassoorten, voornamelijiv slechts met verstrooid staande

Casuarina's begrocid is en in vergelijking van de buitengevvonc

vochtigbeid der oorspronkelijke loofvvouden, welke op een vetten

bodem groeijen, zeer droog mag genoemcl worden. In October

bedroeg het psychronietrische verschil le Wonosari, des morgens

kort voor zonsopgang bij 9 tot 10,0^ Reaum,, afwisselend tus-

schen \^W^ en 2,5^ en des middags, gedurende degrootstehitte,

namelijk tusschen 2^^ ^^ ^i/^ ure, bij 17,0^ d 17,5^ Beaum.
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Ri'v'uimiir.

Bij een oiibcwolklen hemcl bcrcikt hot zamlmccr (door de tcrug-

kaatsiiig) een zeer lioogen Avarmtegraad^ licl is cr alsdan \er-

stikkend beet cii doet nu dc oostc\\indj wclkc in do boog g(3-

legene slrekcn van Java bijna bet gaiische jaar door waail, i

een aantal stofwolken al dwarrelend oprijzen, dan zou men zicb

iu eene woestijn van Afrika verplaalst wancn^ dcze booge

temperatuur des daags (ten gcvolge van den plateau-vorni en

de zandige boedanigheid van den bodeni) herslelt zicli ccbter

weder^ de verkoebng van den danipkring is 's nacbls des to

aanmerkebjker^ zoodat bij holder ^^cder de dau\v\in druppels

van de Casaarina's valt. Naar mii door de bewoncrs van den

T resent bet aldaar minder dan in de

gemeen ge*andere met wouden bedekte gebergten; in bet a

nonien onderscbeidt zicb bet ganscbe oostebjke gcdeelte van

Java door meerdere droogtc van dc zeer regeoacbtige Snnda-

landen. (Tervyijl in Sunda de kofbj, welke te droogen lag, door

den aanboudenden regen bedierf, klaagde men in Oost-Java,

voornainebjk van Kediri af, algemecn over droogte en doi-beid.)

AVij bezitten derhalve in den gocnocng Tengger, onder de

gcmatigde streken van Java bovcn 4,000 voet, een der droogste

gebergten, alwaar voor ongeveer 20 jaren de wijnbouA^' met

goed gevolg is beproefd gewordcn; jammer is bet, dat bet

verbbjf aldaar wordt veronaangenaamd door bet zand en bet

stof, hetwelk zelfs door de kleederen beendringt en wijders

door gebrek aan drinkwater, dewijl betzelve, gedurende de

drooge maanden, door de beddingen der beken Avegsijpelt.

Latere aanmerking. — Bijna altijd is 'de st^ibile temperatuur, welke

men reeds 2 voet beneden den beganeii grond aantreft, — die ik in

2 a 3 voet dJepe, naamA-e gaten "n-aarnam, door middel van thermo-

meters, waarvan dc bol rondom met wasis voorzien,— gelijkaan den

gemiddelden warmtcgraad van hetzelfdo oord, en weike aan liet noor-

*) Zclfs dan wanncer in het diepland de west-moesson hecrscht; men ontwaartde-

zon liccrschenden hiclitstroum nit hot oosten aan dc rigting, waariu dc dampen der

vulkauen \vordcn vooiTgcstuwd, als b. v. van den nromo, Merapi, Shunat, Or»dt' . die

ik 'gedurende vele jaren hcl> \viuu'<j:;cnome».

52
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delijke strand 82,5^ Fahr. bedraagt Te Poespo ecliter, aan de noord-

westelijke helling van den Tengger, op eene lioogte van 2,200 par. voeten,

draacjt o

waarnaar dezelve op Java afneemt, slechts 75,5° zou behooren te

zijji, 83,0'' Fahr. of 71/2 graad te veeh (November, 1844.) Ik iiet ver-

scheldene gaten op een grooten afstand van elkander graven, her-

haalde mijne proefnemingen tot op eene diepte van 8 voet en telkens

verkreeg ik hetzelfde resultaat. Vele maanden later was zulks Insge-

lijks het geval met de proefnemingen door den heer de Vogel, Kesi-

dent van Pasoeroean genomen. De bodem bestaat te dier plaatse uit

leem, is hamusrijk en bezit een weligen plantengroei. Zouden bene-

den den groad lava-stroomen liggen, welke nog niet geheel bekoeld

zijn? Geene vs^arme bronnen w^orden in de nabijheid gevonden. Te

Tosari, op eene hoogte van 5,480 voet aan dezelfde zijde des bergs

gelegen, is cfe aardwarmte nagenoeg in overeenstemming met de

vroeger opgegevene vermindering van 1° : 316' en bedraagt zij 65,7^.

II.

De huitenste ringmuur van den goenoeny Tengger.

Volgens het resultaat mijner opmeting bedraagt de diameter

Tan dc ingeslotene kraterruimte, of de afstand van den eenen

rand van den muur tot aan den tegenovergestelden rand:

_ Oucevecr in
In par. voeten. "

. ,
'^ geogr. inmulf'n-

1. Van het zuiden naar het noorden

(bijna eene gehjke uitgestrektheid

van het zuidwesten naar het noord-

00sten).

a. De bovenste rand . . . . . 21,400 3»/4

b. Breed te van den Dasar tusschen

den voet van den muur . . . 20,000 3V2

2. Van het oosten (van den Boedo-

lemboe) naar het westen, tot aan het

niteinde van de westelijke, smalle

verlcnging van den krater.

a. De bovenste rand 28,550 5
4

6. Breedte van den Dasar tasschen

den voet des muurs .... 25,700 4v/i
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15,700 23/

3. Van iicl zuidoosten iiaar het noorcl-

westen^ de afstand van den Boe-

dolemboe tot aan den Gedalo . •

4. Van het zuidoosten naar het noord-

westen. Lengte van den dwarsdani

van Wonosari van den voet des

Boedoleniboe tot aan dien van den

Gedalo. ......... 15.320 2
5. Van het zuidoosten naar het noord-

westen, de diameter van het noord-

jOZU 21/3

m

oostelijke splijlingsdal beneden "Wo-

nosari, van denvoet dcs zuidoostelij-

ken tot aan den voet des noordwes-

telijken wands, (goenoeng Ringgil)

a. De bovenste land 6,500

4,500b. De bodem

Ter beoordeeling van de bijgevoegde kaarf, Tengger Figuur 9,

laat ik vooreerst deze opmerkingcn volgen; ten einde de ware
verhouding van den Tengger, ten opzigte van zijne grootte, te

leeren kennen en ecne juiste kaart zijner topographische ge-

steldheid te bekomen , — hetgeen , behalve ter verklaring van het

gebergle in het algemeen, tevens belangrijk toescheen tot de
rigtige beoordeeling van toekomstige veranderingen zijner ge-

daante, — zoo hcb ik de opneming van het hoogste gedeelte

van dit gebergte met zorgvuldigheid bewerkstelhgd.

In het vlakste en horizontaalste gedeelte van den Dasar wcrd
eene basis van het oosten naar het ^^es^en afgemeten, van het

signaal o tot & = 3,300 par. voeten lang. Door het melon
van den hock tusschen a en 6, met behnip van den theodohth,

(en door reductie der verhefBngen op den horizon) werden de

volgende punten registreeks bepaald: lo. de Bromo, regter-

(westehjke) kraterhoek; 2o. de Bromo, hnker- (oostehjke) kra-

hoek, welke zich tot eene scherp omgrcnsde spits verheft; a", de

de Gedalo top^ 4o. de voet des muurs aan den Gedalo bij het

#
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puiit gcmcrkt ^ ;
5o. ch pas over den dwarsdam Tjemoro lawang,

alvvaar eene pandopo staat; 6». de oostclijke Iioek van den

gocnoeng Kembang. Doordien deze 6 punten bekend waren

werdcn hieruit verder de volgcnde stellingen verkrcgen :
7o. die

van den Boedolemboc, door Iriangulatie met de punten 2 en 5,

5 en 6, bcnevens a en 6; 8o. van verscheidene punten van

den Ider^ 9". van de beide schedeh-anden en van den voet des

Batoek, met Sen 6; IQo. van den Ringgit met 6 en 7 en zoo

voorts van den Widodaren , Idjo en van de anderc belangrijke

of herkenbare punten en toppen van bet gebergte, welke bijna

alien beklommen werden , ten einde hunne hoogte door baro-

meterwaarnemingon te bepalen en hoekmetingen van bet eene

naar bet andere punt te doen • door latere berekening en zorg-

vuldi<^e vcrgelijking dezer hocken, waarvan de resultaten slechts

zeldzaam eenig verschil en dan nog gcring opleverdcn, verkreeg

ik, na een arbeid, die menigwerf zeer bczwaarlijk i) was en

gedurende 8 dagen werd voortgezet, deze kaart en de vol-

gende profielteekening.

Tengger Figuur JO. In dit profiel ziet men den vorm

eener verticale doorsnede des kraters, welke zieh uitstrckt in

de rigting eener lijn, die van den Ider-ider ctwars door de

eruptie-kegels tot aan den Gedalo, van bet zuid-zuidwesten

naar bet noord-noordoosten voortloopt. In de profielteekening

ziet men van bet oosten naar bet westen. De schaal, voor de

borizontale afstanden gebezigd, is gelijk aan die, welke op de

kaart {Figuur 9) werd gebruikt^ de verticale scbaal is in ver-

bouding van 5 tot 2 vergroot, of, met andere woorden: de

boogte der bergen, op de profielteekening afgebeeld, moet 1/3

gedeelte worden verkort, wil men die, ten opzigtc van den

afstand waarop zij van elkander gelegen zijn, in natuurlijke

verboudinir vooreesteld zien. De boogte der verscbillende plaatsen

') Voornameiijk warcn hct dc stofwolken in dcu Dasar, welke niijne werkzaam-

hcdenhcmoeijclijkten; dikwcrf was ik genoodzaakt gedurende verscheidene mimiten

te wachten, alvorens de signalen wedcr zigtT)aar werdcn , waarbij hct fijne stof

in raond, nciis en oorcn drong. (Dc waaviiemingcn zclvc.zijn in het topngru-

phische joiirnaal opgeteekcnd gewordcn.)
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is opgogevcn als volgt, namelijk , boven en beiiedea licl laiigsle

punt van het zandnieer (Rocdjak), Iietwelk 6,4G0 voet boven

de oppervlakte der zee ligt.

De voortzetting van den rand des kratermuurs is, tc rcke-

nen van de beide doorsncdene punten af aan, naar beide zijden

opgcgcven gevvorden, — naar de westzijde been door niiddcl van

eene enkele en naar de voorzijde, tot aan den Boedolcniboe,

door middel van eene jrescbaduwde liin. Tusschen de beide

bockpunten; Boedolembo

open, als hij slecbts dooj

dam van

niet afgeteekend

bouw van den k

uit evenwijdig loopende stccnbanken (wclke eene loodregte af-

scbeicling bebben), is aangeduid gcworden. In den krater des

Bromo duidl b. hot meer aan, dat ten jare 1858 zijnen laa

sten bodem bedekte en a. daarentegen den, in 1844. veel

cr

hooger gelegenen droogen bodem, Avclkc slecbts aan zijne oos-

telijke zijde door eene dampzuil doorboord werd.

Naar deze opmeting, omsluit de ringmiiur eene ruiinte Tan

viei' minuten, of van eene geograpbiscbe miji in doorsnede.

Deze ruimte of kraterbodem is eene effene zandvlakte.

welker noordelijk en oostelijk grootste gcdeelte Dasar^ haar

zuidelijk smaller gedeelte Roedjak (niet Segorowedi) v^ordl

genoemd. Deze vlakte zet zich niet overal onafgebroken voort

,

is niet allenvege open, maar daarentegen ten deele wcderom
met bergen, met aaneengeschakelde eiuptie-kegels vervuld,

welke door het zandmeer kringvormig worden omsloten.

inbcgrip van den dwarsdam, vomit de kratermuur rondom de

zandvlakte een overal gesloten rand , een bohverk, dat nergcns

wordfc afgebroken; het regenwater, dat in dezclve valt, heeft

geen uitloozingskanaal en zou, dit is duidelijk, een blijvend

meer moeten vormen, ware de verdamping op deze boog ge-

sterk en verliep het water misscbienb

k

uitdrukking kringvormig mag slecbts dan van toep cr

worden geaclit op den vorm des muurs, wannecr men, de

bijzonderbeden daarlatende, in algemeene Ijewoordingen van

-*
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denzelven spreekt, dewijl die voriii, naauwkeurig bescliouwd,

aan verscheidene afvvijkingen onderhevig is.

De grootste afvvijkmg bespeurt men aan het westelijke ge-

deelte Tan den ringmuur. llicr versmalt de Dasar tot eene

bogt, welke zich naar bet westen en westnoordwesten in de

lengte uitstrekt, terwijl de noordelijke en zuidelijke helft van

den muur elkander ter wederzijde naderen. Terwijl het noor-

deHjke gedeelte nog een steilen wand vormt, zoo wordt het

zuidehjke gedeelte tot een bergrug, van welks binnenhelliug

dwarsribben afdalen, en die naar het westen heen voortdurend

met eene zachtere glooijing verloopt.

Deze westelijke bogt hceft eene lengte van ongeveer I1/2

minuut. De beide hoeken, waar de versmalling aanvangt, zijn:

ten zuiden de goenoeng Idjo of Tegal koewoeng, en ten noor-

den het punt, dat zuid-zuidwestwaarts nevens den wegpas ligt,

welke uit het zandmeer naar Tosari voert(<( goenoeng Tosari»).

Van deze beide punten af kan men oostwaarts twee hclften

van den ringmuur onderscheiden : lo. de noordelijke helft,

welke zich van den pas naar Tosari tot aan den hoogsten

oostelijk gelegencn hoektop, den goenoeng Gedalo, uilstrekt en

die (als het kleine segment van een cirkel) slechts weinig

gebogen, in den vorm eener halve maan verloopt en veel

korter is dan de volgende (zij heeft slechts eene lengte van 2i/2

minuut); dit noordelijke gedeelte van den ringmuur is het,

waartegen men in Tengger Figuur S, van den top des or

Semeroc , aanzfet. Den hoogsten top van den zui

ringmuur ziet men van clear in het noorden 27^ ten oosten.

2o. De zuidelijke helft, welke zich van den goenoeng Idjo tot

aan den hoogsten hoektop in het oosten, den goenoeng Boedo-

lemboe, als een volkomen halve cirkel uitstrekt en den naam

van goenoeng Ider-ider draagt. In zijncn half kringvormigen

loop heeft deze muur eene lengte van 5 geographische minuten

en de weg van Kebo-glagah naar Ledokdmbo loopt over eene

uitgestrektheid van S'/i minuten over deszelfs rand. Ilet weste-

lijke gedeelte des nuiurs i? lager dan de overige gedeclten, en

waai'schijnlijk, door hot overs telpcn met zand, ook aan de naar
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binncn gekeertlc zijde in eenc zacht glooijeiide, in ribbeii afg(3

cleelde helling herschapcn; op gelijke \\ijze Avordt dezehe tus-

sclicn dcD goenoeng Idjo en dc westzuidwestclijkc zijde van den

goenoeng Widodarenj — alwaar de zandribben ter wederzijde

in elkander loopen en eenen vlakken, zadelvoimigen tussclienrug

ter hooqte van ongcveer 100 voet boven het aangrenzende

gedeelte van het zandmeer vomienj — met dc centrale eruptie-

massa's vereenigd. Dit is echter het eenige punt, alwaar dc

niLbarslingskegels met den buitenstcn ringmuur vcibonden zijn;

"ware zulks niet het geval, dan zonden deze aan alle zijdcn

door het zandmeer omringd zijn, Oostwaarts van het punt

waar dc weg, van Kebo-glagah konicnde, zich verdeelt 1^. in

een weg, welke langs den Avand naar beneden en door het

zandmeer naarWonosari voert 5 en 2<^. in een anderen, welke over

den rand des muurs hecn naar Lcdokombo loopt, wordt de

naar binnen gekeerde helling van den ringmuur al stciler en

steiler en vormt hij in zijnen loop eersl naar het ooslen^ ver-

volgens naar het noordoosten been een werkelijken rotswand,

bestaande uit op elkander geplaatste^ evenwijdig loopende lagen

van trachiet en traehiet-lava^ welker afgebrokene koppcn traps-

gewijs beneden elkander vooruitspringen. Al deze trappen en de

menigte van plaatsen des muurs^ welke, door zand en andere

vulkanische uitwerpselen overstelpt, eene geringere steilte be-

zitten, dicj naraelijk, in den vorm van ribben voorwaarts springen

en naar den voet been voortdurend breeder worden, zijn niet

slechts met gras begroeid, maar zelfs met Casuarina-woudeu

gelooid; door bet groene bekleedsel, helwelk deze gewassen

vormen, schemcrt de grijze trachiet-rots in horiz^ontale strepen

door. Dc wanden der enkele lagcn zijn loodregt; aan velen

ei*zelvcn bcspeurt men eene zuil- en teerlingvormige afzonderin

of dezelven springen allhans in hoekige ribhen voorwaarts;

alien zijn echter onverslakt en glad als waren dezelven , benevens

de muur, welken zij vormen door afbreking ontstaan. Ter

plaatsCj alwaar de genoemde weg zich in twee wegcn splitst,

bcdraagt de hoogte des muurs 922 voet boven het aangren-

zende gedeelte van het dal; naar het oostcn heen stijgt de niunr

1
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vail licverlccle hooger, is in het middcnstc gedecltc (zuidwaarts
ft

van den Broino i) reeds 1,000 a 1,200 voet hoog; in het noord-

ooslclijke gedeelte bcreikt hij reeds 1,400 voet en verkrijgt in

zijnen noordoostelijken lioek de grootste hoogte, ter weiker

plaatse hij reeds een kleinen bergtop, {(Boedolemboe))^ vormt,

welke zich niet minder dan 1,705 voet loodregt boven het

zandmeer verheft. De hoogte van deze genoemde punten bo-

ven de oppcrvlakte der zee is als volgt: van den wegpas:

7,412 voet- van den Boedolemboe: 8,165 voet; van het

zandmeer Roedjak, in deszelfs westehjkste gedeelte: G,490voet,

en in deszelfs oostehjkste gedeelte, aan den voet van den

Boedolemboe: 6,4G0 voet; dit schijntde laagste plaats van het

gansche zandmeer te zijn.

Wanneer men uit het zandmeer naar het oostelijkc (ofjuister

gezegd, naar het noordoostelijke) gedeelte van den wand van

den goenoeng Ider heenziet, in de rigting der plaats waar

deze wand, in de nabijheid van den Boedolemboe, zich niet

minder dan 1,400 a 1,500 voet hoog verheft, dan zon men

wanen, dat het beklimmen van denzelven als eene onmogelijk-

heid moest beschouvvd worden; op de smalle voorsprongen staan

gansche boschjes van Casuarina's als op de terrassen van een tuin,

door eene reozenhand gebouwd; hoog in de lucht zwevende,

schijnen zij als tegen den wand aan te kleven, terwijl hunnc

piraraidenvorraige gestalte schilderachtig op het dorre grijs

der rotswanden uitkomt. En toch voert een pad tegen dezen
r

steilen wand al slingerend van terras tot terras in zigzag op-

waarts; het volgt somtijds den loop der smalle vooruilstekende

randen over -eene groote nitgestrektheid, alvorens tegen den

wand van het" volgende, hooger gelegcne terras op te klimmen;

deze weg verbindt de dorpen Wonosari en Led6k6nibo, wier
I-

bewoners, zoo het schijnt, gcen beminnaars van omwegen zijn.

Wanneer men, ter halver hoogte aangekoraen en op eeiien

rotstrap van 2 voet brcedte halt raakende, het oog slaat in den

') Eerst vuii ilie plaats af wordr do BocdoirMnUhe, vroejxcr door dc helling van

den K*^'mbano- voor het ong vcrbor^cn , zigthaar.
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700 zandiueer daar

bencden, waarin de achtcrg^eblevene menscheii en paardeu zich

voordocn als hadden zij de grootte van mieren,— wanneer men
bo\en zich nog een even lioogen wand ontwaart en men zich

zoo, als hot ware, midden tusschen hemel en aarde bci'indt,

dan moet men niet aan de mogehjkheid van het ontstaan eener
aardbeving denken , waarvau een hgte schok voldoende zou zijn

om de aardkorst, waarin, zoo duizehngwekkeud hoog, de
Tjemoro-boomen wortelen, te docn afschilfcrcn of men moet
de ouverschilhgheid der Javanen bezitten, om, — gehjk zij

doen, — op de gcvaarhjkste plaatsen, midden tusschen dc
sporen van kortehngs gebeurde aardstortingen , rustig te blij-

ven staan.

Het hoogste noordoostchjke uiteinde, « Boedolemboe , » van
den zuidwaarts gelegen halven kring is een bergtop, welke slechts

eenc geringe uitgcbreidheid bezitj terwijl, gehjk reeds is aan-

gemcrkt gewordcn, woudgeboomtc aan de naar binnen gekcerdc
wandcn kleeft , is hij slechts met bosgras (Festuca nubigena),

waar tusschen Alchemilla viilosa voorkomt, begroeid. Der-

gclijkc grasmatten hjk

helhng tot aan het dorp Ledokombo; eerst dan vindt men
verstrooid staande boschjes en, nog later, aaneengeschakelde

wooden.

Deze bergtop is het hoogste punt van het gansche gebergte;

beter dan van eenigen anderen top, geniet men van deszelfs sche-

del een belangw ekkend nitzigt over het groote noordoostehjke

sphjtmgsdal
, over het uitgebreide zandmeer met zijne eruptic-

kegels, en, aan de andere zijde, over het Garoe-gebergte , in

deszelfs verlenging tot aan den Semeroe, die, met zijne dampzuil
als hoogste hoekpilaar van het geheel, in het zuiden hcmel-

waarts rijst. Aan den westelijken en oostchjkcn horizon tee-

kencn de Ardjoeno, Ajang, Raw on en Dicng hunne blaauw-

achlige profielen.

') Ilicvuit schijnt men te itioger. opniakcn, dat het gcmis aan gcboomto alliior

slcclits het gevolg is van flc working tier bijl, waarvau do outoegaukclijkstc plaatsen

van (Icn wand vcrsclioord zijn gcl)Icvcn.
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Keiimerkt groote steilte dc hooge en iiiiddeuste gedeeiteu

van den wand, zoo gaat echter de voet van den Ider-ringmuur

op de meeste plaatsen allengskens in hct zandmeer over; hij

voimt kleine ribbon , die tusschen voren, door het regenwater

uitgespoeld, met eene zaclite bulging in de vlakte uitloopen,

vvelke blijkbaar uit opeengehoopt en naar beneden gespoeld

Zand en asch zijn ontstaan. Op die wijze zijn dc rotslagen aan

den voet van den ringmuur op de meeste plaatsen overstelpfc

geworden en doen zij zich slechts op zeer enkele plaatsen in de

onmiddellijke nabijheid van den Dasar (boven de zandvlakte)

aan het oog voor.

De noordelijke^ korte helft van den muur strekt zich van

den goenoeng Tosari , met eene geringe bulging in zijnen loop,

tot aan den Gedalo, van het zuidwesten naar het noordoosten

uit ; zijne kamnok behoudt niet even lijnregt eene gelijke

hoogte als die van den Ider-ider, maar rijst en daalt bij af-

wisseling, totdat zij haren laatsten, oostelijken (noordoostelijken)

uithoek ((Gedalo))^ haar hoogste punt, bcrcikt; hierinkomt hij

met den zuidelijken ringmuur overeen, welke evenzeer in zijn

noordoostelijk einde het hoogst is en in dit opzigt den Gedalo

ongeveer 200 voet overtreft. *) Het westclijke uiteinde van

dezen ringmuur , hetwelk tegcnover den goenoeng Idjo de

smalle westelijke bogt van den krater ten noorden begrenst,

dat zich van den Tosari-pas naar het westnoordwesten uit-

strekt, langzamerhand in hoogte afneemt, waarop tevens zijne

edaante van wand in eene zacht glooijende helling overgaat,

hebben Mij reeds vrocger beschreven.

Eerst van het punt af aan waar de wegpas van Tosari -)

o

*) Gedalo
J
trig. — Zonder behulp van "baronicter- of hoekmeting wordt insgclijks

door de Javancn op de stelligste ivijze beweerd, dat de Bocdoicniboe eene grctoterc

hoogte bcreiktdande ecrstgcnoemdc, en wcl opgrondderregclmatighcid, waarop de

vorming van wolken gcscbiedt, wclkc, bi] lielder ^veder, gcwoonlijk ton 10 ure op dc

hoogste bergspitsen het eerst plaats grijpt; wanncer alsdan de orideiste lijn der om

den bergtop gevormde wolken reeds op een aannierkclijkcn afstand bonedca de spits

van den Boedolemboc wordt waargenomcn, dan begint zich op den Gedalo nog tcr-

naauwcrnood eenige nedcrploffing te vormen. *

*) Van den voet van den goenoeng Tosari loopt inrgclijks een weg over den goe-

noeng Idjo naar het punt, waar dc weg van Kcbo-glngnb zich verdcclt.
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den rand ter hoogte van 860 voet (of 7,320 voet boven do

oppervlakte der zee) overschrijdt , wordt de naar binncn g-ckcerde

helling tot een steilen wand ofmuur; zij wordt naar hot oost-

noordoosten been voortdurend steiler en onbeklimbaarder, tot

dat zij, op de Iiclft barer uitgeslrektbeid, 1,000 en 1,200

voet, en eiudebjk, aan den Gedalo zelven, zicb 1,500 voet

boven den Dasar verheft, welke te dier plaatse in den noord-

oostebjkcn hoek , aan den voet dcs Gedalo, G,G32 voet boven

de oppervlakte der zee gelegen is. De boiiw, uit cvenwijdige

rotslagen, laat zicb aan den noordelijken wand niet even goed

waarnemen als aan den zuidelijken wand; in dat gedeelte,

alwaar de Tosari-pas zicb bcvindt, bggen de rotslagen bet dui-

dclijkst in den vorm van trappen boven elkander; in de meeste

overige gedecltem daarentegen, tot aan den Gedalo, vindt

men, inplaats van dergelijke dwarsloopende (borizontale) lagen,

smalle lijsten, die uit den wand voorwaarts

rand

spnn

elkander benedenwaarts loop

Wij hebben thans den Gedalo en den Boedolemboe als de

beide oosteliikste boeken, en tevens als de boosrste toDDen der

noordelijke en der zuidelijke helft des ringsmuurs leeren ken-

nen; zij bebopren ook inderdaad als de uiteinden van den

cigenlijken kratcrmuur bescbouwd te worden: V, dewijl de

kraterbodem, met zijne uitbarstings-verschijnselen, in eene regte

lijn tusschen dezelven eindigt en aldaar een andere terrein-

vorm aanvangt; 2". dewijl de verdere verlenging van den

ringnmur, oostwaarts van de beide bergtoppen, zicb niet op

gelijke hoogte voortzet; want, hoewel liij van daar af naar de

binnenzijde altijd nog sleil ncderdalende wanden vormt, zoo

daalt ook de nok van dit pnnt voortdurend meer en meer be-

nedenwaarts en verkrijgt zijn rand eene rigtiug overeenkomende

met de helling des bergs.

Op deze wijze loopen de randen der beide, bergtoppen, die

van den zuidelijken bergtop regtstreeks, die van den noordelijken

daarentc.Gfcn , niet dan na eenisre halfkrinirvormifire bosten teo- — o-ormige ^.^

bben g ike rigtinsj beneden
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en strekken zij ter greus aan het groote noordoostelijke splij-

tingsdal van tlcn Tengger, hctvvelk wij weklra meer van naderbij

zullcn beschouwen.

III.

Dwarsdam van Wonosari. {Goenoeng Tjemoro lawang.)

Ook in de tusschenruimte der beide hocktoppen Boedoleniboe
en Gedalo, welkc in de rigting van het zuidoosten naar het

noordwesten op een afstand van 2^1i minuten (of 15,700 voet)

van elkander verwijderd hggen, staat de kraterbodcm (Dasar)
niet geheel open 5 hij gaat niet rcgtstreeks in den bodem van
het noordoostehjke spHjtingsdal over, maar wordt door een
lageren dwarsmuur dan de vorigen bearrens<4: dcze zet zich

o

van den voet van den eenen top tot aan dien van d
voort; zijn scherp afgebrokcnc bovenrand maakt h
punt nit des bodcms van het splij tingsdal , dat van daar in de
rigting van het noordoosten benedenwaarts loopt. Wij zullen

dezen muur, een der merkwaardigste en gcwigtigste verschijn-

seleu van den Tenggcr, den dwai^sdam van Wonosari noemen.
Beide hoektoppen daleu, de Boedolemboe ter dieptc van

1,700 voet en de Gedalo. hoojrte bo
de oppervlakte der zee op 7,9G0 voet stellcn, — ter dieptc

van 1,500 voet als steile rolswanden in het zandmeer neder-

waarts; aan den rand van den dwarsdam echterdalen zij slechts

1,189 en 984 voet dicp, zoodat dcze darn (bij het punt ge-

merkt # Hgt dezelve 6,976 voet boven de oppervlakte der zee,

lerwijl hij zich 516 voet boven het laagste, maar slechts 544
voet boven het hoogstc gedeelte van het zandmeer, dat in de on-

middellijke nabijheid gelegen is, verheft—) gemiddeld genomen
430' boven den Dasar uitsteekt. Hij strekt zich van den voet

V den Boedolemboe, in het zuidoosten, tot aan dc
den Gedalo, in het noordwesten, bijna in eenc lijnregte rfi.

overeeneuitgestrekthcid van S'/s minulcn (of 15,520 voet)

en vormt aan de binnenzijde, naar het zandmeer toe, d. i.

het zuidwesten, een steil ncderdalenden wand, \\elke de zoo <

rr
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gcnocmde hoogtc bcrcikt; mogc clczclvc in vorgelijking van dcii

rcusachtigeii ringmimr slechts als eeii trap van gcringc betec-

kenis toeschijneiij zoo bczit liij tocli op zich zelf bcschouwd
eene aanmerkelijke hoogte. De bovenste rand is tamclijk clTea,

loopt ccnc gelijkchoogtc bchoudcnde, voort en is slechts een wd-
het noordoosten lieen (naar zijne b

gekeerdo zijde) voruit helling

wclke op geringen afstand van den rand reeds oncffcn b ^
te Mordcn, doordicndcbeekkloven, die haar doorsiiijden, aldaar

een aanvang nenien. Door dezc voren wordt do helling in afzon-

derlijke, kronkelcnd verloopende lengte-ribben, die even^Aijdig

nevens elkaiider gelegen zijn, afgedeeld en wordt op die wijze

de eigenlijkcn bodem van het grootc noordoostelijke splijtingsdal

uit eene mcnigtt ribben en tusschenkloven gevoriud. In de
hoogste strcken ligt deze bodem (de nok der afzonderlijke rib-

ben) 1,000 voet, verder benedemvaarts echter slechts 500 voct

lager dan de buitenhelling van den Tengger (welke even hoog
is als de randen van het splij tingsdal), en daalt hij, op gelijke

wijze als deze buitenhelling, gelijkmatig in de rigling van het

noordoosten nederwaarts.

Op gelijke wijze als de driewerf hooger stijgende wand van
den Ider, zoo is insgelijks de wand van den dwarsdam uit op
elkander liggende banken (lava-beddingen) gevormd; slechts in

de noordelijke streken van dezen dam doen zij zich dui-

delijk aan het oog voor, ahvaar derzelver koppen onregelmatig

afgebroken zijn en als kleine rolswanden met hockcn of ribben

vooruitstekcn ; op sommige plaatsen zijn zij in den vorm van
dunne platen afcrezonderd ; in de overisre streken ziin zii ttipp-

met

men. Aangezien op
duidelijkste wijze kan worden aangetoond , dat het overstelp

pselen van latere dagteekei

het kle

den afi

zookunnen, naar den bouw
met de meeste juistheid gev

leid nopens de wijze, waarop die gedeelten van de veel groolere

ringnmren zijn gevormd, welke, in plaats van met dvvars loo-
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pende rotslageu, met siualle riaar bcnedea loopende verticalo

lijsten zijn voorzien. Eene latere ophooping van vulkanische

uitwerpselen aan de rotsvvandcn heeft ook aldaar plaats ge-

grepen. Al deze ribben of lijnregt afloopende lijsten zijn, boven

aan den rand (der ringmuren of van den dwarsdam), smal en

nemen naar beneden, naar den voet van den wand been, in

brecdte toe, juist bet omgekeerde als met hare tasschen-

groeven of kloven bet geval is, die, nameHjk, van boven niet

slechts bet breedst, maar ook bet vlakst zijn.

De gemiddclde dikte dezer lagen of lava-banken bedraagt

30 a 40 voet^ evenals met de belbng van bet gebergte over bet

algemeen genomen bet geval is, zoo maken ook deze lagen

een boek van 15 a 20^ met den borizon; zij bestaan uit ge-

steenten, waarin eene groote boeveelbeid veldtpaatb voorkorat,

docbdie arm zijn aan bornblende, zoo als Bat. n" 57, een fijne,

hekler grijze tracbiet van den Ider; L. n" 251 (Bat. n^ 59.)

van den dwarsdam; L. n'^ 250 (Bat. n^ 58.)

mede overeenkomende tracbietiscbe lava-soorten van de boogere

banken des Ider, nu eens met, dan zonder blaasruimten, som-

tijds met bornblende voorzien; op geene enkele plaats beb ik

echter verslakte steensoorten , of jongere lava in den ringmuur

igetroffen

IV.

Het noordoostelijke groote splijtingsdal van den Tengger.

Alvorens wij tot de beschouwing van den kraterbodem over-

gaan, moeten wij eerst de voortzetting van den kratermuur

vervolgen en de groote spleet of kloof leercn kennen, welke

zicb tusscben denzelven naar bet noordoosten been bergafwaarts

uitstrekt. Gelijk reeds vroeger is aangcmerkt geworden, liggen

de beide boektoppen van den ringmuur 15,700 voet van el-

kander verwijderd; zij verbeffen zicb 1,500 a 1,700 voet boven

den Dasar, en worden aan bunncn voet door een dwarsdam
ter boogte van slechts 450 voet , verbonden . De breedte van dezen

dwarsdam, metende 15,320 voet (2V3 minuten) is derhalve
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ookdc breedte van het bovenste gedeelte van hot splijtingsdal,

hetwelk onmiddellijk aan den Dasar grcnst en met vcrscheidenc

dorpen , waaiioe Wonosari behoort , bcdckt is. Dezc groote breedte

neeriit echter weldra aanmerkelijk af en vermindert zoodanigj

dat dezelve beneden Wonosari sleclits eene minuut (a 5,710)

bedraagt^ tenvijl de zuiJoostclijke berglop Bocdolcmboe zich in

eene regte, ongebogcne rigting naar hct noordoostcn verlcngt,

en als een zacht glooijeudc bergrand benedenvvaarts daalt (doch

met een steilen binncnwand) , zoo beschrijft daarentegen de

noordwcstelijke bergtop Gedalo^ in zijn vcrlengd gedeelte, eerst

een ^^ ijden halven kring naar hct oostcn, Avcndt zich vervolgens

ziiidwaarls hecn en eindigt in een pilaarvormigen hoek, goe-

noeng Ringgit genaamd , welke van den tegenover h'ggendcn rand

(uitgaande van den Boedolemboe) nog slechts 6,500' vcrwijderd

is. Eerst van dozen hoek ((Pvinggit)) zet zich de rand in eene

regie rigling, en evenwijdig aan den tegenover denzelven lig-

genden rand, noordooslwaarts voort \ even als deze begrenst gene,

met zijnen steilen binnenwand, het splijtingsdal, welks bodera

thans nog slechts eene breedte van 4,500 voet bczit ; dezc

breedte blijft het dal, in zijn lijnregtcn loop naar het noord-

oostcn, over eene groote uitgestrektheid behouden^ deszelfs wan-

den verminderen van eene hoogte van 1,000 voet, naar mate zij

lager dalen, allengskens tot op 500 voet; in de laagste zone

des bergs wendt de kloof zich geheel naar het noorden heen,

alwaar zijne wanden te niet uitloopen* (Dat de rijweg van Pro-

bolingo door deze kloof over desa Soekapoera bergopwaarts

loopt, is ons reeds vroeger bekend geworden.)

Het schoonste gedeelte van dit splijtingsdal is de bovenste

streek, welke zich van den rand van den dwarsdam tot aan den

goenoeng Ringgit benedenwaarts uitstrekt en aan de noordzijde

door den hoog oprijzenden halven kring, tusschen den Gedalo

en den Ringgit, wordt omsloten. Uit den pasanggrahan , welke

ongeveer in het midden dezer «bogt van Wonosari » gelegen is,

stuit het cog in het noordwesten, noorden en oosten tegen

hooge bergwanden en geniet het slechts door de enge ruirnte

van het splijtingsdal, in de rigting waarin het dal naar beneden
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holt, een vergezigt. Door dczc ruimte ontwaart men in het zni-

den 82^ ten oosten denLamougan, welks gloeijende kriiin zichj

in 1838
J
dcs nachts als eenc vuorbaak aan het oog voordccd.

De eerste bergspits, in welke de noordelijke muur van den

Gedalo af zich yoortzetj is de goenoeng Lingo; dezc is bijna even

hoog als de voorgaande^ springt ver voorv^aarts en dcelt de

voortzetting van" den muur tot aan den Ringgit daardoor in

' tweeeUj in een grooteren en in een klcineren halven kring. Nu
eens daalt de bovenste rand, dan weder verlieft hij zichj doch

neemt over zijnc geheele uitgestrcktheid voortdurend in lioogte af,

totdat de halve kring in den ((pilaarberg)) (den goenoeng Ringgit)

eindigt, welks bovenste hoek men van den pasanggralian in het

noorden 83^4^^ ten oosten en zijuen vooruitspringenden voet in

het zuiden 781/^*^ ten oosten pcilL Op gehjke wijzc als in velc

streken van den kratcrmuur het gcval is, zoo dalen insgehjks

vcrlicale ribben langs de wandcn der bogt van Wonosari nedcr-

waarts; aan den zuidehjken wand (die tot de voortzetting

van den Boedolemboc behoort) zijn het regte, zeer smalle en

onbekhmbare hjsten, welke in grooten getale evenwijdig ne-

vens elkander liggen^ aan den noordehjken wand echter, tus-

schen den Gedalo en den Ringgit, bcpaalt zich deze ribben-

vorm hoofdzakelijk tot de vooruitspringende hocken van den

rand, van welken zij in eene eenigzins divergerende rigting

afloopen, in dier voege dat zij van boven zeer smal aanvangen,

doch zich aan haren voet verbreeden en in den dalbodcm

overgaan, terwijl die gedeellen van den wand, welke tusschen

de hoeken zijn gelegen, glad, ongeribd en zeer steil zijn. Niette-

gcnstaande deze steilte wordt de wand, behalve met krcupel-

hout en met gras, daarenbovcn met honderden van Casuarina's

getooid, welke als een krans om den bovenstcn rand been

getogcn zijn. Op deze wijze vormt de wand een schoon,

roen gekleurd bolwerk en schenkt hij aan de bewoners van dit

Treedzanie dal, door de pracht van zijnea plantcjigroei, ccne

schadeloosstclling voor het gcmis van het vcrgczigt, hctv^elk

hij aan hen ontneemt. Aan zijnen voet bereikcn do vlakke

of slechts zncht glooijende streken van den dalbodcm hare
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grootsle brccdfe en vvordcn akKiar de mci'sle bel^ouwde vcUlou

aangelroiren. ^)

Met ccn gcringen val dnalt dcbodem, sleclits door kleine

bcckkloYcn doorsncdciij van daar a^^vaalls lot aan den oever

der kali WonodorOj welkc dcu dalhodem van liet west-noord-

westen naar liet oost-znidoosfendoorsfroomt en tornoordclijkogrcns

strekt aan de lange bcrgrib, waarop Wonosari gelegcn is. Door

dergelijke beekfdovcn, wclkc ccrst bcneden dcu rand van den

d^v \Vr. het

en al in enkele ribbon afg^nleeTd, van welke in de bo

ken ongevcer

dal

E"^

in Tengger Figuur 6.)

De plantaardige bekleeding van het dal, nit Festuca nubi-

gena, Enpliorbia javaniea en vei'strooid groeijend geboointe

bestaande, rust op vulkanische asch , welke bij droog we-

der tot het fijnste stof wordt. De bovenste raassa's der ribbon

zijn zamengesteld uit ascb, zand en rapilli, welke in Ligen op

doch

lijke diei;

dicper insnijde

pleten vonnen, — wier rotsbedd '6

overlaat. dat na gevallen region bij

vliet, — worden ook de ribben
'

derzelver zij\^ anden steiler. Zoowcl uithoofde van hare sraalte,

als uit gebrek aan water, zijn de nieeste ribben ten zniden

van AYonosari onbewoond en onbebouwd. Aan de zuidzijde be-

grensd door de Tjondro-kloof en aan do noordzijde door die

der kali Wonodoro, gaat de wcg over de rib van Wonosari tot

aan den rand van den dwarsdam, 6,976 voet hoog opwaarts;

hij loopt over eenige plaatsen, welke, tusschen steil nederda-

lende wandeu ter wederzijde, naauwelijks breed genoeg zijn

*) Menigwerf geschiedt het des namidilaffs, terwijl op deze velden de liefelijke

zomieschijn nog lacht, dac de douder langs de outzaggelijke wauden terug-

kaatst, welke, hoe van nahij zij zich boveu het dal verlieffen, cchter met
hunnen bovensten rand tot in de nomhere ^olkcn reiken.

53
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0111 tc paard bereden te kunneii wordcn. Bij droog wedcr vliet

sleclits ccn zeer geringc watcrstraal over den bodem der Wo-
nodoro-kloof (Avaarult de bewoners van Wonosari hun drink-

water bekomen), terwiji de overigc beekbeddingen bijna geheel

en al zoiider water zijn; eerst een paal verder, meer bencden-

waarts, is de hoofdkloof van den dalbodcm voortdurend van

water voorzien.

Naarniate de beekkloven de eene na de andere in elkandei*

uitloopenj nemen ook de ribben in aantal af; in dat gedcelte,

namelijk, alwaar^ tusschen den voct van den Ringgit en den
t

tegenovergestelden wand, het splijtingsdal smaller begint te

worden, en nog jets verder benedenwaarts, eindigt het mee-

rendeel der ribben en storten zij tusschen de beekkloven,

die galTelvormig in elkander loopen, met hare uiteinden zeer

steil benedenwaarts. Dergclijke plaatsen, vooral de diep uitge-

spoelde djoerang Tjondro, zijn het, weike de

schomv moet nemen, ten einde kennis nopens den bouw
het zamenstel van het gebergte op te doen.

J^CUlUUg ill vu^^

Maar ook in de verdere voortzetting van de

c ibben nevcns elkander

deze loopen, overeenkomstig met de

dal, in eene noordoostelijke rigting benedemvaarls. Terwiji zij

ill de hoogere gedeelten der spleet mcerendeels met gras zijn

begroeid, ont^^aart men, dat de lengte-ribben meer en meer

met woudgeboomte A\orden beschaduwd naar men verder be-

nedenwaarts afdaalt,

De bocleiu van het splijting'sdal vormt derhalve in gecncn

deele eene aaneengeschakelde, hellende vlakle, maar liij is

daarentegen zamengesteld uit nevens elkander liggende ribben

door kloven b. ter diepte van 50 a 100 voct van elkander

gescheiden; de nokken dezer ribben liggen alien nagenocg op

gelijke hoogte, waarboven zich de rand c. der zijwanden, in

Tengger Figuiir 6, in de hoogst gelegene gedeelten van het

splijtingsdal 1,000' en hooger verheft. Nergens ziet men de ver-

licaal loopende lijsten der zijwanden zoo regelmatig en lijnregt

nevens elkander gerigt als aan den zuidoostelijken wand, ten
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zuidoosten van Woiiosari, alwaar zij zich, rnet ecu gelijk

plantaardig bekleedsel getooid als het overig-e gedeeltc van den
wand

,

toeloopende

d leunende. naar boven immer

(Zie Tetujger Figiiur 4.)

^Slechls op eenige bijzonder steilc gcdeelten van den noord-
weslelijken of linkerwand, beneclen den goenoeng Ring"it, be-
meikL men dwars loopende, grijskleurige rotstrappen, welke kaal
door het grasbekleedsel heensteken. (Zie Temjger Figuur 5.)

Uit de verscheidenheid, welke in de uiterlijke gedaaule dei-

• wanden wordt opgemerkt, waarvan gene uit dwarsloopende
horizontale lagcn, in den vorm van happen bestaat, deze uit

verticale, nevens elkander vooruitspringende lijsten, zou men
tot het besluit komen, dat hun geognoslische bouw geheel en al

ook

zoek

nder afwijken, ware het niet dat men zich doo

beneden verbreedende hjsten aan de wanden aantreft, dezc
hjsten uit asch

, zand of dergelijke losse vulkanische uit-

werpselen bestaan. Buitendien vindt men aan de binnenwanden
der ringmuren van de eruptie-kegels , welke bepaaldelijk
heel en al uit zand bestaan, dergelijke lijsten (zie Tengger

?e-

Figuu kloven , — tusschen de-
zelve door regenwater gevormd. Deze stofFen vielen als aschregcn
neder, hechlten zich aan de wanden, welke niet volkomen
regt waren of verscheidene terrassen vormden en vcrkr
later, ten gcvolge van de working van het regenwater,
uitspocling, hare tegenwoordige gedaante.

V.

D
Be hraterhodem. — Het

)

aanmcrkelijke ruimte, welke dekraterbodembeslaat, gemid-
ene geographische raiji in doorsnede hebbende, leerden wij

kcnnen. Het is degroofstc kratcrbodem on Java: hii vormt



830

over zijne gaasclie uitgestrektheid eeiie bijua volkomcn efFene

zandwocstijn, welke gemiddeld 6,500 voet bovcn de opperv.lakte

der zee gelegen is. Slechts in het zuidelijke gedcelte: Roedjak en

in de laagste zoidoostelijke en noordoostclijke hoekcn, alwaar,

nabij den Gedalo en den Boedoleraboe , het regenwater somtijds

te zamen loopt, is de vlakte in eene geringe mate met eeh

bekleedsel van bosgras en eenige Cyperaceen bedekt^ in de

overige, veel uitgebreidere middengedeelten daarcntegen is

het geelachtig grijze zand geheel en al los, hgt bcweegbaar,

kaal en van alien plantengroei verstoken; na het vallen van

regen doet zich de oppervlakte van het zand donkergrijs

gekleurd aau het oog voor; i) deze bezit alsdan zekere mate

\an vasthcid, is glad en wordt slechts door smalle, evenwijdig

loopende strepen, de omtrcklijnen van gckroesde golven voor-

stellende, doorgroefd^ bij droog weder echter hceft het zand

eene hchtgele kleur, en lost het zich, door de zonucstralen in

eene hooge mate verhit, in stofwolken op; de verticale lucht-

stroomen, welke alsdan opstijgen, trcden in strijd met den

heerschenden horizontalen luchtslroom van den zuidoostcwind

,

en geraken daardoor met dezen in eene ronddraaijende, cirkel-

of spiraalvormige beweging;
,
— dan ziet men op een dozijn

plaatsen te gelijk zandliozen zich al draaijende in eene snelle

vaart over het zandmeer bewegen; dan beeft als het ware de

ver\Aijdcrde zoom der vlaktc, die in golven rijst en daalt, en zelfs

deverschijnselen der mirage doen zich aan de blikken des bezoekers

voor, die nu eens door stofwolken wordt omhuldj dan weder

daarvan bevrijd is ; — kleine zandduinen vormen zich hier en

daar, — het stuifzand overstelpt de paden en alle sporen van

dczelven worden uitgewischt. Zoo herhalen zich hier in dezen

kraterbodeni, 6,500 voet boven de oppervlakte der zee, doch

op eene kleinere schaal, getrouwclijk al de vcrschijnselcn

pcner Afrikaansche woeslijii.

Toen ik vicr iaren later (in October, 1848,), bij gclegcnheid

') Aan aitverichijnscl kou ik dcs morgeiis telkens bcspcnrcn, dat er legen in het

aandmeer gevallen was, terwiji het in liet naburige Wonosari gclircl en al droog was

geblcven.
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Cairo, door do woeslijn trok, zag ik

are), flrcdnronde

eheelen dag, menigwerf op tien, twaalf plaatsc

mijn oog nedergetoovcid. Lcvcndig wckto dit do hoi

Cava in mij op, waar ik cen afbeeldsol in hot kloi cone

miniatuur schilderij als hot ware van do wooslijii, met hare

stofwolkon, had gozlon in don zevondehalf diiizond voct hoogcn
k rater eens viilkaans!

Bijna de hclft van de ruimte der vlakte beslaat con zand-

gebergte, hclAvelk haar middcngcdoolle uilniaakt, en welks

schcrp omgrensdo voct, die zecr onrogolmalig van oratrek is,

door de vlakte kringvormig Avordt omslotcn. Slcchls aan de
zuidwostzijde van hot middcnpunt verbindcu zich de zijribben

met vonnen
zij den tusschenrug, welken wij reeds hebben lecren kennen.
Hot zaidohjke gedeelte dor vhikte, tusschen den zuidchjkon

voct van hot centraal-gebcj-gte en den noordehjkcu voot van den
ringniuur Ider, Avordt door do Javanen: Roedjak gcheeten, loi-

wijl de overblijvende ruimte oost-, noord- en noordoostwaarls

o DasuT of

meer bekend is.
I

Op deze \\ijze wordt de ruimte des kraterbodcms, — welke.

eds

do tegenover elkander gelegeno gedcelten van don ringniuur,

van hot zuiden naar het noorden en insgehjks van het zuid-

oosten naar hot noordwcsten eon diameter van 3'/2 minuut (of

20,000 voet) heeft, terwijl die van het oosten naar het westen
zelfs 4'/2 minuut (of 25,700 voet) bedraai^t, — door het cen-

V

raal-gcbei-gte aani

an het zandmeer.

nd; want terwijl de brecdte

hot zuidoosten naar hot noordwesten,
o

lakteis, — van

1 voot van don

dwarsdam, Si/a minuut (of 15,520 voet) bodraagt, en do lengte

van den weg, tusschen den dwarsdam en den naar Tosari gekeor-

dcn wand, van het oosten naar het westen — voorbij den noorde-

lijken voet van den Bafoek, — twee minuten (ll,i20 voct) bo-

loopt, zoo is de breed te van den Roedjak oveith^ars genomen in

. I
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hct middengedceltej van Iiet zuiden naar het noorden, slechls

ongeveer 5,600 voet; de breedte van den Dasar^ te rekenen van

den voct dcs Batoek oost-noordoostvvaarts tot aan den dvvarsdam,
^

is slechts 4,200' en van den noordelijken voet des Batoek tot aan

den muur, van het zuiden naar het noorden, ongeveer 5,000

voet, enz.

Na dezen bhk op de horizontale uitgestrektheid te hebben

geworpen, laat ons thansnagaan, v^elkehoogte de Dasar bereikt.

Oppervlakkig beschouwd doet zich het zandmeer, in zijne ganschc

uitgestrektheid genomen, volkomen vlak aan het oog voor. Baro-

meter waarnemingen echter hebben doen zien, dat zijne opper-

vlakte, op ver van elkandcr vcrwijderde pnnten, ecn verschil in

hoogte bczit van 170 a 200 voet. Ik heb op 4 verschillende

plaatsen de hoogte van hetzelve gemeten: 1^. in het hoogste wes-

tehjke gedeelte van den Roedjak, ter plaatse waar dezelve, be-

neden den verbindingsrug, reeds vlak geAvorden is, = 6,490

voet^ 2\ nabij den zuidoostehjken of Boedolcmboe-hoek van

den Dasar, Avaar een voelpad naar Ledokombo tegen den ring-

muur opioopt, =: 6,460 voet; het Roedjak-dal daalt derhalve van

hct punt 1 naar 2, hetwelk de laagste plaats van den Dasar is,

slechts 50 voet ; 5o. de tegenover liggende noordoostelijke hoek

,

aan den voet van den Gedalo, =: 6,652 voet, derhalve 172 voet

hooger dan op de laatst gemetene plaats ; dezelve is even als bij

punt 2 gedeeltelijk met bosgras en Cyperaceen begroeid en hori-

zontaal vlak. In het midden tusschcn beidc puntcn (2 en 5) schijnt

de Dasar, in de rigting van den Bromo naar den dwarsdara been,

ten gevolge van uitgeworpen en aangespoeld zand, nog iels

hooger te zijn, want het regenwater vloeit van daar naar bcide

hoeken af; 4^, aan den voet van het noordwestelijke gedeelte

des muurSj waarover de weg naar Tosari hcenvoert =: 6,660

voet; van dit punt helt de Dasar naar het noordoosten been,

naar den Gedalo-hoek, 50 voet diep; westwaarts daarentegen

stijgt de bodem gedurig hooger, zoodat de smalle westnoord-

westelijke bogt als het hoogst gelegene gedeelte van den

kraterbodem {=Z 6,700') moct beschouwd wordcn-, dit ge-

deelte, dat zich minder dor voordeed als de overige ruimte,
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is bedckt met liet in bossen grocijcndc gtas; al liol regen-

water loopt van daar naar don noordGOstclijken Iioek, laal

slechts zeer smallo groeven in Let zand na en verdwijiit

weldi'a, behalve na zccr sterken regen, in wclk geval hot in

de bcide laagst gelegene gedeelten cen tijd lang blijft staan.

Als het bevalligste gedeelte Tan den kraterbodem inoet do

Roedjak woiden beschouwd^ ware dezc met eene voorldiirend

water gevcnde bron voorzicn, dan zou liij misschien bewoond

zijn geworden. De hoogste strcek van denzelven is de reeds

vroeger vermelde 100 voct hoogere verbindingsrug, welke

zich oostvvaarts van defi kleinen bergtop Idjo uitstrekt; van

dezen zadel daalt de Roedjak eerst naar liet zuidoostenj ver-

volgens naar het oosten en wendt liij zicli dan kringvormig

om, terwijl de zandvlakte naar het ooslen hecn gedarig bree-

der wordL

Beschouwt men denzelven van het westelijke gedeelte van den

Ider-ider, dan doet hij zich aan het oog voor als een met

wcidevelden bedekte dalgrond, van eene gi^oenachtig grijze

kleur, in wclks midden de kronkelende loop eencr beekkloof
+

wordt waargenomen. In de volstrektste eenzaamheid, door geen

mensch bewoond^ door ^een vogcl^ door geen enkel insekt

verlevendigd, strekt zich de vlakte langs den voet van den

Ider uit ; deszelfs voorzijdc ^ ter plaatse wear hij zich om-

wendt, verheft zich boven het diep ingeslotcne dal als een

schilderachlige rotswand ter hoogte van 1,000 voet. Het dal

gelijkt, doch op eene veel grootere schaal, het Aloen-aloen

van den Gede. In het- hoogste gedeelte , daar waar de voet

der WTderzijdsche hellingen hoi in elkander loopen, vormt dc

beekkloof aanvankelijk eene diep in het zand insnijdende groove,

welke bij eene diepte van 15 a 20 voet slechts 5 a 7 voet

breed is, doch in het oostelijke gedeelte yan den Roedjak

allengskens verdwijnt. De bodera dezer grocf was bcdekt met

een geelachtig wit zand, dat, door de zon beschenen, in de

verte als water gliiisterde. Naar mate men verder naar het oos-

telijke gedeelte komt, vindt men de grasbossen der Festuca

nid)igena raeer en mcer verstrooid staan. Eindelijk oostwaarts

%
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iiibaii

rijst en daalt, verd\\ijnt de plantengroei geheel cii al.

In do nabijheid van den Bromo, voornaraelijk in het

ooslen van dcnzelvcn, is de oppervlaklc van het zand, he

tamelijk fijn is, met eene

welke eene middcllijn van 2 duim tot 2 voet bez

bezaaid

uitwerpselen 'van den Bromo zijn. Eenigeu zijn roodachtig,

echter

of minder puimsteenachtige, half verglaasde slakkcn bestaan;

ook op de oostehjke zijde van den Kembanar lie-ffen zij in eene

meniffte in het zandmeer

men in deze streken eenig spoor van aancenverbondene , com-
pacte lava-stroomen.

Wij moetcn echter gcAvagen van eene lava-soort, welke alliier

Mordt aangetroffen en zich als eene zeer oude soort kennierkt,

afkomsLig uit een vroeger lijdperk van werkzaamheid dcs vul-

kaansj toeu het zandmeer nog niet was gevormd en de eraplie-

kegels, die uit zandbcstaan, nog niet opgeworpen (of met zand
overstelpt) waren. AVant deze lava-soort is insgelijks met zand
bedckt en verheft zich slechls op enkele plaatsen boven de
oppervlakte van den Dasar; zij vormt kleine spitsen, welke hier

uit het zand als klippen in de zee oprijzen. Enkelen dezer klippen

trcft men liier en daar in het oosten en in het noordoosten van den
Bromo aan; in die gedeclten echter, welke bijna in het midden
tnsschen den oostelijken voet van den Kembang en den voet

van den Boedolemboe zijn gelegen, — in het zuidoostelijke ge-

deeUe van den Dasar, — zijn deze lava-klippen tot gansche heu-
velen verbonden^ welke eene ruimte van ongeveer Vs minuut in

doorsnede beslaan. Tallooze kleine dalen en groeven doorsnijden
dezclven^ lioewel Iiuune hoogste spitsen slcchts 15 voet boven
de vlaktc verheven zijn, en zij derhalve op eenigen afstand ge-

Iieel en al uit het oog worden verloren, zoo vormen zij loch
een waar heuveh^n-labirinl, waaruit men niet dan met mocite
een uilwcg kan vinden. De dalkloveu tusscheii de rotsen, zeer

ongelijk van diepte en van vorm , zijn ten deele met zand over-

stelpr en sleclits in eene geringe mate mcl bosgras bcdekt; de rot-
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sen zelveecliter zijn kaal en dor, vol klovcnj spleteu en scheurcn;

zij rijzen in honderden van bnlten, ruwe tandvormlge toppen

en spitsen als eon eclite lava-chaos tussclien de Woven opvvaarls;

op de plaatsen^ waar zij niet afgebroken zijn, hebben do rotsen

ecne gladde oppervlakte^ welke roodachtig gcel, of roodaclitig

rijs van klcur en als met ecne korst overtrokkcn is. Slaat

men met den lianier stukken van de rols, dan onlvNaart men

dat dezelve bestaat nit eene verslakle, geheel poreuspj van

groote blaasruiraten vcrvulde obsidiaan-lava, welker uit^vcndige

gladde, okcrachlige korst misschien sleclits het gevolg van

venvering is; inwendig daarentcgon is zij zwart gekleurd en

bestaat zij uit eene half verglaasde obsidiaanachlige grond-

massa, waarin zich slechts nog glasachtige veldspaalh in witLe,

somAvijlen geelachtig blinkende, grootc kristallen laat zien, L.

no 234. (Bat. n» 75.) ^ zij gelijkt op L. no 255 (Bat. no 7L), \velke

onder de uitwerpselen van den Biomo voorkomt en zich doet

kennen als halfverglaasde, in lava overgegane syeniet, uit groote

veldspaatli-kristallcn
,
gekneed in eene zAvarte, halfverglaasde

massa, welke oorspronkelijk uit hornblende schijnt te hebben

bcstaan. Stelt men zich deze lava-soort voor als nog mcer ver-

slakt en van nog grootere blaasruimten doortrokken, zoo ver-

krijgt men ten duidelijkste die soort, welke wij ithans be-

schouw en ; daarenboven vindt men overgangen tusschen de

beide opgenoemde soorten (n^ 255 en 254),

Uithoofde deze lava-rotsen onder het zandrneer worden gc-

vonden, waarboven zich slechts hare hoogste toppen en spitsen

verheffen, — uithoofde barer volkomen met clkander ovcrecn-

komende oryktoguostische hocdanigheid op ver van clkander

verwijderde punten van den Dasar, mag de gevolgtrekking

worden gcmaakt, dat zFj het overblijfsel zijn van een lava-

meer, dat i\^n wijden krater van den Tengger misschien eemnaal

geheel en al vervulde en welks oppervlakte, door dampen

doorwocld, bij hare bekoeling tot bultige kh'ppen vol schcuren

en spleten stolde. De liolle klank, rimbombo, welke zich onder

de voetstappen des reizigers bijna overal in het zandmeer doet

hooien, als ging men over een gewelf, wordi waarschijrdijk

*
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vtTOOrzaalvt door de blaasruimten en holligheden dor lava-soortj

welke oiider liet zandbedeksel yerborgen ligt.

Tiisschen deze lava-klippeii, — een rif in hct zandmcerj

en don oostelijken voet van den Kembang is de Dasar bezaaid

met slakken en zijne oppervlakte golfvormig oncffen; een aantal

groeven, door het water uitgespoeld, loopen naar bet oosten

benedenvvaarts. Alle holligheden tusschen de lava-klippen zijn

echter droog^ nergens is cenig regenwater zaamgevloeid- spoe-

dig verloopt het en dringt hctzelvc naar bcnedcn in den veel-

vuldig doorgroefden kraterbodera.

VI.

De erifptie-gebergtenj welke bovcn den kralerhodem

aitsfeken.

1^. De cerste, buitenste en oudste halve kiing goenoeng

met zijnen halfkringvorniigen dalgrond: Ivoedoe-

n bodem van den ccrsten en oudsten eruptic-

Widudarcu

Kembang

krater).

2o. De tweede, binnenste halve kring, met zijne kolk Sego

rowedi (uitgebluschtc eruptie-kegel).

3^. De derde, nog werkzame Bromo,
4o. De vierde. afzonderhik staande. uit^ebluschtekeiiel Batoek

be

bcstaan, opwaarts; zij beslaan

ktheid

LOOO voet bed A nit

eene 2uid\\aarts gelegene aaneengeschakeldc massa, Avelke

grootsten omvang bezit, en 5 uit een kleincrcn, noordwaarl

bcrsr: Batoek

mde massa A gelijkt

kerbrood verheft. (n^ 4.)

de

buitenhelling bctreft, insgelijks op het beneden gedeelto van

een afgesneden kegel en bestaat ult dj^ie clkauder ter halver-

wege onivaltende kringen of bergringen, welke in de rigliiig

van het noordoosten been voortdin-ond kiciner worxlen. zoodal
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de zuidwestelijkste, de grootste cu de derde, dc noordoostc-

I
*

de g werkz

De grootste middellijn van doze kringeii, in de rigling van liet

zuidoosten naar het noordwestenj is: van den eersten = 6,500

voet, van den Iweeden = 3,400 voet en van den derden

I58OO voet. In Tengger Figuur 3 zijn deze eruplie-bci-

sfen A van hunne oostziide afsebeekL zoo als men dezelven

V top: Boedoleinboe ge\^'aar wordt. In TSngger Fign

I van den top des Semeroe tegen de buitenhelling

den eersten, buitensten krino ^^^^ ^^*6

De cerste heeft in zijn westelijk gedeelte den naam van

goenoeng Widodaren en in het oosten, alwaar zijn rand zich

tot een klein bergplat verbreed, dien van goenoeng Kembang.

De zuidwestelijksle de buitenste zijnde, zoo is hij 00k de

ondste, die, namelijk, welke het eerst is gevormd geworden.

In zijn hoogste gedeelte verheft hij zich 1,500 voet boven het

zandmeer. (De Kembang is 7,976 voet boven de oppervlakte der

zee gelegen.) Zijne nok, welke over het algemeen genomcn zeer

smal is, beschrijft een bijna volkomcn ovaal, waaraan slechts

in het noordoostcn een gedeelte ontbreekt, ter plaatse waar de

middenste kring : Segorowedi zich met de beide uiteinden van

dezen vereenigt. Aan de binnenzijde is de helling steil gelijk

een mimr; de bnitenhelling is minder steil en in eenc menigle

divergerende lijsten gesplitst, van welke de meestcn, voorna-

nielijk die, welke aan de noordzijde worden gevonden, aan het

boveneinde zeer smal zijn en door even smal toeloopende

tusschengroeven van elkandcr gescheiden worden, zoodat de

verticale dvvarsche doorsnede een driehoek vormt; vergelijk

Tengger Figuur 8, Aan de noordzijde maken vele dezer

groeven insnijdingen in den bovensten rand, en ge\cn zij aan

denzelven een gekerfd voorkoraen, Deze smalle zandribben,

welke evenwijdig nevens elkandcr naar bcneden loopcn, Icvcren

een eigendoramelijk schouwspel op. Aan de zuid- en aan de

oostzijde ontspringen zij eerst beneden den rand, doch zijn

00k te dier plaatse in grooten getale aanwezig.

Ten gevolge van zijne verbinding met d o c
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clen gocnoeng Jdjo (of Tegal koewoeiig) YOiunl liet centraal-

gebcrgtc cen schiereilancl ; bestond dcze verbindingsrug niet
^

zoo zou hetzelve eeii werkelijk eiland in het zandmeer zijn.

Bij den goeiioeng Batoek zijn deze lijsten nog smaller,

loopcn zij nog rcgter en meer in den Torm van stralcn bene-

dcnwaarts, gclijk in Ttngger Figuur 8 is afgebceld; aan

do noordoostelijkc zijde Tan den Bronio zijn zij op eene zon-

derlinge wij/e gekronkeld en gebogen; die, welke op den

Broino vvorden gevondcn, zijn volkomen kaal, witaehtig grijs,

hicr en daar geelaelitig van kleur, terwijl op die der andercn

eenige plantengroei wordt waargenornen.

Het is Yoornanielijk aan de zuidelijke en zuidwestelijke

helling(?n van den goenoeng ~£~^^ ^) Avelke op den grootstenKembang

afstand van den werkzamen krater gelegen zijn, dat alhier

de grootste hoeveelheid gras en de meestc boonien groeijen.

Aan liaar oostelijk uiteinde breidt zieh de nok van ons ring-

gebergte «Widodaren,)) door de Javanen somtijds goenoeng

Kocdoewon geheetcn, uit in cen bijna driehoekig plat, welks

oppervlakle niet geheel en al effen, maar golvormig vlak is en

naar het midden met eene zaclite glooijiiig hoi toeloopt- de

grootste uitgestrektheid bezit deszelfs oppervlakte in de rigting

van het zuidwesten naar het noordoosten^ het heeft aldaar eene

lengte van ongeveer 1,400 voet. De dorre bodeni van dit plat

voedt, behalve grassoorten, voornamelijk Leucopogon java-

nicus, de Vr. , welke plant ik alhier, in het jaar 1838, voor

het eerst ontdekte. Naar het noordcn heen versmalt zieh dit

goenoeng Kembang heet; het bereikt bij het punthelwell

gemerkt iff zijne grootste hoogte, namelijk, 7,976 voet, dat is

1,516' boven het laagste gedeclte \:an den Dasar, en wordt da

wedcrom tot een zandrand, nog smaller en ontoegankelijkc
/

^) Hetgeeu de schrijver vaii'Ceutraal-Azie (l.p.371j zegt, is volkomen tocpasselijk

op de Javaucn. 5,De volken, welke langs bergketenen wonen, geven aan elk

bijzondcr gedeelte eenen afzonrlerlijken naam. Algemeene benamingen zijn het

gCTolg van grootcrc bcschaving en van ecn meer uitgebreid verkcci-." Naar
d{?zcn maatstaf geoordeeld, hebben de Javanen nog gecnc grootc vorderingen in

beachaving gcnuiakt.
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dan vroeger, welke bijiia volkonicn noordwaarts geri^^t is.

Afvvisscleiid nu eens dalende, dan ucdcr in spilsen of tandvor-
mige toppen oprijzende , nccint zijne hoogte allengskcns af en
gaat dc rand , nadat Iiij dc kralerkolk Segorowedi aan dc oost-

zijde ten grens heeft gestrelvt, zonder ergens tc Avorden afge-

brokcn in den kraterraiid van den Brorao over.

Wannecr men zich bij het punt genicrkt ^ op den goc-
nocng Kerabang bevindt, dan ontwaart men t<^n westen en ten

noord\Yesten cen eenzaani liggend dal en slaat men den blik in

eenc duisteie kolk^ daar aanschou\vt het oog als bet ware dr
binnenste gelieitnen des vulkaans en verkrij^^t men door
eeu enkelen blik in de dieptc te slaan , den sleutel tot de rigtige

oplossing van de beteckenis van dit merkwaardige ccntraal-

gcbergtc, naar'welks verklaring, wat belreft de oorspronkcliike

wijze van ontstaan, men op moeitevolle togten in het rond le

vergeefs heeft gezocht. Toen it dit punt voor de eerste maal
bereiktc en ik , — in plaats van eenc ber

ontbreekt

aan kolk

den vorni van een circus bezat en door regelmatige, elkander
halfomvattende ringmuren omslotcn was, toen maakte zich een
augstig gevoel van mij meester: die ringdalen, die kolken lagen zoo
doodsch, zoo eenzaam en zonder eenig leven, zoo vreemd en
raadselachtig eii toch spraken zij door hunne vormen zoo luid

verkondigden zij zelve hunne wijze van ontstaan, maar drei-^^end

tevens als laakten zij de vermcteic weetgierigheid der menschen
die de geheimen der natuur durfden bcspieden.

Drie ketelvormige kolken of trechters volgen in ecne rij, in

dengtiag van het zuidwestennaar het noordoosten, op elkander.

De ketclboderas. K
den Widodaren

en den Kembang-ring. Deze dalgrond is de uiterste of zuidwcste-

lijkste en tevens hoogst gelegene; hij ligt, namclijk , ongeveer 600
voet beucden den Kembang of 900 voet boven den Dasar; hij

is omlrent 1,000 voet breed, vlak en horizontaal, doch in zijn

midden door eene bcekkloof doorsneden, welke in eene "^ehikc
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gcbogene rigting loopt als Iiet gansche dal^ namclijk, met dc bol-

rondc zijde naar het zuidwesten gekeerd; wijders is hij dor, grijs-

kleurig, ter naauwernood met eenig gras begroeid. {Zie Tengger

Figaur 9 en JO). Hierop volgt eea tweede, eenigziiis lagere

lialflvringvoimige ringmuur en eene tweede bijna cirkelvormige

kolk Segorowediy welke geheel en al kaal, in den vorm eens

ketels in de duistcre diepte wegzinkt. Haar bodem is vlak^ en

draagt de sporen dat zij vroeger met water bedekt was; het

oostclijke gedeelle van den ringmuur , welke haar van den

Koedoewon afscheidt, wordt, in de nabijheid van den voet des

Kembang, door eene kloof doorsneden; over hare bedding ontlast

zich het water der Koedoewon-beek , wanneer deze na gevallen

regen gezwollen is, blijkbaar in deze tweede holte, wclke ner-

gens eene nitloozing bezit. Ligt de bodem dezer kolk 500

voet beneden den Koedoewon, of 1,400 voet beneden den

Kembanp;^, d. i. 400 voet boven den Dasar, — en dit zal naar

mijne schatting het geval zijn, •— zoo ligt hij eehter hooger dan

de in hoogte af- en toenemende kraterbodem van den Bromo,

welks noordelijke kratcrra/?// slechts 600 voet hoog is* (De

zuidelijke kraterrand eehter bereikt eene hoogte van minstens

800 voet.)

Deze uitgeblusehtekraterkolk:Segorowedi, die 1,100 voet be-

neden den uitersten ringmuur is gelegen, grenst onmiddcllijk aan

den Bromo, welke, slechts door zijnen 3 a 400 voet hooger

oprijzenden zuidelijken muur van dezelve gescheiden, in eene

noordoostelijke rigting op haar volgt.

Even als de tweede, de Segorowedi, zoo is ook de Bromo
eene bijna cirkelvormige kolk; haar bovenste, overal scherp

toeloopende, onbegangbare rand h^^eft van het oosten naar het

westen, eene middellijn van 1,800 voet; van het noorden naar

zuiden is dezelve eenigzins korter. Deze cirkelvormige rand

van ongelijkc hoogte, is in het noorden 7,080 voet boven dc

oppervlakte der zee, of 620 voet boven het laagstc gedeelle

van den Dasar gelegen, — door middel van balken hebben de

Javanen over eene der zandribben, aan deze zijde, een pad

gebaand, hetwelk dt*n vorni van een trap heefl ; — in het
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zuiden echter rijst hij tot eene hoogte van 800 en in zijne

hoogste zuidoostelijke spits ten niinste 1,000 voet hoog; doze

rand nu daalt naar de binnenzijde aller\\ege steil met tanic-

lijk gladde wandcn nedcrwaarts, doch zoodanig dat de mid-

dellijn van zijn bodcm iets korter is en de gansche kolk

derhalvc een trechtervorm, een omgekeerde kegelvorni verkrijgt.

In 1858, toen een blaauwkleurig meer op zijn bodcm kookte,

bedroeg de diepte der kolk ongetwijfeld twee derdc racer dan

thans (1844), namelijk 1,500' en de spicgel van dat meer lag

waarschijnlijk 880 voet beneden hct niveau van den Dasar.

Thans schat ik de diepte op 500 voet, derhalve 120 voet

boven hct zandmeer.

De bodcm is thans in twee ruimten afgedeeld: eene wcste-

lijke, eenigzins meer uitgebreide zandvlakte, van rouden omvang
en horizontaal, uithoofde dezelve vroeger door water is be-

dekt geweest; aan de oostelijke zijde wordt zij door eenen

wrongvormigen rand, aan de overige zijden door den voet des

kratermuurs (een trechterwand) bcgrcnsd; verder eene ooste-

lijke, iets kleinere, maar toch insgelijks cirkelronde ruimte,

namelijk eene kolk^ wclke onmiddellijk aan den lijnregt oprij-

zenden oosLelijken kratermuur paalt, en zich vervolgens in de

bodemlooze diepte nederstort. Zoo wijd als deze opening gaapt,

is de dikte der dampzuil, welke uit haar opslijgt:^ eerst hoog

boven den kraterrand verbreedt zich dezelve tot wolken, die

door den heerschendcn wind naar hct noordwesten worden
heengedrcven. Ik raeen opgemerkt te hebben, dat deze dam-

na hct vallcn van regen, met grodtere hevigheid opbruiscn

ierker gesuis doen hoorcn ; de opslijgende damp is grijskleu-

gaat in het bruinachtig. gcle over en neemt door de zon

pen

beschenen eene geelachtige kleur aan; hij

b

de jongste der vier eruptie-kegels, is eene aan den uitersten

noordoostelijkcn hock van hct ccutraal-gcbcrgte uitgebarstcue

kolk; hare zandmassa's en bnn-tiir loonende ribb

de verte wilachtig grijs aan hct oog toe, en zijn van alien

plantcngroei verstoken.
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Slcchts vcrccnigd door raiddel der zandniassa's van twee ribben

,

die elkandcr alleeii aan deii voet van den Brorao en Segorowedi

oulinoeten, verheft zicli, doch overigens g-eheel en al geisoleerd,

de goenoeiig Bafoek ten noordwesten van den Bromo en ten

noorden van het algemcene middenpunt der eruptie-bergen;

1.000 zeer regelraatige

zandkegel , vvelke volkoracn op een van boven

afiresneden suikerbrood jrebikt. Ziin srhedel ein blind

loopt ecnigzins bolrond met eene zacht glooijende LoUiglieid,

welke naar het zuidwcsten been in eene kloof eindigt. Met bc-

wonderenswaardigc regelmatigheid wordt zijne helling in even-

wijdige , lijnregt loopende lijsten gedeeld , ten gevolge waarvan

op gelijkt.

Wanncer men zijne aandacht vestigt op
1

ahoogte tot welke deze eruplie-kegels oprijzenj — de Bromo G

800 voet, de Batoek 1,000 voet en de -^^^^ zelfs tot 1,500
voet, — dan zou men tot het denkbeeld komen, dat zij eene

kern van vast gcsteenlc, van lava-stroonicn mocstcn luibben;

in de diepst ingesnedene kloven, even als in de kraters laat

zich echter niets ontdekken dan zand, — los zand, waaruit

zij alien schijnen gevormd te zijn.

VII.

Sfcensoorfen
^ welke op den Tengger voorkomen^ bencvcns

zijne lava-stroornen.

Over de mineralogische gesteldheid van het gebergte zai ik,

te dczer plaalse, slechls het volgendc beknopte overzigt geven.

lo. Het meest algeraecn voorkomende, tevens het oudsle

gesleentc van het gebergte is trachiet, fijnkorrelig, grijs, met
weinig hornblende; verg. Bat. no 57 van den ringmuur. Het is

somwijien in den vorm van plalten afgezonderd, zoo als dat in

L. no 2ol (Bat. n^ 59.) van den dwarsdam gcnomen.
2o. Trachitische lava, gemcenlijk met hornblende en blnas-

Qorzien; kon

8.") van den

2:;o

rincrmnur.
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/

5«. Trachitische lava L. no 261 (Bat. no GO.) heldcrgrijs,

zeer fijnkorrelig, met lang gerelte , CTcnwijdig' loopende

blaasruimten, bijua zonder hornblende- Dezelvc vormt een le

zaamverbondenen, homo^-enen, zeer dikken stroom in dc noord-

oostelijke bergspleet; Iiij wordt, 2 a 5 palen benedon Wonosari^

in dc bedding der beken Tjondro en Praoe op de volgcndc wijze

zoo\ycl ontbloot als bedckt aangelrofienj b. v. in de Tjondro-

beck (zic Tengger Figuur 7.): a. de lava-slroom n^ 5, in de

bedding glad gespoeld en aan dc oppervlakte Iiier en daar bultig,

ten gcvolge van massa's van verschillende hoedaniglieidj welkc

in de lava verniengd vopikonicn en minder volkonien (?) gesmol-

tcn Avaren. Aan dc zijwanden der kloof doet zich die lava in

loutcr parallelopipediscbc stukkcn afgezonderd voor, welkc op

soramige plaatsen tamclijk rcgclmatig zijn. llier en daar is dcze

p' bedraagt (?) 100

voet. — 6. Eene tien voet dikke, zwarlklenrige rapillilaag^ de

raeeste stukken zijn obsidiaan- of basaltaclitige zwarfe puim-

sfeen , waarin half verglaasde basalt-stukken voorkomen. —
c\ Vruchlbare aarde, welke nit half verweerde asch bestaat^

donkergrijs van kleur en met enkele steenbrokken vermengd is;

hare dikte bedraagt twee voet. — d. Eene helder blaauwacht

grijze kleiachtige laag, slechts 3 a 5 duim dik. — e. Eene laag

Aan hot fijnste, zwarte zand, niagneetijzer houdend dolerictzand,

ter dikte van ecn voet. —f. Geelachtig bruinCj puiinsteenachtige

rapilli^ welke blijkbaar in eene enkele uitbarsting zijn nitgewor-

pen geworden, ter dikte van drie voet zonder onderafdceling,—
g\ Zeer fijn ^ stofachtig vulkanisch zaud (asch), eene laag afwisselend

5 a lo voet dik.— Aan het niteinde der rib, welke tcgenovcr den

tusschen twee in elkander

(de W
opgen

, dataldeze

/ iek over elkander liggen, gelijk de

uij waaruitblijkt, dat reeds eene bolronde kern voor-

ijdens deze lagen werden gevcrmd; hieruit volgt tc-

vens, dat die stoffen uit de lucht nedervielenj wani

gestroomd^ dan zouden zij alle onetTenheden van hel

znlke gelijkmatig concentrieke lagen hebben knr

u
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4o. Etnc lava-soort L. n^ 263 (Bat. no 02.), die ik \\

doro-lava zal nocmen en die den vroeger geiioemden trachieti-

scheii lava-slioom ten deele bedekt , is derhalve van latcren

oorsprong dan deze^ zij is insgelijks een liomogene, vaste

lavastroom; noordwaarts en in de nabijheid van den pasang-

gralian Wonosari doet zicli dezelve het best ontbloot aan hct

oog voor, namelijk, in de kloof van den Wonodoro, welks

glad gespoeld rotsbed door dczen lava-stroom wordt gevormd;

on '^eveer 1 paal beneden deze plaats eindigt dezelve. Het is

eene merk-svaardige lava-soort ;
geen naain is mij bekend , welke

liare eigenaardige hocdanigheid uitdrukt; in eene doukergrijze,

zelden heldcrgrijze, leer fijnkorrclige en bijna digte grondmassa

(of deeg) van tracliitisclien of doleritisclien aard, waarin zich

met het bloote oog geene bestanddeelen laten ontdekken, is,

zeer nabij elkandcr, eene menigte zeer groote, witachtig blin-

kende riakolith-krlstallen ingebakken; op de breukvlakten van

het gesteente doen zij zich in eeneschijf- of platvormige gedaante

voor, namelijk, als sclieeve rhombische zuilen, die duidelijk

afgezonderd en begrcnsd zijn, en soravvijlen in alle mogelijke

rigtingcn

,

elkander ge-

Avoipen worden aangetroffen , somtijds echter evenwijdig ten

opzigte van elkander vooitloopen-, in dat geval zijn zij lang, bij

wijze van strepcn nevens elkander gerigt.

Ik heb plaatsen gevonden, waar deze « riakoliet-porph} r,

»

k bl

ken is en geheel en al in slakke verandert, L. no 264

(Bat. no 63 en 64), overgaande in L. no 234. (Bat. no 75).

In de kloof, welke in de nabijheid van het dorp ligt, ziet

men de volgende ontblootingen^ van onder naar boven gerekend

komen zij in deze orde voor: a. Wonodoro-lava ^ de dikte dezer

laag is onbekend. — h. c. d. Dunne lagen uit zand en rapilli be-

staande, welke afwisselend voorkomen; 5 voct dik. — e. Zand,

50 voet dik. — f. Zeer fijne asch van bl

kleur, kleiachlig van aard, ^k voet dik. — g. Geelachtige

rapilli, 2 voet dik. — h. Fijne vnlkanische asch, aan dc

oppcrvhikte met plantaaide verraengd, 5 voct dik. — Biok-
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stukkeii van grijxo on loodachtig grijze trachlet-Iava en eeiic

vulkaiiische brckzie of tiif L, n^ 270 (Bat. ii« 76.), — vulkanische

ascli en rapilli-brekzic, die uit zamengcbakkcne ascli en inge-

mengdc graote en kleinc stukkcn van tracliictj basalt en za^ arte

piilmstecn bestaat j liggen op den lava-stroom in het rond

verspreid*

5^. Een enkele stroora van obsidiaan-lava L. n^ 2G7 (Bat.

no 69.) b'gt zuidwaaits van n*^ 5 en van de kali Praoe bloot.

(Is half vcrglaasde basalt.)

6^. Verslakte en van groote blaasruinitcn voorzicne obsidiaan-

lava L. n^ 2o4 (Bat. n^ 75.) van de klippcn \an Let zaiidmeer,

van het oude lava-meer des kraterbodems
-,

zie boven. Zij is

de lava L. n*^ 2o3 (Bat. n^ 71,) in een verslakten toestand en

van groote lachtbellcn doorlrokken- in den zwarten obsidiaan-

achtigen deeg zijn de wittc vcklspaatli-kristallen nog herkcnbaar.

7^. Digte, zwarte basalt L. n^ 271 (Bat. n^ 54.)^ vergelijk

L. no 265 (Bat. n9 65.). Te oordeelen naar zijnen ouderdom,

moet dezelve waarschijnlijk tusschen n*' 2 en n^ 3 worden ge-
4

rangschikl. Ik noeni deze soort slechts uit dien hoofde na de reeds

opgeinelden, dewijl dezelve in eene geheel andere streek en

op een grooten afstand der vorigen wordt aangetroffen. Ik

vond deze soort aan het benedengedeelte der vrest-noorweste-

lijke helling des Tengger, in de kali Dinoek, beneden desa

GerbOj alwaar dezelve uit eene zijdelingsche splcet schijnt voort-

gekomen te zijn en een aaneenverbonden, langen stroom, doch

geene bergtoppen vormt^ zij bevat olivin, doch geene andere

zelfstandighcden, welke met het bloote cog waargenomen knn-

ncn ^vorden. Spee. gewigt = 2,80. ^

Slechts in enkele brokstukken door den Bromo uitge\A orpen

of in Zand- en rapiHi-Iagen vermengdy komen voor^ L. uP 259

(Bat. no 55.) Dolerit (groensteenachtige basalt). — L. n« 260

^) Slechts op ^eer M-emige plaatsen op Javu wordt digte, (eigenlijke) basalt,

welke olivin bcvat, aangetroffen, b. v. L n° 203 (Bat. n'' 102) van de rots batoe

Toetoel aan de straat van Bali, waar dezelve van den vulkaan Idjen beneden-

\vaavts is gestroomd. Specif, gewigt gelijk dat der vorige soort, bij 14** Reaum,

2.82. Onderzoclit te Selo, 4,800 voct boveu de oppcvvlakte der zee. Zie lager.
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(But. ii^ 56.) Porouscj opgeblazene dolerict-lava , welke uit de

vorige soort is ontstaau. Beide worden in het zandmeer aange-

Iroffen, en zijn door den Bromo uitgeworpen gewordcn.

L. no 265 (Bat. n" 65.) einiff

poi Is uit eigenlijken basalt ontstaan en wordt aange-

beneden Wonosari. — (Bat. no 66.) Dezelfde soort met

blaasruimten, overgaande in de volgende soort. — (Bat. no 6

Basalt lava-slakken uit L. no 265 ontstaan, wordt ter zelfder

plaatse aangetroffcn. — L. no 266 (Bat. no 68.) Blaauwachtig

zwartCj digte basalt, nog gelijkvormiger dan no 65. Insgelijks

op die plaats. — L. no 268 (Bat. no 70.) Zwarte puimstecn,

ontstaau uit L. no 267 en no 265. — L. n^ 253 (Bat. no 71.)

Half verglaasde riakolilli-porphyr, als laya; groote glazige veld-

een zwarten, half verglaasden deeg. Dezesp in

soort bestaat uit half verglaasden, vcrslaktcn syeniet i), door

(Bat. no 72.) Dezelfde soort geheelden B

vcrslakt en door tocnemende blaasiuimten schuimig. — (Bat

no 74.) Fijnkorrelige trachiet-lava, van eene bolusroode kleur,

uitgeworpen door den Bromo. — L. no 258 (Bat. n" 75.)

Dezelfde soort verslakt en po den B

orpen. — L. no 252 (Bat. no 78.) Bolusroode

de, ontstaan uit vergancc
oxyde

dvvarsdam. — Op den Tcngger komen derhalve

basalt, dolerit, phonolith, docl

vukligst; trachiet- (veldspaalh

wcinig. Gehcel en al ontbrck

mem
obsidiaan

kleur

ijzer bevalten, leuzit-lava — paarlsteen en pil

B. Uitharstingen van den Tengger.

AI het historisch bewijsbare, dat ons omtrent den vulkaan

Tengger bekend is, heeft betrekking op den thans werkzamen

cruptie-kegel des kraters, op den goenoeng Bromo.

») Vergelijk de Syenit-soorten uit den den kratcr des Keloet L. u° 224 en 225

(Bat. n" 5 en 6.).
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dS04, September. — In die maaiid had eene geweklige

uitbarsting plaats. Zie Horsfield, in de Vcrliaiidclingen van hot

Batav. Genootsch. VII. st. 4.

d8d5ldS25. In die jaren hadden uitbarstingcn plaats. Naar

luid der mededeclingen van den Resident van Pasoeroean. i)

vefnber, des namiddags. ((Er steegd829, op den 5'^'^ N^
eene zwarte rookzuil uit den Bromo op, z66 groot en z66

hoog, dat men liaar zelfs te Malang kon bespeurcn; op den
^den JYovemher stegen nog voortdurend rook\volkcn

, gepaard

met een donderend gcbrul, uit den kraler; hierna volgdcu

aschregens, weike in de streken, zuidweslwaaits van het ge-

bcrgtc gelegcn, ncdcrvielen. Dcze verscliijnselen namen den
y**^" en den 8^'"° zoo zeor in hevigheid toe, dat de hemel te

dakMalang geheel en al weid verduisterd en alle

laag van asch en steengruis bedekt warcn; eerst ten 3 ure,

des namiddags van den 8''"" November viel er een zware on-

weersrcgen, wclke de gevallene asch weder wegspoelde. Te
Kebo-glagah aan de zuidwestelijke helling van den Tengger

was de duisternis gediirende deze dagen in die mate toege-

nomen, dat men des middags lampen moest branden; de asch

lag aldaar ter dikte van 8 a 9 duim. Op den Tengger zelven

was, in de nabijhcid van den krater, zulk eene hoeveelheid

asch gevallen , dat de takken der boomen onder den last daar-

van bezweken. De gloeijende steenen, welke uit den kratcr

werden gebraakt, vielen alien in de nabijheid van den Bromo
neder.)) Getrokken uit een ofBcieel berigt van den Assistent-

Rcsidcnt van Malang, d. d. 9, November, 1829. Vergelijk de

Jav. Courant van den 19''"" November, 1829.

Sedert dien tijd kwam de Bromo niet meer tot rust; nog m
bet begin des jaars, 1830, kon de heer J. B. van Herwcrden, 2)

toen hij aan den rand des kraters stond, eeo dof gerommel

^) Ook in 1S20 stegen dauipwolken op nit den Bromo, naar Inid van de mededee-

Jingen eens ongenocmde; zie: „Togtje in het Tenggersch gebergte" in de Jav.

Courant ran 22 Jiilij, 1820.

») Zie zljne voortrcffelijko verhandeling „OYer het Tenggersch gebergte" in de

"Veihauddingcn van het Batav. Genootschap, deel XX.
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vernemeii, waaimedej doch in hot klein, het gebruis van een

kokaiden waterkett3l kon vergeleken wordcn.

d830 ; op den d5 December, des avonds Iioorde men te

Pasoeroean ecnigc ontploffmgen in het zuidoosten; op den vol-

genden dag zag men des morgens in dezelfde rigting eene

((dikke lucht)) en vernam men later, dat er in die streken

ovcral vulkanische asch gevallen was. Op den 16''=", des avonds,

de Bromo onder herliaalde zv^are slagen nieuwe asch-lerp

zuilen uit, welke door den zuidoostelijken wind tot aan Pasoe-

roean werden voorlgedreven en aldaar de daken der huizen

bedekten. fJav. Courant van den 25 Dec. 1850

La

d835. In dit jaar stiet hij , naar de waarneniing van D'.

Fritze, nog zware donkerkleurige dampwolken uit, welke, even

als in 1858 bij den Lamongan het gcval was , bij tusschenpoozen

werden uitgebiaakt. Sedert dien tijd echter, na gediirende

34 jaren onafgebroken rookwolken uitgebraakt en ten minste

5 hevige uitbarstingen van asch te hebben ondergaan, keerde

hij van heverlede weder tot rust; zijne rookzuil verdvveen

eindehjk geheel en al, en in:

d838, in de 7naa?id 3Iaart, werd de bodem des kraters

plotsehng met water bedekt, terwijl de naburige

welke, naar het schijnt, sedert 1806 evenmin in rust was

geweest, voortging met woeden. Volgens van Herwerden meet

er reeds in 1855 (?) water in den krater voorhanden zijn

geweest. In dezen toestand zagen wij, D\ Fritze en ik, den

Bromo op den 7^^" Julij, 1858. Op den bodem des kraters lag,

stellig 1500 voet diep beneden.dcn rand, een hlaauwachtig

meer, hetwelk aan de oppervlakte in eene gestadige beweging

was; eenige zwarte ligchamen (puimstccnmassa's), die men

zelfs met den kijker niet naauwkeurig kon» onderkennen,

drcven op het water rond. Opstijgende dampen schcnen een

lioogen warmtegraad aan het water mede te dcelen en het

tevens in beweging te brengen.

In dozen toestand, namelijk, zondcr dampen ic docn op-

stiff/en uit zijncn krafcr, welks bodem thans met een

meer bedekt was, bicef de Bromo gcdurcndc 5 jaren on 10
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maaiidcii, terwijl de Lamougan, op een afstand van 16 minu-

ten van denzelvcn gelegen, zijne uilbarstingcn immcr voort-

zettede.

d84^i , in October zag de heer van Ilerwerden het meernog
w

m den krater; het water had nu eeno groenachliye kleur

aangenomcn, verspreidde een zwavebeuk, en \^crd in kringen

bewogen als kookte hetzelve.

In de eersle dagen des jaars 1842 hicid de Lamongan

op met dampen uit te braken en nu ving do Bronio , in

het jaar

J842j op den 24^^'''' January
y

plotsehng zijne uilbnrslin-

gch weder aan^ gedurcnde vcrscheidcne wckcn stcgen rook-

vvolken met onvermiuderde kracht uit zijnen krater op. In de

eerste 8 dagen, werden met de rookzuil, tevens gloeijende lava-

brokken uitgeslingerd^ er steeg zulk een ((dikke zwaveldamp»

uit den krater op, dat het gansche zandmeer rondom den

Bromo als met een giftigen novel bedekt was. Van ver-

scheidene Javanen^ die zich op reis bevonden, stikten er

twee, terwijl de anderen^ ten gevolge van den invloed dier

dampen, gedurende langen tijd ongesteld bleven. Hierop ver-

minderde het woedcn van den Tuurspa\^enden berg alllians

eenigermate, doch gedurende verscheidene maanden stegen nog

voortdurend zware rookzuilen uit den krater op. (Volgens op-

gave van den Kesident H. W. de Vogel.) Van dien tijd af ging

de Bromo voort dampwolken uit te spuwen; waarschijnlijk

duurde zulks tot in het jaar 1848.

Ten opzigte van de uitbarsting, welke in 1842 plaats greep,

heeft de heer *J. B. van Ilerwerden, naauwkeurige en gewig-

tige waarnemingen openbaar gemaakt (1. c).

Nadat de Lamongan uitgebluscht was, hoorde men eensklaps

het wooden van den Bromo; in het diepland rondom den berg

vemam men het gedreun der donderende slagen, A\elke sedert

den 25'^^" Januarij, 1842, dag en nacht aanhielden. Op den 19^^*^"

Februarij bevond zich de waarnemer op den dwarsdam van

Wonosari, op den goenueng Tjemoro lawang; hij zag derhalvo

die geduchte asch- en rookA^olken van nabij, wclke, even als
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cle stccnbrokken, die tegelijker tijd werdeu uitgeslingerd ^ des

naclits (dit was altlians het geval in het bcnedengedeelle der

I) gloeijend warcn en het gansche geber5
een rood schijnsel verlichtten. Elke minuiit telde men 5 a 4

ontploffingen ; de meeste steenen, welke bij die gelegenlieid

werden uitgeslingerd, als het ware uitgeschoten , yielen weder

in den krater neder. Dit alles ging vergezeld van een oorver-

dooYcnd gekraakj terwijl de grond van tijd tot tijd beefde.

Op den avond van den 20'^^° Februarij bepioefde van Herwer-

den om den Bromo te beklininien; deze poging werd echter

verhinderd, dewijl de nedervallende steenen hem dwongcn zijn

opgevat voornemen te laten varen. Ja^ eene maand latcTj

namelijk op den 21'^"" Maart. toen van Herwerden zich ten

bekl

i in het gcbergte bc^yond, bleek het nog ondoenhj

kegel, dat is^ den rand van den werkzamen krater

n. De zandzee was vervuld met een dikkcn damp.

terwijl in den ganschen omlrek zich een reuk van zwavel-

tofgas verspreidde. Nu echter volgden de ontplofi

3nmiddelhjk op elkander, maar met tusschenpi

3 a 4 k

en het aantal der nedervallende steenen grooter dan vroeger.

Onmiddellijk voor elke ontploffing Het zich een helder, flik-

kerend schijnsel boven de opening des kraters van den Bromo
waarnemen. De steenen werden zoo ontzaggelijk hoog uit de

kraterkolk opgeworpen^ dat men dezelven uit het gezigt verloor;

eerst een geruimen tijd nadat de uilbarsting had plaats gegre-

pen, ploften zij uit de lucht neder, hetgeen men aan het

fluitend geraas kon bespeurenj dat hun val bij het doorklieven

van den dampkring veroorzaakte. De meeste dier steenen

warcn week^ half gesmolten en verkregen door het opslaan

op den bodem eene platgedrukte gedaante; na bekoeld te

zijn 5 werden zij tot stecnniassa's , van w elke sommigen
in hare gansche dikte poreus en ligt van ge^vigt waren,

terwijl anderen slechts aan de oppervlakte poreus , van

binnen daarentcgen hard en vast waren. Deze waarnemincren

op de
?
\\crpen een helder licht op het
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onlstaan der lava-koeken, wclke ik bij deu Slamat heb bc-

schrevcn. Zie hoofdstuk I. p. 188.

De onvermoeide van Herwerdcn i) bezoclit lict gebcrgte in

April, 1842, ten derden male, en lict zich door gcene vul-

kanisclie bommen, door scene verstikkende dampen afsclirikkcn

3 pogmg tot lict beklimmen ^

kwam ^vcrkcbjk op den rand

been zag neder in de vrccsselijke kolk. De nieu^vc , de Ihi

staande kraterbodem , welken liij ontvvaarde, reikte slechts

tot op cen dcrdc gedeelte der diepte , tot vvaar do spicgel

d

Ike, at breeder wordende . converserend

het tniddcnpunt liepen; uit deze splefen, die zich in het

middenpimt vereenigden , sfecg cen heldcr blaamvc damp

op; van tijd tot tijd liet zich een geruisch hooren, hctwelk

veel overeenkomst had met de branding der zee en veroorzaakt

werd door de dampen, welke met geweld door de spleten

heendroniren. J)e kraterbodem bestond derhalve ongeiwij-

feld uit halfbekoelde , nog wceke lava, want, toen eenige

Aveken vroeger andere geloofwaardige personcn (inlanders) het

binnenste van den krater in oogenschouw namcn, tvas die-

zelfde bodem elasiiek ; zoo dikwerf de dampen, w elke uit de

diepte opstegcn, tegen den bodem drukten, wcrd dezelve

opgeheven, zwol hij op tot eene holronde verJi

opende htj zich vervolgens in het tm de

dez de

elfde vloeibare lava,) welke tegelijk werden uitgeslin-

gerd, cen doortogt te verleenen; zoodra dit had

gebad, sloot hij zich weder, met uitzondcring der conver-

gerende spleten, en verkreeg hij op nieuw zijne voi'igc ge-

daante, zondcr dat eenig spoor der plaats gehad hebbendc

veranderiue zi'jtbaar was.

') Aan zijnen ijver voor de wctcnscliappen is men ook in cen andcr vak
,
in de

aarJrijks- en zecvaartkmule, een voortreffclijk werk versclmiaigd, iiamelijk: het

opnemen en het makcn der kaart vau de zuidkust van Madiocn.
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ToL'u vail Ilerwcrden twee raaandeu later, namclijk, in Junij,

1842, den krater ten vicrdenmale bczocht, was die merkwaardige,

halfvlocibare lava-bodem, met zijne naar het middenpunt za-

menloopende spleten verdwenen en verzonken. Slechts aan de

breede. hah
smalle, ongeveer 10

het overbUifscl des vo(

b bodems, — zigtb

lag honderde voeten dieper, ja, nog lager dan de spiegel

Tan het voormallge meer; op dezen diep nedergezonken bo-

dem ontvfaarde het oog niets dan monsterachtige , ruwe, van

spleten en kloven doorsnedene, spits en takkig oprijzende lava-

klippen, uit welker tusschenruimten , hier en daar door zvva-

Yclbeslag geelachtig gekleurd, dampen al sissende opstcgen.

De grootste scheuren tusschen de lava-spitsen werdcn aan
de ooslzijde der kraterkolk waargenomen , en ook te dier

plaatse rezen de dikste dampvYolken op\\aartS5 ^^n ^^e weste-

lijke zijde daarentegen was de grootste hoeveelheid zwavel

aangeslagen , namelijk , beneden den afgebrokenen rand van den
voormaligen lava-bodem, welke een levendig contrast vormde
met het dorre, zwartbruine gesteentc. Het is duidelijk, dat

deze spitse lava-klippen niets anders zijn dan de brokstukken

van den voormaligen , veel hooger gelegenen lava-bodem , welke

,

nadat hij bekoeld ^^ as , nadat hij door geene opstijgende dampen,
of na boven gedrcvene vloeibare lava-zuilen meer werd onder-

schraagd, in stukken nederplofie, en tot op zulk eenediepte

daalde, alvvaar, ten gevolge van de toenemende naauwte der

trechtervormige kraterkolk, de puinbrokken elkander schragen

en de schacht moesten verstoppen.

Wij zullen later op deze hoogsl gevvigtige, reytstreeksche

waarnemingen van den heer van Herwerden tcrugkomcn, en

wel in het slot van dit werk, alwaar over do theorie der

\ Ikanen zal gehandeld worden.

Allengskens kwam de vulkaan na deze uitbarsting

in Januarij, 1842, plaats greep, weder
emde van December, 1842, liet hij van lijd tot lijd weder een

dreimend geliiid hoorcn
,

ja, wicip op den IG'"" Januarij,
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1843, op iiieuw sleeiicii eu ascli uit en blecf, tol op dcu lijtl

tlal ik denzelven ten tweeden male bczocht, voortdurend

wcrkzaam.

November. Ook

en met geweld ecnc loodrcgt oprijzende danipzuil uit de krater-

kolk opgestuwd , welke, eenige hondeide voeten boven den kra-

tei'j-aiid in bolvorinige wolken overgaande, in de rigting van

den wind, naar het westcn en noordwesten , Toortdrijft. De
Lamongan, hicr tegcnover gelegen, is ruslig en sluwt geenc

rookwolkcn opwaarts.

De bodem dcs kraters is noch bedekt door een meer, ge

lijk ik in I808, op den 7''^" Julij daarin Avaarnam, — het is

geen lava-plat, met straalvorraige splctcn doorlrokken, ge-

lijk van Herwcrden in April, 1842, zag, en cvcnmin ecne met

"*.

akken vervulde zeer diepe kolk, waar boven, aan de weste-

lijkezijde, een rand van dat lava-dekstuk , in den vorm
halve maan is blijven hangen ;

— hij bestaat thans uit twee
van elkandcr gescheidcne deelen, namelijk: uit eene wes-

felijk gelcgene zandvlakte, die zich waaischijnlijk bevindt ter

hoogte van den halve raaanvormigen rand en van het lava-

plat van 1842, — welke zandvlakte 700 voet hoo;rer li^t

dan de spiegel van het meer, hetwelk in 1858 daai

waargenomen,— en naast deze vlakte, aan de oostelijke zijdc,

uit eene gapende, onpeilbaar diepe kolk, welke ten uitweg

O^^ "O

trekt del' oostiiffende

d848, den 4'^™ Augustus, was de bodem des kraters, aoI-

gens de waarneming van D'. Bleeker, weder met een meer/
bedekt. (Zie lager.)

Uit eene vergelijking der verschijnselen , w^lke bij den Bromo
en den Lamongan zijn Yi^aargenonien , volgt in geeneu deele,

dat er inderdaad eene regehnatige afwisseling in de werk-

zaaniheid der beide vulkanen bestaat, gelijk door velen

wordt beweerd, die in de nabijhcid dczcr vulkanen gevcstigd

zijn. Van 1838 tot 1842 was de Bromo volkomcn riistig en

zijne kratcikolk in ccn meer herschapen; de Lamongan dajn--

ejitegen bleef voortdurend werkzaam. Twn nu deze zijne nit-
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barstingen staaktc, en van Januarij, 1842, tot op den 5*^^" Oc-

tober 1843, in rust verkeerde, hadden hevige uitbarstingeu

van den Bromo plaats. Zoowel v66r 1838, als na 1843 is me-

nigwerf waargenomen gewordcn, dat beide vulkanen gelijk-

tijdig werkzaam waren.

Het blijkt derhalve, dat de aRvisseling, welke in dc werk-

zaamheid der beide vulkanen van 1838 tot in 1843 is opgcmcrkt

geworden, in gecnen deele regelmatig mag genoemd worden,

niet als een noodzakelijk gcvolg van hunnen toesland is te be-

schouwen, maar geheel en al toevallig Iieeft plaats gehad.

Door aan te nemen, dat de yulkaanschacliten van den Bromo
en van den Lamongan, welke op een afstand van slechts 4
geographische mijlen van elkander liggen, — ter dieplc van

een paar mijlen beneden de oppervlakte des bodems zich ver-

cenigcn en in ee/i kanaal nitloopenj alvorens zij Iiet gesmoltene,

bimicnste eredeelte der aarde, beneden hare verharde korst.berci-

berg (Overigens behooi

vuurspuw

de langeren tijd te worden voortgezet, alvorens men
in staat kan zijn eenige n
ziin dezer twee vnlkanen

lend werkzaam

Ilet periodicke in i^erking treden zou alsdan op de

volgende vvijze kunnen ontstaan: doordien, naraelijkj eene der

boven het punt ^ waar zij in elkander uitloopen, ten

1 de eene of andere oorzaak^ b. v. door het invallen der

30 lang verstopt blijftj totdat de massa's, welke zulks

hebben te weeg gebragt, versmolten, vergaan^ of in asch

d geworden, en de opstijgende dampen zich op ninde

door de schacht kunnen banen

De op bladzijde 844 en 845 vermelde gruis- en zandlagen,

welke het bovenste beklcedscl van het gebergte uitmaken

en de verbazende dikte hebben van 80, ja, van 100 voet^

Icveren het merkwaardige bewijs, dat, hoe groot de zand-

massa's ook mogen zijn, welke de Tengger uilwicrp, hij echter

sedert 1478 gcene verwoestende uilbarstingen ondergaan kan

hebben, dewijl in dat geval de tegeuwoordi'^e b(5volking, welke
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i

sedert clien lijd in het gebergte gevestigd is (zie vroeger blad-

zijde 807) 5 door dergelijke uitbaistiiigenj zoo niet verdelgd,

stellig althans gcnoodzaakt zou zijn gcwordcn het gebergte te

verlatcii. Hier naar te oordcelenj mocten die dikke zandlagen

van vroegere dagteekening zijn dan van 1478-

C IlistoriscJi hewijshare vei^ancleririgen^ welke de erupiie-

kegels hebben ondergaan.

Toen ik op den 7^^^ Julij^ 1838, in de kralerkolk van iX^n

BromOj welke aan den bovensten rand l^SOO voet wijd is,

nederzag,^ ontwaarde ik op den diepsten bodem derzelve het

vroeger yermeldc meer. De spiegel van dit nieer scheen ten

minste 1,500 voet diep beneden mijnen voet gelegen te zijn
5

tot op deze diepte, waar een schemerachtig dnister heerschte,

liepen de gladde wanden zoo steil af, dat de krater bijna eenen

cilindervorniigen trech ler daarstelde.

De middelhjn der kraterruirate aan den bovensten rand des

Bromo, door zorgvuldige opmetingen bepaald, bedraagt, van

het westen naar het oosten, 1,800 voet (vergelijk de kaart).

De middellijn van den spiegel van het meer zal ruim 400 voel

hebben bedragen , aangezien liij zich oflder een gezigtshoek

van 12 graden voordeed en de heUing der wanden van den

kraterrand , tot aan het meer, ten minste Go^ was; dien ten

gevolge moet de spiegel van het meer 1,500 voet beneden den

kraterrand, derhalver 880 voet beneden het waterpas der zand-

vlakte (van den Dasar) hebben gelegen, Het is echter waar-

schijnlijk, dat hetzelve nog dieper lag, want de middellijn

van het meer was ongetwijfeld niet grooter dan 400 voet, de

wanden liepen steiler nederwaarts dan onder een hoek van

65^, want men moest voorover op den grond liggen en

zich over den rand heenbuigen , wilde men tot op den bodem

der kolk, waar slechts een schemerlicht heerschte, naar be-

neden zien; met het oog gemeten, lag het meer zoo diep, dat

men niet in staat was de donkere ligchamen , welke op het water

ronddreven , zelfs niet met den kijker duidelijk te onderscheiden.
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Op (leu 9'^" November, 1844, bercikte dc bodcin wciiiig

mccr dan de helft van de vroeger waargenomcne dieptc, niaar

hij v,ns breeder dan te voren; het meer was verdwcnen, dc

vvandcn waren minder stcil, hier en daar met scbeuren voor-

zicn, tevcns hadden zij eene onelTene oppervlakte, uithoofde

aan het losse zand, zoo het toescheen, kortelings instortingen

hadden plaats gehad. De bodem was bhjkbaar in t^vee ver-

schillendc ruimten verdeeld: !<> zag men eene ronde, horizon-

lale vlakte, welke waarschijnHjk met water bedekt was geweest,

ten gcvolge waarvan de vulkanische asch in modder scheen

overgegaan te zijn, en 2o de kraterschacht, welke oostwaarts

van dcze vlakte den beschouwer aangaapte. (Zie vrgeger.) Hit

deze cilindcrvormige uitbarstingskolk, welke eene doorsnede

bezat van riiim 200 voet, school, met een geruisch als dat van

de branding der zee, eene dampzuil van gclijke dikte al dwar-

relend opwaarts^ zoo verre zij de gedaante eener zuil blcef

behouden, verhief zij zich lijnregt boven den kralcrrand en

eerst ccnige hondcrd voet hooger vormde zij ronde wolken,

welke naar het noord\^esten heendreven. Zij bestond louter uit

enkele bolvormige massa's, die om haar eigen middelpnnt

rondwentelden en te gelijk hooger stegen. Ook uit de kleine

reeten van den wcstcfijken en zuidelijken kraterwand kwamen

kleine, v^it gekleurde dampwolken te voorschijn. Van het punt

o kt ^ , op den noord-noordwestelijken k o

tie cemetene hoek van den zuidelijken kraterwand, tusschen
&

d en zijnen voet, = 35°50'-, de middellij

voor zoo ver zij horizontaal was (van het oosten naar het

wcsten genomen) = 9^49'; die van den gapenden afgrond = 7°

en van den ganschen kralerbodem = 18^.
.

De wandcn des kraters hadden echter eene veel geringere

sleilte dan in 1858^ zijdaaldcn met een hoek van omtrent 50^

benedenw aarts. Dien ten gevolge bedroeg de middellijn van den

geheelen kraterbodem (de openstaande kolk daarin begrcpen)

omtrent 500 voet, en zijne diepte 800 voet benedcn den kra-

lcrrand, of 180 voet bcncden het watcrpas van den Dasar.

Deze getallen moeton slechts als bcnadeT-ingr'u \^orden aange-
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kt lijk gcnaakbare kratcr-

ranclcn, of de met damp en rook gevulde ruimten vcrliinder-

den het mcten der hoeken, met sc:

de noodige juistheid tc verrigteii.

Vooial was de steilte van den noo

met

noordwestelijkcn wand zoo-

danig a%enomcn, dat men met ccne ladder zeer gemakkelijk
in den kraterbodem had kunnen afklimmen.

Wat de hoogte van den Bromo betreft, deze scheen seder

t

1858 niet merkbaar veranderd te zijn; wijders bezaten zoowcl
zijne buitenhellingen, als zijne zandribbcn nog hctzelfde uiter-

lijke voorkonien.

De plantaardige bekleeding van zijnen nabuur, het suikerbrood

Batoek, had binnen het korte verloop van 6V3 jaren groole

voortgangen gemaakt. Terwijl in Julij, 1858, slcchts op de
benedenste zonen zijncr ribben eenige Casuarina-boomen ston-

f\en, niet dan enkele, smalle streepen van jonge Acacia's hier

en daar bergopwaarts hepen, en het overige gedeelte der hel-

lingen, benevens de gansche krtiin zich kaal en dor aan het
oog voordeed, zoo was nu, in November, 1844, de geheele

berg, al bestaat hij slechts uit los zand, bijna tot aan den
hoogsten top met wouden overdekt; hij vertoonde zich over-

togen met een fraai, groen kleed, hetwelk een onbeschrijfehjk

schodn contrast vormde met het barre, geelachtig grijze zand-

meer, dat hem van alle zijden omgaf, en dat nog scherper

afstak, uithoofde van de meerdere dorheid, welke den Bromo
kenmerkte, De uitbarstingen van den Bromo, in 1842, hebben
dus den voortgang van den plantengroei niet kimnen beletten.

Dat het meer, hetwelk gedurende bijna vier jaren den bodem
van den Bromo bedekte, even als zoo vele andere dergelijke

kratei

ken

welke wij reeds vroeger op Java hebben leercn

, kan in geen enkcl

opzigt twijfelachtig voorkomen. Laat ons thans een bhk werpen
op den langen dalbodem Koedoewon , op de beekkloof van dit

dal, welke slechts door het regenwater op die ^^ijze kan uilge-

spoeld zijn geworden , benevens op de belangriike hoo^rten , welke

lietzclve van alle zijden omringen. (Zie vroeger.) llet zamen-
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gevloeidc Avater sloii zich in den kelel van den Segorowedi,

Avclkc kotel bczuiden en onmiddellijk achter den Bromo is gele-

gen^ en even alsdeandercn slechts iiit zand is opgeAvorpen ; van

daar moel hot 5 al doorsijpelendj tot op het Ma^s/ gelegene punt

van den krater geraken en dit laagslc punt is de geopende

seliacht van den Bromo, Avaar buiteudien nog al het regenwater

heenvlietj hetwelk uit het zandmecr tc zamen looptj dat ecnc

mijl breed is en nergens eene uitloozing heeft- dit zandmeer

wordt nan allc zijden door hoogten omringd, welke van 700
tot 1,700 voet oprijzen, met wouden bedekt en bijna immer

in duislerc wolken gchuld zijn. Al het wolkenwater, dat in
T

den regentijd in den Dasar somlijds gansche meren vorml,

dringt, — belialve datgene, hetwelk verdampt, — door den

zand- en later door den met kloven en spleten doorgroefden

lava-bodem , te gelijk met het water van den Segorowedi, dat

in de beek Koedoewon heenstroomt, in de kraterkolk van den

Bromo, wclke het laagst gelegene punt en eenige uitwaterings-

kanaal van den ganschen grooten ketel is.

Is nu de kraterschacht geopend, dan dringt het water zoo

verrc benedenwaarts , totdat het, bij de toenemcnde diepte,

een zoodanigen hittegraad aantreft, dat het in damp overgaat;

bij ccnc hcvige werking van den vulkaan zijn de opstijgende

dampen gloeijend licet, en kan deze hittegraad reeds op ecne

geringe diepte aangetroffen worden; in dat geval zal het water

de vi crkzaamheid van den vulkaan verhoogen, en met de

overige dampen \^eder opwaarts brulsen.

Is de kraterkolk daarentcgen door de eene of andere oorzaak

b. V. door het instorten der zijwauden, op eene zekere diepte

verstopt geraakt, en is de werkzaamheid van den vulkaan op

dat tijdstip niet zeer hevig, dan kan het indiingende regen-

water op den bodem des kraters zamenloopen en allengskens

een meer vormen, gelijk van Maart, 1858, tot den 24"*" Ja-

nuarij, 1842, (derhalve gedurende 3 jaren en 10 maandcn)

het geval was, hetwelk door zacht opbruisende dampen, na-

melijk, water- of zwavelig zure dampen, die uit den bodem
opstijgen, meer of min vcrhit en, even als de overige kralcr-
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mcrcn,i) met zwavelzure aluinaarde verzadigd kaii zijn. En
nu rijst de vraag; of de latere en hevigc uitbarslingcn, gelijk

die van den 24^'"" Januarii, 18

oorzaalvt ge\^orden dat

bedekt, gcdurig nicer en raecr doorsijpelt en vervolgens eens-

klaps in de onpeilbare, gloeijend heete diepte ncderstort,

alwaar het in een oogwcnk tot damp overgaat en aanlciding

moet geven tot de schrikkelijkste ontploffingen, aaidbevingcri

kste uitbarstingen, welkcr wocden dan sleclits

igzamerhand, —

g

8 d

ibarslingcn,

Avas, — eerst na
herhaalde ontlastingen van de sterk zaamgedriiktc damp
weder kan ophouden? Dat bij het uitstroomeu dier

tevens glooijcnde en half gesmoltcne lava-brokken

pen

op
geshngerd \^ orden , is door sommige personen waargenomen. 2)

Eene dergelijke voorstelling van den gang der zaak, zoo als

hicr boven werd aangetoond, is natuurlijker dan de veronder-
stellmg dat eene volkomene verdamping van het meer plaats

der

Een

de ontploffende dampen uit de kraterkolk werd geworpen

kraterrand van den Bromo, zou aanmerkelijke ovcrstroomingen
in het zandmeer hebben veroorzaakt en dcrgelijken zijn door

genoraen gewordcn

nabij liggende dorp Wonosari

Nadat de uitbarstingen op het einde van Januarij ophielden

,

vielen de hevigste onweerregens ncder, ^vaardoor de damp-
knng zich ontlastte van de ovcrgroote hoeveellicid waterdam-
pen, welke uit hel binnenste des vulkaans, als uit een waren
stoomketcl in denzelven waren uitgestroomd. Daar echter dat-

zelfde water, alfhans ten deele, weder in den kratcr terug

werd gevoerd, zoo verkreeg hierdoor het wocden des vulkaans

Zoo als b. V. de tSlaga Bodas, kawah Idjen, welks bestaiuldeclen door de
analyse van A. Waitz zijn bokend geworden. ("Zie lager gnenoeng Idjen.)

') Door van Ilcrwerdcn en anderen.

iyj
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een nieuwen spoorslag; ten gevolge van deze afwisselendc

werking kan het rooken cles vulkaans, in geval zijn bin-

nenste verhit is, niiumer geheel en al ophouden, zelfs dan

niet wanneer geene andere bronncn voorhanden zyn^ waaruit

de oorzaak tot voortzelting zijner werkzaamhcid kan ontstaan.

Alle beminnaars der natuur en barer merkwaardige verschijn-
r

selen noodig ik uit den rand van den goenoeng Kembang,

acbter den Bromo gelegen, te beklimmen en een blik te slaan

in den grooten ketel Segorowedi, waarin de gansche water-

niassa van het Koedoewon-dal te zamenvliet, — en zeer zou

ik mij vergissen, indien iemand gevonden werd, die, gezien

hebbende op ^yelke wijze deze deelen met elkandcr vereenigd

zijn, nog eenigen twijfel zou blijven voedcn omtrent het perio-
L

diek ontstaan van een meer in dun Bromo.

Het Yoorafgaande was door mij, in 1844, geschreven. Thans

zie ik mij in staat gesteld, hierbij een beiigt te voegen, waar-

door de verklaring, door mij van den oorsprong van het mcer

gegeven, een gewigtigen steun verkrijgl.

J848j op den 4^^"" Augustus^ namehjk, was de bodem van den

Bromo-krater, welks diepte de waarnemer slechts op 400 voct

schatte, — weder op nieuw met een meer bedekt! — Het

is Dn P. Bleeker^ welke van dit verschijnsel, op de volgende

wijze melding raaakt. ((De bodem des kraters was bedekt met

water, waarop zwavelachtige slakken dreven. . Hoog verhief

zich echter dat water niet. Van tijd tot tijd braken de zich

beneden hetzelve ontwikkelende dampen door, met doffe gelui-

den en geweldige beroering van het w^ater. Uitdenkratermuur,

niet ver boven het niveau van het water, traden zvTaveldampen

en gas door meerdere spleten met sissend geluid naar buiten.))

Zie zijne belangrijke ((Fragmenten eener rcis over Java,)) inhet

tijdschrift voor Neerl. Indie, jaarg. 1849. afl. 7. p, 45, (Groningen,

bij C. M. van Bolhuis Hoitsema.)
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van

D. Voorhistorische gedaanteveranderingen van het gebergte
in het algemeen.

Geologische voorstelling.

Reeds menigwerf heb Ik, in den loop van dit verhaal, bij

de beschrijving der vormen tevens hunne geologische beleekenis

doen kennen. Ten cinde niet in hcrhalinarcn to vervalleii

Mclke misschien reeds te dikwerf voorkomen, — zal ik hier no"-

kortebjk eenige gewigtigc vraagpunten laten volgen.

Dat de uiterste grensmuur van het zandmeer, niettcgen-

staande dit laatste eene middellijn van eene geographischc mijl

bezit, een kraiermuur en het zandmeer zelf de hodem
een krater is, wordt door de verscbijnselen, welke aldaar hot

oog trefFen, boven alien twijfel verheven.

Dat de centrale, kegelvormige bergen, met hunne kolken,
eruplie-kegels zijn, is op zich zelve reeds duidelijk. Het pro-

dukt van de latere werkzaamhcidsperiode des kraters zijn deze
zelfde opgeworpene kegels; dat de buiteuste en grootste der
kegels, de Koedoewon, de oudste is, die het eerst vverd uit-

en opgeworpen, dat hierop de tweede, de Segorow^di, die

geringer van grootte is, dewijl hij den eersten ten deeic ver-

vult, en dat ten laatste de derde en de kleinste, namelijk, de
Bromo onstond, is evenzeer duidelijk en verklaart zich als hot
ware van zelf.

De uitbarsting en ophooging dezer kegels had plaats, zoo als

het schijnt, in de rigting van eene spleet, welke den krater-

bodem van het zuidvvesten naar het noordoosten doorsnijdt;

in deze spleet werden de uitbarstingen en hare schoorsleenen

verdcr naar het noordoosten verlegd, naar mnfe de oudere,

meer zuidwestwaarts gelegene openingen verstopt geraaktcn.

Het uitgeworpene zand clTende den kraterbodem, welks voor-

malige oppervlakte daardoor word bedekt, tcrwijl eene nieuwe
oppervlakte werd gevormd. Wat den Batoek betreft, die bijna

geheel geisoleerd ligt, het tijdstip van zijn ontstaan komt mis-

schien overeen met dat, waarop de Bromo is iiitgeworpcn ; dat

^

\
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liij allhans .na don Koedoewoii oiitsloiid, zou men opniakcn

uit zijucn geriugen omvang, uit de analogic met de oveiige

drie kegels, waarvan de grootte in verhouding tot hunnen

onderdom staat, dewijT de kraclit, welke de kegels vormde, in

derd, naar gelang de periodo van hare werk-

zaambeid den tegcnwoordigcn tijd meer nabij kwam, i) De

zanduitbarsting, \\elke den Batoek Iieeft gevormd, schijnt slechts

van korten duur eii van geringe hevigheid to zijn geweest,

dewijl eene sterke uitbarsting of een randgebergte van groo-

teren omvang had moeten vormen, of zulk een steile, spitse

kegel, als de Batoek is, daardoor van een zou gesprongen zijn.

Dit alles schijnt op de ondubbelzinnigste wijze uit de opge-

nocmde daadzakcn le volgen.

Maar veel moeijelijker is de beantvvoording der volgende

vragen, ^velkc voor twcederlei uitlegging vatbaar zijn: Is de

uiterste ringmuur des kraters a. een uilbarstings- of b. een

verheflings-krater? Hocdanig en ten welken tijde, met betrek-

king tot dezen ringmuur, is het groote noordoostelijke splij-

tingsdal ontstaan? Welke beteekenis eindelijk heeft de dwars-

dam van Wonosari en op welke wTjze is deze dwarsdam ont-

staan, die zich van den voet van den zuidelijken ringmuur ter

lengte van Va geographlsche mijl, in eene lijnregte rigting

tot aan den noordelijkcn ringmuur uitstrekt ?

Alvorens wij tot hare beantwoording overgaan, zuUen wij eerst

daadzaken in het geheugen terugroepen, ten einde op die

^enige vaste punten te verkrijgen, welke ons bij de op-
o

lossing stade zullen komen

no I. Wat de zamenstelling van het gebcrgte aangaat, zoo

bestaat de groote ringmuur, de dwarsdam en waarschijnlijk

de hoofdmassa van het gansche gebergte uit trachiet en tra-

chielische lava-soorten , welke rijk aan veldspaath zijn. In

»; Dit zou, in strijd met de leer van Lyell en van anderen, ben vooibccld in

het klein wezen, dat vele natnurkrachten , hoewel zij naar haren aard dezelfdcn

blijvcn, echter wat belreft den graad van sterkte, waarmcde zij werkzaam zijn,

allengskens zwakker worden, naar gelang die verschijnsclen den tegenwoordigen

tijd meer naderen.
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evenwijdige lageii op elkandcr voorkomende, bouicrkL men,
ter plaatse waar zij steil zijn afgebroken, eene afzondeiiiig

(structuur) in langwerpig vierkaute stukken (parallelopipcda),

welke naar den zuilenvorm overlielt.

no II. De krater van den Tcngger verlcngt zich in het

groote noordoostelijke splijlingsdal, welks zijwanden in elk

opzigt met den riiigmuur overcenkomen en eene werkeliike, on-

n
P^

zij zich Toortzetlen op gelijke hoogte, als dc ringmuur aan-

vankclijk lieeft, dalen deze randeu benedcnwaarts aict den-

zelfden graad van helling als de buitenwaaiLsche zijdc van hel

gcbergte.

no III. De bodem van dit splij Lingsdal is bedekt met lava-

stroomen van vcrschillende soort; de hoofden dor oudste lava-

banken loopen uit in den dwarsdam, alwaar zij afgcbroken

zijn; zijne geologische structuur komt volkomen overeeu met
iwmuur. Zijne hoo^rte bedraafft echter slechts

ringmuu

die van den ringmuur, Zijne hoc

de helft a een derde van die des

tiger en over de gansche uitgestrektheid van den dam aan
mindere verauderingen onderlievig dan die des ringmuurs.

no IV. Hoewel de ringmuur geene insnijdingen of keiTen

heeft, zoo is hij toch zeer ongehjk van hoogte;

de Boedolemboe is 753 voet hooger, dan het meer
gelegene gedeelte van die zelfde zuidelijke helft des rmgmuurs,
en 843 voet hooger dan de wegpas naar Tosari. Ten dezen
opzigte echter komen dc noordelijke en ziii

van den ringimiur overeen: dat de hoogste plaatsen, al-

waar zij de overige gedcelten een derde, ja^ hijna de

helft in hoogte overtreffen, hun beider oostelijke uitcinden

zijn, welke volkomen in de rigting der lengte-as van den

dwarsdam tegenover elkander gelegen zijn.

no V. De rand van den ringmuur is zonder insnijdingen of

kerven; voornamehjk is het de zuidelijke helft, de Ider-ider,

welke, vvat de gelljkmatige voortzetting van den rand betreft,

zich in eene lijnregte rigting uitstrekt.

«•> VI. De buitenste helling van den vulkaan bestaat nit
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ribben, die, wcl is waar, clikwerf een bogtigen loop hebben,

maar straalvormig naar allc zijdcn gerigt zijn; zij loopen van

onderen breeder uit en gelijken op lava-stroomen. De tus-

schenkloveiij door welker aanwezigheid de ribben, als zoodanig,

te voorschijn treden, maken geene msnijdingen in den rand des

ringmuurs, maar vangen haren uitgeholden loop eerst beneden

den rand aan. Omtrent ter halvcr hoogte van het gebergte

zijn zij het diepst; eenige derzelven bcreiken aldaar eene diepte

van 4 a 600 voet, en loopeu zoowel van onderen, als van

bovenaan den nok smal en scherp toe.

no VII. Bij de nieuwe, in den tegenwoordigen tijd uitgevlocide

lava-stroomen
J
gelcgen in den oratrek van den kolossalen kratcr

rrnpnopni? Tiawon. — die biina even sroot is als die vanden

den Tengger, eene diepte van 1,500 voet heeft en een ketel-

vormbezit, — neemt men eene gelijke structuor waar als die,

waarvan hier boven ondcr n" I, is gesproken, en toch liggen

verscheidene trachiet-lava-banken van den Rawon op lagen van

Zand en van asch. Leiden wij hieruit nu eene gevolgtrekking

af, dan zouden wij tot het besluit komcn, dat ook de ring-

muur van den Tengger zijn ontstaan aan uitgevloeide lava-

stroomen verschuldigd kan zijn.

no YIII. Tusschen de jaren 1586 en 1597 werd de goenoeng

Ringgit, oostwaarts van Besoeki gelegen, die vroeger een der

hoogste kegelbergen van Java was, geheel en al verbrijzeld

en storlte hij in. (Zie de bewijzen en de bronnen

daadzakon geput zij ) Hierdoor

stonden de volgende rui'nen: ten eersle een ongeveer 5,000

voet hoog, pilaarvormig stuk aan de noordzijde; dit verheft

zich ten duidelijkste als het fragment eens kegels, loopt uit

in reusachtige pilaarspitsen en daalt, naar de zuidzijde been,

met een loodregten wand benedenwaarts^ — ten tweede aan

de zuidzijde een lage halve krinrf, welke echter een zeer wij-

den omvang bezit; deze wordt door de Javanen: goenoeng

Ranoe, gene: goenoeng Ringgit geheeten; — en ten dcrde

eene, als ccn wocsle chaos doorccngcworpc»e massa, welke

tusschen beide arenocitide bcrsrcn ffelcffcn is. Alle vcrschijnselen
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\an vulkaiiische weiking hebben thaiis te dier plaalsc opge-

houden te bestaan
\

Beproeven wij thans op deze en vele andere niet 9p nieuw

herhaalde daadzakcn, eenige bekende tlicoricn toe te passen,

en nemen Avij aan: a. dat de ringmuur, niettegenstaande zijiie

grootte^ — met eene middellijn van eene mijl, — een erupHe-

krater is, gevormd ten gevolge van het overstroomen en het

later bekoelen van vloeibare trachiet-lava, \yelke over den rand

des kraters heenliep^ -— en dat insgelijks de ribben, aan do

baitenhellingen gelcgen, hoezeer niet door gelieel vloeibare,

echter halfgesmoltene, weeke steenmassa's zijn ontsfaan; zoo is

deze veronders telling zeer bestaanbaar met de daadzaken, op-

genoemd onder de no I, III, VI en VII, maar daarentegen in

strijd met de onder n^ II en nog meer met do onder n" IV

opgegevene daadzaak.

W^at aangaat de onder n^ II vermelde daadzaak, ora, name-

lijk, het aanwezig zijn van het verbazend groote noordooste-

lijke splijtingsdal , dat verscheidene engelsche mijlen breed en

1,000 voet diep is, te verklaren, zoo zou men moeten aannemen,

dat later, nadat de ringmuur door de over den rand heeu-

gestroomde lava reeds gevormd was, eene instorting had plaats

gegrepen, dat een groot gedeelte van het gebergte, en wel

in eene regte, streepvormige rigting naar het noordoosten

was verzakt en dat eerst toen de later uitgebraakte lava-

stroomen door de ontstahe spleet naar beneden waren ge-

stroomd, Eene dergelijke gebeurtenis is, op zich zelve beschouwd,

reer mogelijk en er blijft derhalve nog slecbts deze eene

tegenwerping over, namelijk, het onder n^ IV opgegevene feit:

de ongelijke hoogto van den ringmuur, welke, afvvisselend

845 voet bezittende, door het beko

oomende

inte^endeel eene meerderc gelijkhcid aan de hoogo

rand zon versehaft hebben. Wil men niet veronderstellen,

dat latere en slechts plaatselijk wcrkende opheffmgen en

verzakkingen, ter hoogle of dieple van 845 voet, hebben

plaats gegrepen, waardoor men de verhefiiugs-thcorie op
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zijde zou liotlen, dan blijft er verder niets over dan: aan

te nemcHj dat de kegel aanvankelijk eene veel grooiere

hoogte hezat, — dat het gansche bovengedeelte van den-

zelven vervolgens is ingestort, waardoor de krater een veel

grooteren omvang verkreeg en de rand, op verschillende

punten, insgelijks zeer verschilleiid in hoogte kon worden; het

ontstaan van het noordoostelijke sphjtingsdal, als voortzetting

dicr instorting naar de bepaalde lengte-as been en langs de

helling bergafvvaarts, nioet dan aangenomen worden als te gelijk

met de vroeger genoemdc gebeurtenis te hebben plaats gehad.

Eene dergelijke instorting is mogelijk, en heeft op Java in het

onder no VII aangehaalde voorbccid werkelijk plaats gehad.

Maar (n^ YI) ingeval de instorting op een aanmerkelijken

afsland beneden de kruin had plaats gegrepen , ahvaar de klo-

ven reeds eene grootc diepte bezitten en de ribben tot eene
w

aanmerkeljjke hoogte vooruit springen, dan zou de gebrokene

rand, die den berg kringvorraig omgaf, en de ribben en kloven

dwars doorsnced, een getanden vorm hebben verkregen (gelijk

de lijn a in Tengger Figuur 8.)-^ de kloven zouden in dat

geval insnijdingen in den rand vcfrmen, hetgeen niet het geval

is 5 de rand loopt integendeel regt.

Men zou kunnen ^aannemen, dat de nieuwelings ontstane

spleten en kerven grootendeels door latere uitgcAvoipene massa's

opgevidd waren , en de getande rand glad en effen was ge-

maakt, hetgeen mogelijk is. Op de meeste plaatsen van den

Tengger, en wel voornaraelijk op zijnen zuidelijkcn ring-

muur Ider-ider, is zulks niet het geval; dczc bcslaat tot aan

den hoogsten rand uit vaste steenlagcn, welke zich onafge-

broken voortzetten. Deze tegenwerping (no VI) kan derhalve

S 6 geruimd worden.

Wat het III'" punt betreft, namelijk, den dwarsdam van

\^ohosari, zijn ontstaan, — wclk der opgenoemde gevoelens

men
op kunnen worden: na-

dat, namelijk, de ringmuur en hot uoordoostelijk

reed> gevormd waren, ontstond deze dwarsdam, to

^
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eene latere uitslrooiiiing en bekoeliug van lava over

uitgestrekllieid van den 2»/3 niiiioten langen dam
nioct derhalve een waar lava-7neer ziin ffcvvcest. dc

6

tot het ontstaan van dezen loodregten trap daariii wor-

jzocht, dat de lava, weike in den omvang van den krater

en aan dc oppervlakte reeds gestold was, plotseling 3 a 500 voet

diep nederzakte, welligt dewijl het binnenste, nog vlocibarc

gedeelte van het lava-mccr door eene zijdclingsche spleet dcr

buitenhelling \vcgvloeidc, gelijk het geval was met den basalt-

lava-stroom bij desa Gerbo. Hierdoor moeten dc iccds gcsloldc

lava lagen aan het boveneinde van den dam afgebroken en

naar benedcn in den krater zijn gestort, hetgeen door de

reeds vroeger vermeldo afzondcrings-spletcn dozer lava, welkc

groote teerlingvormige blokken is gcspleten, des te ligterm
gcschieden kon

De veronderstelling dat de Tengger een vcrlieffingskmtei

IS, — vvanneer wij, namelijk, de algemeen tegen deze theorie

gemaakte tegenwcrpingen ter zijde stellen, als b. v. dat eigen-

lijke z. g. verheffingskraters zelden of nimmer uit neptuni-

sche steensoorten bestaan, — past zeer wel en regtstreeks op
de onder n" I, II, III en IV opgenoemde daadzaken.

Vooral is het onder n" II vermelde, namelijk, de aanwezig-

heid van het groote noordoostelijke splij tingsdal , voor doze

hypothese gunstig, dcAvijI bij de drie vermaarde voorbcelden

van verheffingskraters (Palraa, Santorin en het Darren eiland)

volkomen gelijke zijspleten worden aangetrolTen; moeijelijk zou

het Lyell vallen het aanwczcn van dit dal bii den Tcn^r-

) op gelijke

o

van de zoo even genoemden

ziilks ten opzi

ip|oc I T^anr
o-

35), door het ontslaan derzclven toe te schrijven aan het

breken van den vroeger niet doorsnedenen

van het woedcn van de baren der zee, dewijl de spleet, die

•) Evenmin als bij den Panggerango , dc tweede berg op Java, welke als een

verheffingskrater zou kunncn beschouwd worden en die insgclijks, ter hoogte van

6 a 7,000 voet boven de oppervlakte der zee, eene dergelijke groote zijsplect hecft.

(Zie hoofdstuk I, biz. 19.)



868

het onJervvcrp onzer behandeling uitmaakt, 7 a 8,000 voet

boven de oppervlatte dcr zee gelegen is. De slangsgewijs ne-

vens clkander benedenwaarts loopende ribben, in het splijtings-

dal van Wonosari, zijn grootendeels door de beekkloven

gevormd, welke in louter losse massa's (zand, enz.) zijn uit-

rond

;gcnoYer de ooste-

gespoeld; het is waarsdiijnlijk, dat de eigenhjke rotsg

of de voormalige bedding der spleet, tamelijk effen is, en door

uitgebrcide laya-stroomen wordt geyormd. Het ontstaan van

eene dergehjke wijd en diep gapende zijspleet, laat zich zeer

wcl vercenigen met de wijze, waarop een gebergte door

ophcffing, welke zich voornamelijk naar een middenpunt rigt,

gcboren wordt, bij welke gelegenheid de niet zeer rekbare

steenlagen, behalve dat zij in het midden doorbroken werden,

daarenboven nog zijwaarts moesten schcuren. Deze wijze van

ontstaan is des te aannemelijker ten opzigle van den Tengger,

uithoofde de krater van dezen vulkaan eene

naar het westen bezit; deze, juist hjnregt t

lijke spleet gelegen , kenmerkt insgelijks cene neiging tot splijten

aan deze vvestehjke zijde, als ware de gansche bergmassa, bij

het opwaarts stijgen , door eene overdwars loopende , later

weder opgevulde kloof, die zich van het oostcn naar het wes-

ten uitstrekt, in twee deelen, namelijk, in eene noordelijke en

in eene zuidelijke helft gespleten!

Maar het ontstaan van dit zijdelingsche splijtingsdal laat zich

ook op eene andere wijze verklaren, gelijk wij boven («. II)

mededeelden, terwijl de wording van den dwarsdam (n^ III) ook

bij het aannomen van dit gevoelen , slechts op de onder a. vroe-

ger medegedeelde wijze kan verklaard worden.

Wijders schijnt (no IV) de ongelijkhcid, welke in dchoogte van

den kraternmur wordt opgemerkt, en vooral de bijzondcrheid

,

dat hij in de beide tegenover elkander gelegene pnnten, Ge-

dalo en Boedolemboe, juist in rfte rigting het hoogst is opge-

dreven ge\^ orden , alvvaar ook bij den kratcrbodem de sterkste

welviiig heeft plaats gehad, en alwaar de dwarsdam zich uit-

strekt, dit schijnt, zeg ik, als een bewijs van oplieffuig van

ondercn naar boven bcschouwd tc raogen worden.
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Maar ook dit verschijnsel kan op eene andere

rklaard
,
gelijk onder a. is opgegeven, en ik zi

gegcven te word

der beide uitleggingen de voorkeur behoort

Voor de verondersfellini?, dai het een verhelTmsrskratero

pleit insgelijks de zeer stompe^Yee^ kegelvormige geda

het gansche gebergte, hetwelk een zeer grooten omvani]

zachte fi^looiiinsr bezit

bijko

Tengger Figuu?^ 2 en 3^ en Semeroe Figuu
Dat de ringmuur door opheffmg zou zijii oiitstaan, hier

b pie

(noV.) De rand van den muur is ongekerfd^ zonder insnijdin-

gen. Bij een kringvormigen muur daarentegen ^ welke door ophef-

fmg van aanvankelijk horizontaal liggende lagen ontstaat, zou

de rand niet ligtelijk zonder schenren of spleten kunnen

blijvc

VL) De boven vermelde ribben gelijken op

welke eerst beneden den rand beginnen uit te steken, ten

gevolge, namchjk, van de toenemende diepte der tusschen-

kloven; en deze kloven gehjken in geenen deele op zooge-

naamde splijtingsdalen, weike bij de kegelvormige opheffing

van steenlagen gevormd moeten worden. Want deze zouden

juist het tegengestelde, van betgeen wij bij den Tengger op-

nterken, aan het oog vertoonen; zij zouden, namehjk, van

boven het breedst en diepst nitgegrocfd zijn en insnijdingen

moeten maken in den rand van den muur.

Men zou kunnen beproeven om de tegenwerpingen onder

n*" V en VI medegedeeld te ontzenuAven, door aan te nomen;

dat de inkervingen in den rand en in de hoogere gedeelten

der spleten door latere uitwerpselen zijn opgevuld geworden;

vrocger echter is reeds aangevoerd, dat dit bij den Tengger

niet het geval kan zijn, en dat de Ider-rand uit onafgebrokene

trachiet-lagen bestaat; de houderden van ribben, die men aan

zijne buitenwaarts gekccrde helling opmcrkt, hebben een gc-

kronkelden loop, zijn zeer regelmatig in ncvenribben gesplitst,
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en wordcn, naai- den voet hecn, gedurig breed

gelijl met gesmoltene massa's het geval is.

Ilieruil volgt, dat noch de eenc, nocli de andere van deze

beide hypotliesen, omtrent het ontslaan van den grooten ring-

muur dcs Tengger, op eene voldoende *wijze aan alle waar-

genomene daadzaken bcantwoordt.

Zou bet niet mogelijk zijn, alle verscliijnselen op eene

voldoende, althans grondigere wijze, dan door andere veron-

dei-stellingen, te verklaren, door aan £e nemen: dat de Teng-

gervulkaan, w^at het berggevaarte en deszelfs gedaante over

't algemeen aangaat, in eens — in een keer — is gevormd

geworden, door de ontzettende massa's van met kracht

opwellcnden trachiet, die, door den vurigen glocd slechts

vcrweekt, taai geworden, maar niet gehcel en al gesmolten

was en naar alle zijden overliep? Deze nog weeke trachiet-

massa zou zich dan aan de oppervlakte, — namclijk, aan

de helling van den nieuw gevormdcn kegel, in straalvormige

ribbon, — oorspronkclijke lava-stroomen, — afgezonderd of

gespleten hebben. Vervolgens zou de krater in zijne hoeda-

nigheid als uitbarstingskrater verder gevormd en voltooid zijn

geworden. Door gcdeeltelijke verzakkingen, kort na zijn ont-

staan, zou de zoo verschillende hoogte in de verschillende

gedcelten van den ringmuur zijn geboren geworden, op gelijke

wijze als zich te gelijkcr tijd het noordoostelijke splijtingsdal

vormde; later, in daarop volgende tijdperken, zouden nieuwe

lava-stroomen over den dwarsdam heengevloten zijn en door

het instorten van enkele deelen des kraters nog mcerderc
veraiideringen plaats gehad hebben. — Zou deze wijze van

veiklaring niet de waarschijnlijkste zijn?

Trachiet was derhalve het eerste product, en dit wordt het

meest algemeen verbreid aangetioffen. Hierdoor baande zich de

basalt een doorgang. Trachiet-Iava-soorten met langc blaas-

ruimten voorzien , als het ware op nieuw gesmoltene en slechls

in. eene gcringe mate veranderde, oorspronkclijke trachiet,

stroomden over den dwarsdam lieen. Hicrop volgdc onder an-

deren die merkwaardige Wonodoro-lava , wcike de andere lava-
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stroomen ten decle bcdekte. Nii kwain eeno rocks van jougcrc

lava-soorten , die meer of mia vcrglaasd zijii, naar obsidiaan

overhellen, lot welke soort insgelijks de uitgestrektc klippcn

en bankcn van den kratcrbodcm behooren.

Den vrocgsten toestand, waarin de vulkaan zich bevoiul,

zou men zijn fTachict-lijdperk mogen heeten, waarop Irachie-

tische lava-soorten en vervolgens hot obsidiaan-tijdperk volgde.

Deze ging onmiddellijk vooraf (terwijl de ovcrgang -v^ erd gevormd
door massa's van gruis, rapilli van obsidiaan en puirasteen) de
vijfde of zand-periode, gcdurende welke eene ontzaggelijk groole

hoeveelheid zand uitgcbraakt, de kraterbodem door zand gelijk

gemaakt en de eruptic-kegels opgeworpen vverden. Nu naderdc

het zesde, k, staande welk tijdperk

de working des vulkaans zich bepaalt tot het uitwcrpen van

fijne asch , — gedurende uitbarstingen , welke slechts zeldzaani

plaats grepen, — en het voortdurend opgeven van waterdamp
met zwavelig zuur bezvyangerd.

Wie herkent in dit geschiedverhaal van de vorming des

vulkaans niet eene vermindering van krachtsontwikkeling , ten

erandering in de uitwerpselen

,

hunne hoedanigheid betreft greep

E, Reizigers ^ die het gebergte hehben bezocht.

d830. In den aanvang des jaars J. B. van Herwerdcn.

d835. D^- Fritze.

d838, den 7'^™ en den 5'*^" Julij , D'- Fritze en de schrijver

van dit verliaal.

d84d, in October, J. B. van Herwerden.

d842, in Februarij , Maart, April en Junij bezocht van

Herwerden den berg herhaalde malen.

dSm Jukes.

J544, van den 28'^''' September tot den 6^'" October be-

zocht do schrijver het gebcrgte ten twccden male en in

d844, op den 5"'*^" en 9^*° November ten derdcn male.

d8kh, Zollinger.

d8h8, op den 4*^'"" Augustus, D'- P. Bleeker.

^
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De werkzaiiie eruptic-kcgul wordt jaarlijks door vele Euro-

peers, die zich op Java beviadeii, bezocht; zij beschouwcu

den Bi'omo als den eigelijken vuurspuwcnden bcrg^ hocwel

liij slcchts de schoorsteen cons vulkaans is.

\

I



ELFDE SCHETS.

VULKAAJV 43: RAWON. $

H. 9,550.

Willi isl es hier und schaucrlich 61', Im cinsameii Imftramn
Hangt nur der Adler, und liniipft an das Gewoike die 'Wtll.

Hoch herauf bis zu mir triigt keinos Windps Cpfipder,

Den verlornen Schall menscLlicher Miihea und I.ust.

(ScniLtER,)

Bondowoso, den 9^"° October^ J844.

Den G'l'^" Oct. van Ledokombo (61/2 ure) naar Lemadjang(l urc).

Ik verliet nu het schoone Tengger-gebergte, en nam mijiieu

weg naar Ledokombo bergafwaarts , door schoone boschjes

van Dodonaea fcrrea , n. sp. 1) , wier krom gegroeide stammen eene
hoogte van 25 a 30 voet bereiken; zoowel deze als de kron-

kelendc, in den vorm van een sclierm uitgebreide takken
zijn met Usneen beliaugenj eerst later Irad ik de digte, scha-

duwrijke, hoogstammige wouden binnen, welke de buiten-

vraarls gekeerde oostelijke en zuidoostelijke hellingen des bergs

bedekken. De zware en aanhoudende regens, welke gedurende
de beide vorige dagen waren gevallen, haddcn den kleiachtigen

,

aan humus rijken bodem doorvveekt ; het nederstroomende water
had de smalle paden zoodanig met gleuven doorploegd en

onbruikbaar gemaakt, dat wij menigwerf den zadel moesten

verlaten, en to voet door het papachtig weeke shjk Avaden,

nieltegenstaande de oost-zuidoostelijke helling, langs welke de

weg bergafwaarts loopt, met zachtere glooijing dan de andere

hellingen afdaalt en op verscheidene plaatsen geheel vlak is.

') (Zie „Plantae Jnngh." Leiden, 1851.) Ook in de natuurlijke geschiedenis der

Oost-Indische Dodonaea-soorten heeft Dr. C. L. Blume, ia plaats van ophelderin-

geu, eene jammerlijke verwarring gebragt. Eumphia HI. p. 189.
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Langzamerhaiid ging het lommerrige, mosrijke, Iioogstaainiige

woudgcboomle over in ceii bosch van meer verstrooid grocijcnden

lamhoes ; de warmte dcs dampkrmgs nam toe^ doch eerst na

een marsch van 3 urcn kregen wij^ aan de overzijde eencr

drooge beekbeddingj welke met vulkanische rolsteencn als be-

zaaid was, de ccrste kofiijtuinen in het gezigt; afwisselend

trofien wij nu eens koffijtuinon, dan wedcr stukken van het

gedeeltehjk iiilgeroeide v^^oud aan 5 waardoor onze weg in eene

voortdurend meer en meer zuidv^aartsche rigting heenliep, Na

10 ure kwamen wij aan de eerste kali, welke haren rijken

voorraad van water door de tamelijk diepe kloof (djocrang)

Mendjangan nederwaarts stuwcfe; al wadende trokken wij over

hare met trachiet-rolsleenen bedekte beddini?. Van hier af werd

het terrein voortdurend vlakker, het woud. verloor meer en

meer zijne scliadiiwen , het aanlal bebouwdc streken en wo-

ningen, tot gehuchten en klcine dorpcn vcreenigd, nam hand

over hand toe, de voet des berets a:in"r in de vlakte over enC &'"D

de allengskens toenemende hitte der luchi; strekte ons ten

bcwijze van de geringe hoogte, waarop wij ons boven de

opj)crvlaktc der zee bevonden.

Aan deze zijde, boven Kandangan werden wij sporen van lava-

stroomen geAvaar, in beekkloven en in de diepe insnijdingen door

den weg veroorzaakt; zij bestonden nit eene verglaasdc, obsi-

diaanachtige lava, met groote blaasruimten , welke overeenkwam

met de lava-klippen van het zandmeer L. n^ 254 (Bat, n^ 73.).

Te oordeelen naar de dikke lagen van vruchtbare aardc, welke

deze lava bedekten, meet zij tot de oudste stroomen dcs vul-

kaans behooren. Waarschijnlijk werd zij door zijdelingsche

spleten uitgebraakt.

Terwijl mijn weg over gedurig breeder wordcnde paden,

nu eens tusschea bosschen, dan weder tusschen bebouwde

velden heenliep, bereikte ik Kandangan, alwaar de voet des

bergs reeds in de vlakte is overgegaan; ten IIV2 ure trad ik

den nieuwen pasanggrahan binnenv, welke naast het pakhuis

is gebouwd, alwaar ik voorkomend ontvangen en door den

Demang aan een wel voorzienen disch werd onlhaald^ mijne
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S

van

maag, die door den schralen kost, wcike mij in het regentscliap
Probolingo w as voor-ezet , bijna in cen gekrompen was , yerk
hierdoor ucder nieuwe krachtcn. Mijnc barometers liadden in

schen tijd om koel te T\orden. De hoog^te dezer plaats bed;

1,320 voet. Even als in het algemeen met de vlakte
Lemadjang 1} het geval is, zoo is 00k dit gedeeltc derz
nog zeer woest en voornamelijk met >vouden bedekt; de be-
bouwde streken, welke tusschcn de vaneen gescheidene gedeelten
der wouden voorkomcn, maken in yerhouding daarvan \crrc

nit. Zelfs op die plaatscn, waar bcbouwdfe
orden aangetrofTen, vindt men een bewijs van den

de mind

korten tijd, welke sedert hunne ontginuiug is verloopen, in
de menigte van hier en daar staandc geblevene Moudi
zen. Gelijk Madioen, tusschen den Lawoe en den Wilis,
Kedin,^ tusschen den Wilis en den Keloet, — Malang, tusschen

*^*^nASj^oen den'^;, vlakke tusschenlandcn zijn, ten westen
en ten oosten door gebcrgtcn begrensd, zoo maakt 00k Le-
madjaug, tusschen den g^; aan de eene en den Lamongan aan
de andere zijde, ecne vlakte uit^ aan de zuidzijde strekt zij

zich verre naar het oosten nit en loopt zij om haar oostelijk
gebergte, den Lamongan, op gelijke wijze als de vhikte
van Kediri zich zuidwaarts om den Keloet heenwendt, terwijl
zij ten oosten in de vlakte van Malang overgaat. Deze vlakte
onderscheidt zich echter van al de vroegcr genoemden hierdoor
dat zij, allengskens ' lager dalende, zonder ergens te worden
afgebroken tot aan de zuidkust 'reikt, welke te dezer j^Iaatse

door geen bohverk van bergketencn, die zich langs de kust
uitstrekken

, van de zee wordt gescheiden. De lage takken van
het slrandgebergte , welke zich van den mond dcr kali Opak

,

zuidwaarts van Jogjakerta, tot hiertoe uitstrekken en even-
wijdig met de kust hunnen loop onafgebroken voorlzetten,

houden in den meridiaan van den Semeroe op; eerst ten oosten

Deze naam wordt gegeren aan de „afdeeling", welke tot het assistent-resi-

dentschap Probplingo behoort; zij beslaat de ruimte, gelegen tusschen den voet van
Semeroe

""
Tcngser

"ostwaarts tot aan Poeger en noordwaarts tot aan den tus'schenzadel

welke (lea Tengger met den Lamongan vcreenigt.

no
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\AU Pocgcr vcrhcffen zij zich weder, oiii zich tut aaii den

oostelijksten uithoek van Java voort te zettcn. Tusschen den

zuidclijken voet van den Semeroe en Pocger ligt dc kust, over

eene nitrestrek theid van on^^eveer 5 geographische mijlen, als

de ziiidelijke grens dor nederwaarts dalende vlakte van Le-

niadjang, gehecl open, op gelijke wijze als zulks wordt op-

gemerkt tussclien de nionding der kali Opak en dc tji Tandoi;

zij vormt alhier een vlak, zandig strand, hetwelk slcchts op

enkele plaalsen bcAvoond is. Ten opzigte van het aantal tijgers,

welke in dezelvehuizcn, bekleedt deze vlakte onderde zoo even

genoemden, namelijk, Madioen, Kediri, MalangenLemadjang,den

eersten rang , terwijl zij , wat belreft het aantal bewouers en

de cultaur des lands, het laagst moet gerangschikt worden;

zij is rijkcr aan wouden en woester, doch armer in bevolking.

Gelijk de vlakte van Malang in het tusschcnland , dat van den

Ardjoeno tot aan den Tengger reikt, derhalve aan hare noor-

dcliikste grens, hare bezit . zoo heeft

insgelijks de vlakte van Lemadjang haar hoogste gedcelte aan

de noordelijke zijde, ter plaatse waar de oostelijke voet van

den Tengger, tanielijk vlak en breed geworden, den Lamongan

le gemoet loopt^ van dit gedeelte, waar zij hare grootste

hoogte bereikt, — ongeveer 800 voet,— daalt de vlakte tot aan

Lemadjang, ^vaar zij slechts nog 160 voet hoog is, en van dit

middengedeelle verder tot aan de zuidkust voortdurend lager.

De vroeger genoemde vlakle daalde bij Lawang en Singosari

Tan eene hoogte van 1,660 voet, tot aan Malang (1,400) en

verder tot aan den noordelijken voet van hot zuidcrgebergte tot

op ongeveer 500 voet benedenw aarts. Uit deze opgaven, ten

opzigte der betrekkelijke hoogte der beide vlakten, volgt reeds,

dat het klimaat der vlakte van Lemadjang vcrschillend is van

dat der vlakte van Malang, namelijk, dat dezclve een vccl

hoogeren graad van hitte bezit; deze wordt echler geteraperd

door den rijkdom van Mouden, in ee^e gelijke male als deze

bevoideilijk is tot het onlwikkelcn van vochtigheid en novel.

Een eindweegs ten oosten van Kandangan trof ik paarden en

rijtuig aan; nu werd het overige gedeelte van den A\eg, welke
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in eene zuidoostelijke rigting door de vlakte naar de hooWplaats
loopt en ongevcer Tijf palen lang Is, snd afffelegd: ten 1 urc
bcreikte ik de woning van den Controlcur to Lemadjang (den
heer van Rheede van Oudshoorn), door wicns voorkomendlield
ik de rcis, op die gemakkelijkc wijzc had kunnen voortzelten.

d ligt ongev^eer in het midden der vlakte van gclijken

de Alo hoogte van IGO
In het noorden 80i/4° ten westen van hier verheft zich de Seracroc,

met den verre naar het noorden voortloopenden zoom des Tcn'^'^er

(zie Semeroe Ficjuur 5), en ten noorden 40 tot 41 1/2° ten oosten

op^\

1

October van Lemadjang naar Poeger (van 10 tot

2 met riituiir af: h
zuidoostehjke rlgfing door de vlakte, welke met eene zachte
glooijing afdaalt; vier poststations treft men op denzelven aan,
alwaar men van paarden verwisselt, die tot dat einde vooruit
gezonden worden. De afstand van het eene poststation tot Iiet

andere, met inbegrip van het oponthoud voor het af- en aan-

eheele

Poeger in 53/4 uren afgelegd.

Tot aan het eerste poststa
s. eerst in

de rigtmg van zuid 50' ten oosten, vervolgens in die van zmd
10" ten oosten ; tot aan het tvvcede poststation, Tjoso w ilangon,

m
L

dowoso (Poeger)
5 tot hiertoe is het hmdschap tamehjk bcbouwd,

en treft men savva's, dorpcn, benevens eenige Dadap-koffijti li-

nen aan. De weg gaat van hier tot aan het derde poststation

Kindjoeng in de rigting van zuid 50^ ten oosten, verder tot ann
het vicrde poststation Penampi

behoudcn en van dniw icv ann

blijft hij eene gehjke rigtini^

Poe

ziiidoosten; over deze gansche uitgestrektheid voert hij door

w ildernissen , waarin slechts in de nabijheid van elk poststation

ccn klcin dorp, door Kokos-palmen omringd, gcvonden wordt-
overigens treft men geene sporen van bebouwinir in dezelvcn aan.

Laag geboomfe, dat verstrooid in het rond groeit, benevens
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booii]grocpcn, verhLflon zichboYcn de Avildernis van Alang-gras;

liioi' en dnnr wordt dit afg*e^^isseld door hooger groeijcadc Glagali,

zcldon ccliter door Sorghum tropicam 5 00k waaijer-palmen

(Coryplia Gcbanga) komea in dezelve voor, nn eens yerstrooid

uit elkandtT slaande, dan weder tot gansclie wouden vereenigd,

Welke boornsoort dcze heete, Inge, krciipelachtigej rerbrokkelde

slrandbosschen bijzonder kcnmcrkt. Slechts Buceros-vogels (deze

soort vcrschilt van die, wclke in de gcbergte-wonden wordt aan-

getroffcn), paauwen, tijgcrs en wilde zwijnen houden zich op

elke

dtii botanicus b

In Tcrgelijking van dc vlakte van Malang en van andere dcr

gelijken, is de vlakte van Lemadjang (daargelatcn de daling

^vclke zij over hare ganschc uilgestrektheidnaar bet zuidcn bezit)

zij bchoudt deze horizontale rigting tot \\

nabijiieid van den voet der omringende gebe

de on-

zuidelijke voet van den Semeroe, welke aanvankebjk een gebjk-

matig dalenden^ eflfen zoom vormt, verheft zich naar het zuiden

been op nicuw; aan die zijde gaat hij over in eeae lage berg-

massa^ welke, spitsig oneffen, in eene menigte toppen van geringe

hoogte rijzend en dalend, — nit lava-brokken des vulkaans? of

ait kalk? of uit beide bestaande? — de wijd uitgestrekte tus-

schenruimte tot aan het zuiderstrand bcslaat. Van het oosten of

van het noordoostcn gezien, doet dit terrein zich aan het oog

voor als eene lang uitgestrekte, met kloven labirintisch doorsnedene

hcuvelketen, welke zich onafgebroken van den voet van den
Semeroe naar het zuiden uitstrekt. Deze heuvelmassa is het

V,

(missel die daarenboven

een ondoordiingbaar woudbedekt is), welke het verkeer tusschen

Malang en Lemadjang langs den korteren, zuidelijken weg, OYer

den voet Tan den Semeroe, onmogelijk maakt.

Wanueer men zich op weg naar Pocger bevindt, ontwaart
men den Tulkaan Lamongan en zijn grooteren, oostebjken na-

buur, den Ajang, in het noorden^ de Vestelijke helling ran
den Ajang slrekt zich verre in de lengte uit, heeft eene zachte

glooijing en gaat, na verscheidene vooi^prongen te hebben ge-
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vormd^ door middel van een tusschenlaod, over in den oosle-

lijken voet van den Lamongan. Hetzelve doet zich aan liet

oog voor als een tamelijk vlak terrein^ dat waarschijnlijk niet

hoogeris dan het tusschenland, dat den Lamongan en den Teng-

ger vereenigt (800 voet), Naar berigten bij de Javanen inge-

wonnen^ loopt een weg, welke te paard kan bereden vvoitlen

van Toenggoel koeripan^ aan den zuidelijken voet van den

Ajang gelegen, over don zadel naar Kraksan^ welke plaats

aan den noordoostelijken voet van den Lamongan ligt. llet is

derhalve onjuist, Avanneer men opgeeft dat dc verbinding tus-

schen den Lamongan en den Ajang wordt daargesteld door

bergke

Poeger.

Nadat ik eene bijna onafgebrokcne wildernis lot aan Poeger,

waar ik ten li/^ ure aankwam^ had doorreisd, M^erd ik bij

mijne aankomst aldaar niet weinig verrast, toen niijn rijtuig

aan dc noordelijke zijde der Aloen-plaats stilhield voor een

net woonhuis, dat op een fondament tcr hoogte van vijf voet

was gebouvvd. Het was de pasanggrahan^ bezwaarlijk zou men

in zulk een eenzaam , afgelcgen oord eene betere rustplaats

hcbben kunnen verlangen^ het was een ruim, zindelijkj luchlig

gcbouw, waarin men bijna alles aantrof, wat tot gemak des

reizigers kan dienen-, tafel en beddegoed, het etcn, alles was

uitmuntend en comforlabeL

Het middenpunt van Poeger, d. i. de Aloen-plaats, ligt on-

geveer 10 voet boven den gcmiddelden watcrstand der zee en

een paal noordwaarts van de kust; slechts op een J/2
P^^^ afstands

van het dorp vloeit de kali Misini, welke zieli ten zuiden

van hetzelve met de grootere kali Gradji vereenigt. Terwijl

de eerstgenocmdc uit het noordwcsten door de vlakte stroomt,

koniL de laatstgemeldc uit het noordoosten^ zij vliet in de on-

ini(l<U»llijke nabijheid van den naar deze zijde gekeerden voet

van ccn langen, met wooden bedekten bergrug, goenoeng

Wedangan geliceten, welke van het noordoosten naar het zuid-

westen loopt en rotsachtig sleil in de zee afdaalt. Dc noord-
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ielijke hoek van zijii nok ligt in hot zuiduii 50- ten oosfcii

clcn pasanggrahan ; de hooger rijzende zuidwestclijke hoek

•dt gepcild in het zuiden 10^ ten oosten, en de laatste uit-

lioek in het zuiden 5*^ ich

als een steile rots in de zee stort. Zijne grootste hoogtc wordt

op 500 voet geschat.

Ten cinde naar de kust af te zakken, worden kleine, zeer

smalle, aan de beide einden spits opwaarts gebogene kanen

gebezigd, welke door middel van bamboes-buizen, aan beide

zijden op een afstand van 5 voet buiten het boord uitste-

kende , in evcnwigt worden gchouden ; eerst roeit men stroom-

afwaaits over den stillen, gladden spiegel der kaU Misini,

waaiin zich de weligste boschjes van Rhizophora spicgelen.

Hare laire. vlakl sporen yertoonen.

dat zij uu en dan onder water staan, zijn bcgroeid met Rhi-

zophora, Bruguiera-, Sonnertia-soorten ; zij vormen een digt,

doch laag groeijend woud, hetwclk uitcrlijk eenigermate over-

eenkomt met een elzenbosch. Kaaimannen (Crocodilus biporca-

tus) , benevens grijze apen (Cercopithecus cynomolgus) houden

op deze laatsten vangen mosselen en krabben en

het schijnt, dat dit voedsel hun even goed bckomt als de

vruchten, waarvan diegenen leven, vv^elke in de schoone,

hoogstammige wouden der bergen huizcn. i) Nadat de Gradji,

welke in cene schuine rigting uit het noordoosten en tus-

schen ocvers met wouden bedekt, stroomt, zich met de kali

Misini heeft vereenigd, verkrijgt de slille spiegel van deze

rivier eene meerdere breedte; zij is overal zeer ondiep, maar

») Het schijnt, dat de afwisseling van klimaat op geen cnkele der zoogrlieren,

welke op Java voorkomen , zulk een geringen invloed heeft, als op den rhinoceros

(Eh. sundaicus^ Ehinocerossen derzelfde soort komen even tah-ijk aan de moeras-

sige znidkast, als op de bergtoppen voor, welke eene hoogte hebhen van

9,000% b. v. op den Tjcrimai; rondora den krater van den vulkaan hebben zij diep

nitgeholde wegen gebaand. Onder de vogelen zijn het de paauwen, die men in alle

nreni

Tan 6 tot S,000 voet, terwijl ik er in het Ajang-gebergte tot op eene hoogte van

8 a 9,000 voet aantrof. De raenigte honingstijgers^ welke op deze hoogte in den

g. Ajang voorkomen, zijn inisschien op rooftogten uit, oni herten (C. russa) te

jagen. Deze laatsten houden zich even talrijk in o en in 9,000 voet hoogte op.
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tevens zocr visclirijk en slrooiiit iiii iii cciio ooslelijke rig-

tiiig eve^^^ij(lig met de kust voort, waarvan zij slcclUs door

eeiie smalle zandstrook geschciden is. Kaal en dor, sicclits hicr

en daar met eenige tropischc duinplautcn (Ipoinaea niarltitna) en

struikcn (Tournefortia argcntea en andoicii) begroeid , doet zich

deze zandstreep aan het ooff voor, terwiil daarenlcireii de.Iand-

5

Aan de andci

kali met het grocn dcr ^^ clig

der zee met
c gewcid tegen deze duinrij, wcike zij onder al haar

gedruisch te vergeefs poogt te veniietigrn. Het opgeslu\\(le

zecNvater vermindcrt den stroom Tan de nii verecTiigdc rivicrcn,

welke tegen den westelijken voet fan den laatsten uilhoek dcs

gocnocng Wcdangan aanbruist; hicr wcndt de kah haren loop

naar het zuiden en stort zij zich door eene enge doorbraak,

tusschen den rotswand van dit voorgcbergte en de straks

noemde zandstreep, in de zee uit. Met ecn Avocst ireweld

ge-

roilen de het

s ver-

ecn vicrde gedeclte dcr brcedte hecft overgchoudcH, ^elke de

rivier had tcr plaatse waar zij haren loop evenwijdig met
het strand vooi'tzelte; uietlegenstaande al de moeijelijkheden

aan het binnenstevenen dczcr naauwe mending vcrbonden,

zict men een aantal kleine zeeschcpen, praoe's, wclke cen

rerdek hcbben, op stroom liggen, Tanwaar zij rcizcn maken

naar Banjoewangi en Bali. Te land bestaat geen regtslreel

keer tusschen dit gedeelledcr kust en Banjoewangi- m ildernisscn

,

nimmer door ecn menschelijken voet betreden, bedekken do

gansche onbekende strcck, zuidwaarts van de bergeu Rawon
en Rante; van onzen goenoeng Wedangan af verlielTen zich

over deze gansche uitgestrektheid tot aan de laatste oostclijlve

spits van Java ^ slechts zeer lagc kustbergen, welke voarnamehjk

uit kalkbanken bestaan. Oostwaarts, in de onmiddclUjke na-

hijheid van het dorp ^ nemen de wouden reeds een aanvang,

en nergens vvordt men een spoor van menschen of van men-

schehjken arbeid in dezelven ge^aar.

De gocnocng Wcdangan Ls, even als een ccnigzins grootcn*,

J

d convexCj g Is van Pocgei
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gelegen is en goenoeng Sadcng heet, — de eenige bergen in de

nabijheid van deze plants , — een tertiair kalkgebergte. hetwelk

hoofdzakelijk uit ko ged

der koralen laat zicli op vele plaatsea nog duidelijk ontwa-

rettjlioewel het gesteente overigcns zeer digt is. *) Eenige kleine

beken^ met kristalhelder water, ontspringen aan de hellingen

van dezen berg; zij zetten eene groote hoeveelheid druip-

steen af. Eene dezer beken ontlast haar water in een vierkant uit

steenen gevormd bekken, waarover een huisje is gebouwd,

dat tot badplaats is ingerigt; hetzelve ligt op eene hoogte van

omtrent 50 voet boven de rivierj aan den schilderaehtigen uit-

hoek, alwaar de kali hareiTloop zuidwaarts wendt, ten einde

in de onraiddellijke nabijheid van den rotswand de zandige

kuststrook door te breken.

Yan rondsomme verheffen woudboomen hnnne kruinen,

door wier schaduwen het w^ater voortdurend zijne frischheid

behoudt.
"

Van Poeger naar Djemh&r.

Den 8'*"" October, 1844, verliet ik de nabijheid der zee en

begaf ik mij weder op nieuw landwaarts in. Den weg van Poeger

(ten 6V2 ure) naar Djember (Oi/^) en van Djember (IO3/4) naar

Bondowoso (ten 2 ure) leide ik met rijtuig af. Van Poeger tot

aan Djember loopt deweg door de uiterst zacht en allengskens

oprijzende vlakte, tot aan het eerste poststation Penanggoengan,

naar het noorden en noord-noordoosten; van daar tot aan het

tweede poststation Baloeng neemt dezelve eene noordoostehjke

rigting aan; van dit punt tot aan het derde poststation Gedoeng

paseban wordt zijne rigting noord 35"^ ten oosten, — vcrdcr tot

aan het vierde poststation Djoeboeng noord 40^ en van hicr tot

aan Djember noord 70^ ten oosten: men houdt derhalve ali?e-

bij

treek is slechts wcinisr bebouwd. Ilet^

*) Vooral zijn het Madreporen en audcre Steizrepolypenj Sarnicula- en Astraea-

sour ten.
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aantal bebouvvdc veklen, benevens eenigekolIijtQinen, treft men
in de nabijheid der beide hoofddorpen aan^ in Let middenge-
deelte dczerstreek wordcn daarentegen slcclits enkele geliucliteu,

met de daarbij behoorende aanplantingen gevonden, weike
kleiiie, van geboomte ontbloote plekken vormen midden in bet

woudj hetwelk ten gevolge daarvan een verwoest en verbrok-
r

keld aanzien verkrijgt. Reeds uit het geschreeuw der paauwen,
dat veelvuldig wordt Yernomen, laat zieh vermoeden dat wil-

dernissen alhier dc overhand hebben.
r

Zaid-zuidoostvvaarts van het middengedeelte van bet zccr

uitgestrekte Ajang-gebergte, dat zieh als ccne lange bergketen
naar het noord-noordwcsten uitstrekt, ligt Djember; niettegen-

staande de groote breedte, welke zijne kruin bezit, doet dit

gebcrgte, door de rigting waarin zijne hellingen nederwaarts
dalen, zieh als een groote, afgeknotte kegel aan het oog voor.

it dcs bergs, welke het naast aan dcze plaats ligt, is onge-

5

der vlakte, welke zieh van hier tot aan den voet des ber^s

uitstrekt, is hij met lommerrijke wouden bedekt. Op verre

afstanden van elkander treft men kleine dorpjes in deze vlakte

aan; al het overige is nog onbewoond en ligt bedohen in den
duisteren nacht der wouden. Liefelijk is de pasanggrahan

gelegen aan den te dier plaatse eenigzins hooger rijzenden

linkeroever der beek, welke over vulkanische rolsteenen van
zeer verschillende soort van den Ajang bencdenwaarts stroomt;

aan de noordelijke zijde grenst de pasanggrahan aan de Aloen-

aats van het dorp, welker jeugdige Weringin-boomen de
blijken leveren, dat de bewoners dezer plaats zieh eerst scdert

korten tijd alhier hebben nedergezet. Bijna even zindelijk, even

goed ingerigt als de pasanggrahan te Poeger, van hout op een

terras gebouwd, biedt dezelve den reizis^er eene droos:e. Inch

liffe enkoele rustolaats aan. Hii liVh .- 10 voet boven de opper-

vlakte der zee; dit is derlialve de hoogte, waartoe de vlakte

ting is zij onge-eekust

eer 20 a 22 palen van dc knst verwijderd. De bovenste laag dei

lakte, in de nabijheid van den pasanggrahan, bestaat uit vrucht-
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bare leeiiiaarde, met humus vcrraengd; deze rust op eene luag van

vulkanische rolsteenen, uiL trachiet en tracliiet-lava van verschil-

icndc soort gevomid, welke geniiddeld 1/4 a 1/2 voet dik en alien

aan de hoeken afsrerond ziin. In deze laag van vulkanisclie

elke 5

van 10 voet onlbloot is, heeft de aanzienlijke kali Djompo, zoo

heel deze beek, zich een breed bed gemiddcld ter dicpte van

7 voet gegravcn. (Welke laag beueden de bedding der kali

ligt, is mij niet bckend.)

Voorloopig nam ik reeds maatrcgclen ter bcklimming van den

Ajang, welke ik,nam!jne teragkomst uit Oost-Java besl

G oodra ik alhier een ontbijt genuttigd

zettcde ik mijne reis weder voort.

Van Djember naar Bondowoso.

De weg van Djember naar Bondowoso, welke in o uren wordt

afgelegd, loopt, wat zijne rigting over bet algemcen betreft,

naar hot noord-noordoosten; men treft op denzelven de volgendc

poststations aan: lo Artjesa, 2o Djaleboeg, So Soeger-lor en 4'^

Pasnan; van dit laatste poststation bereikt men Bondowoso, na

twee beken over goed gebouwde bruggen te zijn overgegaan.

Van Djember af begint het vroeger effene terrein met eene

zacbte glooijing naar het noord-noordoostcn te rijzcn- het is

meer bebouwd en men treft een grooter aantal dorpen op hct-

zelve aan dan vroeger in de meer zuidelijk gelcgene slreek;

tusschen het tweede en derde poststation, namelijk, tusschen

Djaleboeg en Soeger-lor , bereikt het zijne grootste hoogtc,

plaatse waar noordwaarts van het eerslgenoemde poststation,

doch in deszelfs onmiddellijke nabijheid, het paspunt van den

weg gelegen is.

ter

Hier houdt de bodem op een vlak terrein te vorraen. De w eg

gaat over den oostelijken voet van den Ajang, dat wil zeggen,bij

loopl over de zijribben van dit gebcrgte, welke zich ver uitstrck-

ken, nu eens op- dan weder nederwaarts. Oostwaarts van den weg

dalen de ribben nog lager, en vcreenigen zij zich met den wes-

telijken voet van den hoogen kegelb(irg. «goenocng Ravvor j"



885

welk

ijk breed Het hoogste g-edccltc

van dezen tusschenzadel, welke de vsaterscheiding dor bekeii

uitmaakt, die hier naar het noorden en naar Let zuiden stroomen^

schiint minstens 100 voet laircr te ziin dan de zoo even vermelde

kt, heeft

IjOOO voet ^) boven de oppervlakteder

dch van den Ajang tot aan den Rawon

en van het zuiden naar het noorden een vlak-convexen vornij

dat wil zeggen: het is breed zadelvormig ; het kan derhalve

ter plaatse vvaar zijae pashoogte gelegen is, d, i. waar het, in
m

de rigting van het oosten naar het westen zijn laagste, enin de

rigling van het zuiden naar het noorden zijn hoogste punt be-

reiktj niet hooger dan 8 a 900 voet boven den spiegel der

zee verheven zijn. Dit tusschenland niaakt den hoogsten mid-

denwrong uit van het terrein, dat zich van Djember tot aan

Bondowoso uitstrekt en dat, naar deszelfs algemeenen vorm
geoordecld, als eene vlakfe mag beschouAvd worden. Het is

bedekt met een woud, dat als verbrokkeld voorkomt, dewijl

het op vele plaatsen door de bijl is geveld; overigens is het

weinig bebouwd.

Van het paspunt noordwaarts van Djaleboeg , loopt de post-

v^eg nog voortdurend over den golfvormigen bodem nu op-,

dan nedervvaarts, doch algemeen genomen daalt dezelve allengs-

kens lager; benrtehngs voert hij den reiziger door Dadap-kof-

fijtuinen, die uitmuntend worden onderhouden, door wildernissen

van geringe uilgcstrektheid en door bebouwde velden, welke de

dorpen omringen.

Ter regterzijde bcneden het derde poststation, van Djember

afgerekend, dus voorbij Soeger-Ior, treft men op het bene-

denste gedeelte van den voet des Ajang, ter plaatse waar hij

in het vlakke tusschenland naar den Rawon overloopt, hon-

derden van heuvelen aan: zij bedekken eenegroote uitgestrekl-

*) Ilet punt, tc Soeger-Ior gemeten, dat eene hoogte van 900 voet heeft, is bij

Iiet jjoststiitlon gclegen.
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lieid lands, zijn klein, hemispheiisch rond van voiiii, bereiken

ccne lioogte van 20, 30 a 50 voet, en vornien een waar doolhof

,

dewijl zij deels geisoleerd, zonder reg-elmaat door elkander lig-

gen, deels met elkander vereenigd zijn; gras is het eenige spoor

van plantengroei, hetwelk dezelven bedekt. Te oordeelen naar

Imnne gedaante en de plaats alwaar zij voorkomen, — aan

den voet van een voormaligen vulkaan, — bezitten zij do

mccste overecnkomst met gindsche, tot dezelfde familie behoo-

rende henvelen, welke aan den zuidoostelijken voet van den

Goenloer, aan den zuidelijken en zuidoostelijken voet van den

Galoenggoeng en aan den noordwestelijken voet van den Soem-
bing worden aangetroffen; al deze heuvelen, even als de

straks genoemden, zijn, zoo als bij onderzoek is gebleken, uit

gelijke bestanddeelen gevormd, namelijk, uit groote vulkani-

sclie puinhrokken.

De toppen van de ter wederzijde gelegene gebergten, die van
den Ajang aan de westelijke , die van den Rawon aan de ooste-

lijke zijde, bleven voortdurend door wolken omhuld; slechts de

lagere gedeelten hunncr hellingen waren voor het oog zigtbaar;

Soeger-Ior, maar vooral Djaleboeg, schijnen de plaatsen te zijn,

welke het digst bij de helling (aan de noordoostelijke zijde) van

den Ajang liggen, zoodat men, van hier vertrekkende , de

beklimming van dieu berg het best zou kunnen bewerkstelligen.

Op een geringen afstand van den weg, hooger bergopwaarls

,

vcreenigen zich de hier en daar staande geblevene gedeelten

Tan het woud tot een gehcel, en geene bebouwde velden, koffij-

tuinen en dorpboschjes worden tusschen hetzelve meer aan-

getroITen.

Wij zetteden onzen togt nu verder voort; de door ons gevolgdc

weg van Socger-lor licp, in cene noordoostelijke rigting, bene-

kte

den voet van den Ajang, welke hier wed

fdaalt: het is de vlaktc

Men treft hier wcl onderhoudene bruggcn en wegcn aan, die

haar in alle rigtingen kruisen- meer en iiitjer verdwijnen de

sporen van wildernissen en in de nabijheid van het hooftldorp
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ont^vaart het oog slechts koilijtuiiicn, wclke worden afgewisseld

door sawa's en door de Kokos-palmen dcr doipboscbjcs. ^

VULKAAN RAWON.

Ten eindc reeds voorloopig de uitcrlijkc gcdaante van den

Rawon ecaigermate te leeren kcnnen, sla de Iczer ecn blik

op de Tolgende profielen. Rawon Figuiir d stelt do west-

noordwestelijke zijde des bergs voor, gczicn ran den top Tjemoro

Ajang-gebcrgte^ bovendicu o

den goenoeng Kend6ng eu den goenoeng Boelocran. In Jlawo?i

Figuur 2 wordt de noordwestelijke zijde des bergs afgebtnld,

gezicn van Bondowoso. In Rawon Figimr 3 wordt de oostziiid-

oostelijke zijde van den RaMon, de zuidoostclijke zijde van den

Pentil^ de zuid-ziiidoostelijke zijde van den Rante tn de zuid-

zijde van den Idjen afgeteekend, waargenomen uit den pasang-

grahan Lidjen, (Rawon Figunr 4^5, 6 en 7 zullen later wordcn

verklaard*) In Rhiggit Figuur 3 ziet men de oost-noordoostc-

lijke zijde van den Rawon^ de zuidoostzijde van den Ringgit

en deoosf-zuidooslzijdevan het Ajang-gebcrgtej gelijk deze zich

voordoen van den kraterrand van den Idjen,

Bondowosoy den ^2"^'"- October.

Ik beklom den Siap

Ch. Bosch. ^) die denzelven reec d

o

maanden, had bezocht, Hij was de eerste reizigerj die den top

van dezen vulkaan beklom; niettegenslaande dezelveeene lioi

vail meer dan 9,000 voet bereikt, ^YO^dt zelfs zijn naam te

geefsgezocht op de kaart van Java, door Raffles gcmaakt

») Bekendis het, dat de bevolking hier, gelyk in de meeste streken van Besoeki,

grootendeels uit Madoerezen bestaat. Zij zlju stiller, achterhoudender Tan aard

dan de Javasen, welke laatsten een meer opgeruimd gemoed bezitten. De Euro-

peers, die zich aldaar hebben nedergezet, verzekeren dat zij den arbeid langer

knnnen volhouden dan de Javanen, maar dat zij wraakgieriger zijn dan deze; zij

hebben hunnen kris eer in de hand, ten gevolge waarvan het aautal moordeadoor

hen gepleegd grooter is dan onder de Javanen. Overigens tvordt er tusschen hen,

n\et uitzondering der taal , welke zij sprckcn , weinig onderscheid opgemcrkt.

^) Controleur te Bondowoso.
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Yroeg in den morgen ran den 10^'''' October vingen wij

onzo reis aan; het docl van onzeu togt, den top van den Ra-

won, viel ons in het zuidooslen^ door den gloed der morgenzon

verlicht, in liet oog, toen wij in het rijtuig stegen, lietwelk

voor den pasanggrahan in gereediieid slond. (Zie Rawon
Figuur 2.)

Aanvankelijk liep de wegj v^elken ^vij volgden, in eene oos-

telijke rigting van den pasanggrahan door de vlakte^ tot aan

haar laagste punt, alwaar eene sterk gebouwde brug, nit bal-
L

ken en planken te zamengesteld, over de kah Sarnpcjan ligt;

vervolgens voerde hijons^ — over een terrein, dat van nu af

,

hoewel slechts allenqskens hooger rees, — in de ri^^ini? van zuid

54^ ten oosten. Nu eens kwamen wij door sawa-vclden en dorpen,

dan weder door Dadap-kofBjtuinenj die er wehg nitzagen; na een

rid van twee uren bereikten wij den pasanggrahan Pakisan (ten 8

ure)^ welke op den tothiertoe tamehjk vlakken, slechts van hever-

lede oprijzenden noordwestehjken voet van den Rawon gelegen is»

Zuid-zuidwestwaarts vanhier, doch in de nabijhcid dezer plaats,

verheft zich de voorbergtop, de goenocng Woeloeanj welken

wij in het zuiden ^P ten oosten van Bondowoso peilden. Sleclits

gras, benevens enkele verstrooid staande boschjes bedekken dezcn

heuvel, die aan alle zijden door zorgvuldig bebouwdc akkers en

door dorpen wordt ingesloten. Aan het huis paalt een tuin, waarin

Europesche groenten met het beste gevolg worden geteeld,

niettegenstaande deze plaats slechts eene hoogte Yan 1,450 voet

bcreikt, Deze pasanggrahan is even uitmuntend ingerigt als do

overigen, welke in deze afdeeling worden aangetroffen; hijiszin-

dehjk, luchtig, koel, netgebouwd, zelfs van een badhuis voor-

zien; men herkent hierin, gelijk mede in de goed onderhoudene,

regt aangelegde wegen, de schoone, stevig gebouwde bniggen,

de wachthuizen, de nette aanplantingen^, waarin geen onkruid

wordt bespeurd, die alien uitmuntend worden onderhondenj het

be^Y^js, dat dit allcs door de zorgvuldige hand wordt bestuunl,

welke deze afdeeling van Oost-Java tot zulk. een Iioogen trap run

bloci opvoerde, dat slechts Malang daannede kan wedijvcrencn

velc andercn in hare schaduw worden gesteld. Het is voornamelijk
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hcer Ch. Bosch, dat de lof voor dit allcs bdioort tc
k

den tocs:ezwaaid, die onveraioeid het aan zijne zor^o

troiiwde landschap doorreist

0ns rijtuig achter^ wij zeltcdendeii log

vaniiier, in eene schume rigting, over den voet van Let geber^^te

te paard voort. Noordwaarts en noordoostwaaits liep onze wc
aanvankelijk nog door bebouvvde slreken, vcrder op echtcr door
eene zaclit nedervraarts dalendc vlakte, Avcike, behalvemel laa-^

grocijende struiken en verstrooid staande boschies. sl.^nbfs m^f

o vas bedekt. Uilgcslrekte gedeelten dozer

dan ccn onvruchtbareu, dorren bodem-

o

di (-/

ovcral kwaraen tasschen de schralc aardkorst eene mei
hoekige puinbrokken te voorscbijn (brecde stroomen Vi

puinbrokken). Wij troffen nog cenlge klcinc dorpjcs a

eenzaam in deze wildernis verholen lagen en Iraden later onder
het hoogstammige geboorate van oorspronkehjke Mouden; ten

11 V2 ure bereikten wij de laatste kleine desa Ardisari, vyeike
reeds hooger dan de onderste Avoudgrens, aan de noordwcs-
tehjke heUing des bergs gelegen is.

Tot op dit punt was de rijzing van het terrein zoo zacht
glooijende, dat hetzelve eerder den naam verdiende van eene

gneiiing. Trouwenslakte dan dien eencr be

wij waren niet in eene regte hjn, niet in de rigting van den
top opwaarts geklommen , maar in eene schuine, bijna dwarsi

pende rigting over den voet van den berg gegaan ; van deze pla

cchter begon de helhng zich steiler te Terheffen. Na eene ko

sobetusschenpoozing, nadat eon zeer

ligchamen misschien eenige oncen zwaarder hadgemaakt, zetteden

wij onzen togt verder door het woud voort, waarin wij eene

menigte Fagraea- en Myristica-soortcn, bencvens Cedrela fcbri-

fuga, en in het kreupelhout Areca pumila met veel Rotan ver-

mengd, aanlroffen; wij vonden hicr insgehjks een stroom van

lava-puinbrokkcn , welke boven de dikke laag van planten uit-

staken. 1) L. n" 281 (Bat. n" 91.) Deze lava-soort is zeer fijn

') Ondcr lava-puinstroomeii moot zoowcl hier als ekkrs wordcn verstaati;
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korrelig, bijna cligt, doItTiet-basaltachtig , met ecDe zondorlii

groenaclilig grijze scliakering in de klcur der oppcrvlak

Avclke aan geene plantaardige zelfstandigheden kan worden
toegcschreTcii.

De helling bcgon steiler te worden, ja, was aan de wanden
kloof zadel moesten

Casuarina's (C. montana = Tjemoro) troflen wij hier aan; reeds

begonncn zij elke andcre boomsooit in deze wouden te ver-

dringen, — ccn bewijs der groote hoogte, welke wij hadden be-

reikt, toen wij ten I1/2 ure aan den regterrand van de djoe-

rang Baloet aankwamen, op eene plaats, waaraan de Javanen

den naam van pondok (huis) Tjemoro hadden gegcven. De
kloof, welke hier tusschen twee lencte libben imresloten enO"^ X..^^^XX Ili^

gelijk alles m het rond met welige wouden bedekt was, word
door ons op eene dieptc van 300 voet geschat. Zelfs aan de
wanden, hoewel zij bijna loodregt nederwaarts daaldeu, ver-

hicven zich vele reusachtige booinen; evenwijdig met den bo-

vensten rand der kloof ontwaarden wij breede spletcn , op ecn

afsland van 10 tot 20 voet daarvan verwijderd, welke als cen

duidelijk bewijs mogten worden

van den wand iederen oogenblik konden inslorten. Hier weder
verkregen w ij cen nieuw voorbeeld van de domme onverschiUigherd

''6
der Javanen, die hier, op deze reeds ten halve lo

lagen van den rand, hnnne hutten hadden gebouwd; hoofden

zoowcl als gemeene Javanen lagen zorgeloos rondorn het vuur,

terwijl zij de sporen van korteliugs plaats gchad hebbende
aardstortingen met het oog konden bereiken,

De Baloet-kloof hidden' wij voortdurcnd aan onze regterzijde;

onze weg liep ber rib op
plaatsen zeer smal was en een kam tusschen steile wanden
vormde;inhet woud, dat wij doortrokken, vcrvingen Tjemoro's

Toortdurend meer en meer alle andere boomsoorten. Ten
2'/* ure bcreiklen wij pondok Soemoer, welke plaats op een

stroomen, bestaande nitfragmmten van lava, iveike in dien vorm, reeds in stukkcn

vcrbrokkeld, uit den kratcr te voorschijn kwamen en geenzins de compacte lava-

stroomen, welkcr oppci-vlakte , ten gevolge der bekoelintr, slechts gespletcn is.
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iprong d
c o

legen was. Deze naam i) word door de Javaiien gegevc

de plaats, waar zij Iiunne huttcn haddca opgeslagcn. Dewijl

ons, naar wij vcrmcendcn, geen tijd genoeg overbleef om den
top nog liedea te kuiinen bcreiken, zoo bcsloten ^Wj alhiei

geb

erblijf te houdeii, waartoe alles in gerecdheid

Tj cn daar krcupclhout

van Rubus-soorten cn andcr struikgewas werd aangetroflen

sloten dit oord naauw in •, dc bodem was hief veel droc^er

dan in dc lagcre streken, waar loofwouden worden aan^-e-

trofien^ het woud werd gevornKi door verder uit clkandcr

staand geboorate dan in de lager gelegencn het geval was
waardoor het ecnigc overecnkoiiist Terkrecg met de loi-ken-

wouden in Europa. Tusschcn de stammen der boomen been

schemcrde, in eene zuid-zuidwestclijkc rigtiag , de bergtop in

het oog-, deze Mas kanl, van alien plantengroei onlbloot en

bad eene geelachfige klenr.

De bodem bestond uit eene laag van plantenaarde, welkc

eene dikte van slechts I1/2 h 2 voet bezat^ tot op eene dieple

van 15 voet bencden deze aarde ont^vaarde men niets dan

lagen van kieine rapilli, welke blijkbaar, bij gelegenheid van

een zand- en steenrcgen, door den krater moelen zijn iiitge-

worpen. Deze hoedanigheid des bodems kon men vooral zeer

dnidelijk bespeuren in een zonderling gevorrad hoi, dat rondom

loodregt ncderdalende wanden bezat- het had eene middcllijn

van 5, bij eene diepte van 15 voet cn geleek volkoracn op

een gegraven waterput. De wanden en de bodem zagen er

frisch en onverweerd nit, en waren geheel kaal^ uithoofde van

de losheid van den grond, stond er geen water in dezen put.

Wij hidden het er voor, dat hij door kunst was gevonnd,

hoewel niets daaromtrent bekend was aan hen, die thans den

voet des Rawon be^onen, tcrwijl er ovcrigens geene sporen

werden aanffetroflen , waaruit het beslnit zou knnnen onsre-

Zaidcngestcld ui( poiulok : Iinis en Socnioer: put
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den, dat dit gebei \,7 bewoond

geworden

.

Hoogte van pondok Soemoer boven de oppervlakte der

zee 5.412

Op den dd'^""" October vingen wij onzen togt in den vroegcn

trgen ^veder aan; nu eens te paard, dan weder te Toet, klommen

i

bergopwaarts door wouden been, waanan bet geboomte al-

igs lager en verder uit elkander groeide ; zij bestonden, behalve

, Casuarina's, voornamebik uit Dodonaea-, Viburnum-, Elaeagnus-

soorten, Acacia ina, Antennaria javanica, Hypericum

andcr louter laag groeijcnd, klein gebo

hetzel ond bebalve andere struiken

Rubus-soorlen en eene Clematis : wat betreftde kleinere pi
?

Polygonumbehalve de gewone Alpen-soorten , warcn het vooral

paniculatum Bl., eene Senecio en een Galium, welk

voorkwamen. De bodem, met dit struikgewas overtogen , bestond

rv

helderq tot in verhardsy vulkanische

aschy waarop

gruis

rapill

o

roote hoeveelheid zwart, puimsteenachtig

hetwelk Tecl overeenkomst had met detrooid 1

3 op het Tengger-gebergte worden

Nadat wii ffediirende 2V2 uren gestadiff waren voortgeklom

bereikten wij ten 9 ure eer

boschouwd worden van het

plaats, welke als de grens mogt

udere woudgeboomte, terwijl nu

datgene wat vcrdcr op werd aangetroffen en hetwelk hoofdzakelijk

uit do zoo even erenoemde soorlen bestond, alle teekenen droeg

korte jaren was op

Cas

zeer groot. Ongeveer 2,000

op eene hoogte van 7,600

bencden den kraterrand, d

boven de oppervlakte der z(

hield de wondvegelalie bijna eensklaps op-, hieraan paalde

^) Naar berigten van audercn, moeten slcchts op eene enkelc plaats sporen

worden aangetroffen, dat het gebergte vroeger bewoond was; aan den iioorde-

welk dorp

ligt een heuvel en in hot

lijken voet van den Eawon, in de nabijheid van desa Salak,

8 palen znidwaarts van Pradjakan vcrn'ijdcrd is,

hovenste gedeelte van deszelfs helling is het, dat twee grotten worden gevon-

den, welkc in de rots ziju uitgchouwcn en tcr wcdcrzijde van zitplaatsen zijn

voorzien.
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volkomen doj-re, sleile helling van cene gcelachlig grijzc kleur^

aan bare oppcrvlakte in Avoeste wanorde van cen gereten, door

eene menigte van spleten doorgroefd, ontstaan ton gcvolgc van

hetafstroomende rcgenwater, en door geen enkel groen rijsjc

meer gesierd, verhief zij zich tot aan den uitgctandcn , van coti

gescheurden kraterrand. J)

Duidelijk ziet men hicr, hoezeer ecne digt in een gcgroeide

plantaardigc bedckking hot uitspoelen des bodcuis, door hot ne-

dcrwaarts stroomeude regenvvater, voorkomt; talloozc crosic-

bovensten, dorrcn bergkocpc

in hct bcnedcnfredcelle des ke

den op ecne gelijkc uit-

gestrettheid van oppcrvlakte, slccbls w einige beekkloven wcrden
aangetrollen, die echter weldra de ontzaggelijkc dicptc verkrcgcn

van 3 tot 500 en mcer voct.

Wij bevondcn ons bier aan dc woudgrens, welko tamelijk

scherp om bet daaraan palcnde gedeelte des bergs gelrokkou

was^ bij bet beschouwen van dczon dorren, licht gekleurden

bcrgkocpel, die even als de kegel des Semeroe cen stcrk kon-

trast vormde met bet doiikere groen der lager gclcgene wou-
den, stelden wij ons bet pbainoraen dcr sneeuwgrens, waarvaa

de aanblik ons op Java, helaas! niet is vcrgund, levendig voor

den gecst. Een stcrk verlangen naar de blinkendc bergloppen

van den Himalaya
, of den Cliimborasso maakte zich van ons

racester. Dc Montblanc slelde zich in zijne blinkcnde gcdaante

voor onzcn geest, gelijk hrj zich ecns in de werkelijklicid uit

Macon en Lyon aan ons oog voordccd, en met een verdrictiq

gestemd geraoed klauterdcn wij opwaarts tegcn den dorren

bcrgkcgel, waarop ons zoekend oog zclfs gcene enkele sneeuw-

vlok kon ontdekken.

Ilij was gevormd uit een vulkanisch, fijn, aschachtig zand,

hefvvelk met vcle kleine trachiet-Iava-brokken vermengd was

en eenen aaumerkelijken graad van vaslheid bezat. Ecnige

') Mccr naar onze linkerzijdc been, d. i. noordwaarts , liepen enkele smalle

strepcn, met woudgeboomte bedekt, boven de algeraecne wondgrens, doch niet

hoog tegen de bergbelling op.
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5 hadgedecltcn dcs keg els ^ welkc op die wijze wareii gevormc

bet afslroomende water geheel glad gespoeld^ op veelvuldige

plaatsen Avaren de hellingen ecliter met groeven^ in woestc

ivanorde doorsneden geworden, zoodaiiig dat groote en kleioe

kloven daardoor Avaren gevormd. Eenige ribben, ter wederzijde

door kloven begrensd^ waren zoo smal, dat zij ter naauwer-

nood nog lijsten vormden ter breedte van een voet, waar

over wij been moesten gaan, terwijl van beide zijden een diepe

afgrond den beklimmer aangaapte. Hierbij kwam nog , dat wij

hier en daar dwarsloopende wanden of trappen aantroffenj ter

diepte van 7 tot 10 voet, waarlangs men naar boven of naar

beneden moest op- of afklauleren. De wanden van een aantal

der grootste kloven liepen loodregt benedenvvaarts; tot op eene

diepte van honderd en meer voeten ontwaarde men, dat zij

laagsgevvijze waren gevormd, en deze lagen bezaten eene cvcn-

wijdige rigting ten opzigte van elkander^ benevens eene glooi-

jing, vvelk^ overeenkwam met den lioek, waaronder de berg-

helling benedcnwaarts hep. Hieruit blijkt, dat de compacte,

verticaal geribde lava-banken, welke wij later op den boven-

sten rand des " kratermuurs zacren li^i^^ren, niet tot aan deze

pi

6

kort zijn en in de lagen van zand

gelijke glooijing hebben , al dunner

spitser wordende, uitloopen. — Uit de analogic volgt, naar

waargenomene verschij nselen bij andere vulkanen op Java:

dat de tnfmassa's, welke de buitenliellingen van den Rawon,

op verscbeidene plaatsen ^ ter dikte van meer dan 150 voet

bedektcn, als droog zand en asch door den krater zijn uitge-

worpen en, vcrmengd met bet water, — dat gewoonlijk in

eene groote hoeveelheid uit de gecondenseerde dampen, bij

gelegcnhcid eener uitbarsting, ontstaat, —^als raodderstroomcD

,

(tot pap geworden) naar beneden zijn gevloeid , of, en deze

vooronderstelling bezit nog mcerdere waarschijnlijkheid : "Hat

het massa's zijn, welke op den bodem van den ontzaggelijk

rs
krater reeds in een papachtigen toestand

waren, gclijk thans werkelijk daarin gevondcn worden*

Wocst en akelig dor deed zich deze grijsklcurigc, kal
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bergtop aaii oas oog voor^ uaar male wij den kralcrraiid

uaderJen, vonden wij do helliDgeii nicer en meer bedekt niol

een grooter tal van hoekige lava-brokken van tracliiel- en
basaltacbtigen aard, waaronder eenc nieiiigtc varieteiten, sora-

migcn geheel vcrslakt, werden aangetroffen. Moedig klauteiden

wij opwaarts^ slecbts eenige der bcvooroordeelde , ti-agc Ma-
doerezen i) toonden zich, gelijk bij dcrgebjkc gclegcnhcdcn

nienigwerf hct geval was, onwiHig en k^araen schoorvoelend

acbteraan.

Eindebjk, het was lO'/^ are, beieiktea wij den berglop.

Gchccl onverwacht bevond ik mij aan den rand van een af-

grond, waanan het oog de diepte ter naauwcrnood kon pcilcn;

eene vreessebjkc, half trechter- half bolvormige kolk lag hier aau

niijne voeten geopend en dezc was z66 diep, dat de damp-
wolken, welke nit den bodem opstegen, aan mijn oog als een

ligten novel toeschenen; daarenboven was zij zoo ontzeltend

dat de tegcuover staande kratcrmuur mijlen vcr ver-

de enkele dcclen, ^vaaruit hij bestond, evenrd

als de rolsbrokken, welke aan de zijden uitstaken, kon men
met het bloote oog niet duidelijk onderscheiden ; deze kolos-

sale muur scheen, zoo verre de eerste, onthutste blik reikte,

uit louter losse^ op een gehoopte uitwerpselen te bestaan,

welke elken oogenblik «x^xq

stipje kon het oog ontwarc dor

Ik moest bekennen, dat deze kraterkolk, met uitzonderin

van die des gocnoeng Tengger, grooter en dieper was dan elke ai

dere, die ik op Java had srezien; de eerste indruk. welke Ik

or

o

mij maakte, gmg gepaard met

G zich

elk mij

Uit \rees voor dcrgelijke iiistorlingcii^ legerden wij ons, op

ecu afstand van 100 voct beneden den kraterrand, in eene der

kleinc kloven van de buitenhellin;? , welke in asch en steen-

*) ilct scheen mij toe, dat dc Madocrezen in Bcsocki, wat hunnc zedclijkc ont-

Avikkcliug betreft, op ecu lageren trap staaa Jau dc Javanen.



89 G

brolvkcn uitgegraven wareii en zich als onrcgelniatig loopende

scheuren vertoonden. De \^anden dezcr klovcHj A^aarvan ver-

scheidene gcdcellcn in bogten overhelden,— ter plaatse, namelijk

,

waar rotsbrokken door de asch mtstakeiij — wareii beneden aaii

den bodem ongevecr zoo \erre ^/an elkander verwijderd, dat

B kt tasschen dezelven zou hebben ku

\Yare zulks door de ruwe en hobbelige bodem ^ ten gcYolge

daarop steenbrokken , niet Terhinderd

t)

geworden. Wij bcreidden ecliter ons nachtleger, te dezer plaatse,

zoo goed ons zulks mogelijk was, en bescbutten het door een

over hetzelve gespannen dak; lets lager, doch in dezelfde kloof,

;rden zich de koeli's 5 al kugchende naderde de kok , die

eenige half doode hoenders medebragt, en weldra stegen de

ylammen van eenige vertrouwelijke vuren opwaarts.

Van tijd tot tijd trokkcn wolkepncYclen rondom ons hecn,

en de tcmperatuur van den dampkring daalde van 10^0 tot 9,0

Koaum.

Nadat al het noodige voor ons nachtverblijf vt'as in gcreed-

heid gebragt, en mijne instrumenten gesteld waren (mijn ba-

rometer had ik ongeveer 50 voet beneden den kraterrand op-

gehangcn)j ving ik aan de gesteldheid der krain te onderzoeken;

met inachtneming der meest mogelijke voorzigtigheid, klauterde

ik op verscheidene plaatsen naar den rand der kraterkolk.

Het was de noordelijke rand, welkcn wij hadden bereikt. De
buitemvaarls gekeerde hcllinsf des berers had in sommisfe sredeelten

30", in anderen •^ verval^ zij liep uit in c and

Ike aan de binnenzijde en wel ter diepte van verscheidene

derd voet aanvankehjk loodregt, vcrvolgens met meer glooijenden

wand in ecnen ketelvormigen afgrond nederdaalde, De rand was

even als eene zaag getand en in kleine spifsen afgedeeld, ten gevolge

van de insnijdingen, welke allerwege werden bespeurd; hij be-

sehreefeen bijna volmaakten kring, om de bovenste ojyemn^ytm

den ontzaggelijk grooten ketel been. Niet overal verhief de rand

zich tot eene gelijke hoogte; de diepsle insnijdingen in denzelven

bespeurde men aan de westelijke zijde (aan onzc regterliand)

,

doch nergcns was dezelve door eene eigenlijke kloof doorbroken.
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Op dc volgeiide wijze trachllo ik dc grooUe der kralerkolk

le bcpalen. Ik had, namelijk, deu geziglshock harcr niiddellijn,

dat is, den linker- en den regleilioek van den rand van ver-

scliillende plaatsen, waarvan de afslaud kon be[rdald worden, met
den sextant gemetcn; onder anderen van Bondovvoso: het midden

van den bergtop in hot ziiidoosten, en de middellijn van het

zuidwestcn naar het noordoosten = 5° 18'^ van Djciuber: het

midden der bergkruin in het noorden So'' ten oostf»n, en de niid-

delhjn in de rigling van hijna uooid en zuid = 3*^ 10'; van den

pasanggrahan Lidjen; het midden der bergkruin in het noorden

66" ten westen, en de middelhjn van het zuid-zuidwcsten naar

het noord-noordoostcn =6-52'; van de kawah Idjen: het

midden in het zuiden llik° ten westen, en de middellijn in do

rigting van het noorden 15° ten westen naar het zuiden 13^ ten

oosten = S^OO'.

Hoewel de afstand, waarop deze plaatsen van de bergkruin

zijn gelegen, nog niet op eene zeer naauwkeurige wijze is be-

paald (ik zal later zulks trachten te doen), zoo is eehter

1

13 minuten van d

10
nuten, nader ligt de berg stcUigniet,— en in dat gcval bedraagt

de middellijn des kraters, welke bijna rond van vorm is,

naar den gemeten hoek van 5=18' in de rigting van het zuid-

westen naar het noordoosten: meer dan 5,000 voet. De tegenover

ons liggend(>, zuidelijke rand is derhalve minstens 5,000 voet

van ons verwijderd. Dc gezigtshoek, tusschen den rand en den
voet des muurs, bedraagt 34\2S' i); rees deze muur nu
over ^ijne gansche uitgestrektheid lijnregt opwaaits, ware hij

aan zijnen voet even verre van den tegenover gestelden wand
verwijderd als het geval is aan zijn bovenste gedeelte, aan

den rand, zoo zou dezelve de kolossale hoogte hebben van

5,400 voet. Het is eehter slechts het bovenste derde gedeelte

van deu muur , dat loodregt benedenwaarts loopt. Het tweetle

') Deze wcrd heilmaklelijk. geinctcu.
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een derde gedeeltc gaat nog bijna in gelijke rigting voort, ter-

wijl het benedenste derde gedeelte, uaar den vlakken krater-

bodem been, eenigzins binnenwaarts is gerigt ; nemen Avij nu
aan, dat de niet meer loodregt ncderwaarts loopende voet

van den muur zoo ver binnenwaarts gebogen is, dat bij een

derde gedeelte van de bovenste middellijn des kraters — deze

was 5,000 voet,— derhalve 1,666 voet nader bij ons gelegen is,

d. i. met andere woorden, dat de afstand van daar tot aan het

punt , waar wij ons bcvinden, een derde minder, namelijk, slechts

5,331 voet bedraagt, dan de tegenover h'ggende bovenste rand

van ons verwijderd is (waarschijnlijk echter is de afstand grooter

en loopt de muur steiler benedenwaars) , dan is de loodregte dieptc

des kraters, of de hooglc des ringmuurs nog altijd 2,250 par. voet.

Deze naar binncn gckcerde wand van den 5,000' wijden,

kringvormigen rand stort zich derhalve ten minstc twee dui-

zend voet diep benedenwaarts; zijn voet, welke zacht glooijcndc

naar binnen is gebogen, gaat echter met cene scherp getee-

kende grens in den vlakken bodera over, waarvan de middel-

lijn waarschijnlijk het derde gedeelte (= 1,666 voet) van die der

bovenste kra teropening bedraagt.

Hoogst waarschijnhjk w^ordt op den ganschcn aardbodem
geen dicper krater gevondcn, welke, van rondsom binnen wan-

den ingesloten , zoo volkomen ketelvormig is als deze. Hij heeft

ongeveer de gedaante van een orngekeerden bijcukorf, met eenen

in het midden gelegen vlakken bodem.

Met uitzonderiug van ecnige tusschen ingcschovene, en eenige

bovcn op dcnzclven liggende lava-banken, is deze muur in zijne

gansche hoogte, zulks laat zich duidelijk bespeuren, — ge-

heel en al uit zand en klein steengruis gevormd; hij is z66

steil en los, dat elken oogcnblik de instorting van enkele ge-

deeltenvan denzelvcn mag te gemoct gezien worden, en

niet dan met angst in het hart op zijnen rand kan verwijlen.

En hoc gegrond eene derg(5lijke vrces is, hicrvan zict men de

bewijzen op hondcrd verschillende plaatsen, waar een breeder

of smaller gedeelte zich werkelijk reeds van den rand heeft

losgf^scheurd , en naar bencden is gestort, terwijl de vcrsclie

men
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strcepvoriiiigc sporeii, Mclkc daardoor zijn vcroorzaak t , door

het ^egen^^ate^ nog niet zijn glad gospoeld.

Ten gevolge van dcrgelijkc instortingen of aardvorzakkingcn

heeft de Toet des kraterniuurs zijne nicer glooijende helling

veikregen, zijne vooruitsprlngende, binncnwaartsche bogt, waar-

niede hij in de ceutrale vlakte des krateibodems ovcrgaat, teiwijl

daarentegen het hoogcre 2/3 gedeclte, — een Mand van 1,500

voet hoogte, — bijna volkomen loodregt opwaarls rijst. ITicr

en daar vormen deze naar beueden gestorle puin-massa's, dcze

afgebrokkelde gedeelten des wands, welke aan den voet van

den muur opgehoopt liggen, vooruit springcnde ribbcn van gc-

ringe grootte, waar tusschen liet regenwater gleuven heeft

uitgespoeld- over het algemeen is de verlicale vlakte van den

muur, van den uitgefanden rand tot bcneden aan den kraler-

bodem, maar voornamclijk echter.iu de bovenste helft, zecr

glad en eiTen gedeelten

ven of spleten, en dit is het, vt^aardoor deze kraterkolk, bij

bare builengevvone grootte, dat indrukwekkende scliouwspel

oplevert.

der buitenhelling, vooral op die pi

ahiaar het zand eene meerdere vasllieid bezit, of waar lava

welk

ben van slechts eenige "weinig der 1 . 2

4 voet breed zijn. Deze spleten, op verschillende afstanden

van den rand gelegen , loopen evenwijdig met denzclvcn , derhalve

dwars ten opzigle vande riglingder berghelling, en vormen gedeel-

ten van concentricke kringen; zij zijn gewoonlijk voor ecn ge-

deelte met los zand of stcenbrokken gevuld, en dringen tot op

eene aanmerkelijke dicpte in de bergmassa. Aan de noordelijke

L*, alwaar wij aankvvamen, werd een drietal dergelijke

spleten gevonden, van weike de binnenste ongcvccr 10 en de

buitensten of ondersten 20 en oO' van den rand verwijdcrd

warcn.

Te dczcr plaatse werd eene dicpere tusschenruimte gevon-

den, welke eene insnijding vormde tusschen hooger rijzende

gedeelten van den rand; in deze tusschenruimte Mas hot, dat
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men den loop vaa cenige cler yj'ocger bedoelde spletcn koiT

bespcuren. (Zic Rawon Figuur 4J) Naar mate zij dieper in

do bergmassa's doordrongen ^ warden dezelven allengs naauwer

;

duidelijk liet liet zich zien^ dat daardoor het instortcn van

enlvele scliilferachtige lagen van den rand, welke afwisselend

eene breedte van 10 tot 30 voet hadden, werd voorbcreid.

De binnenste laag, oostwaarts van het punt^ waar wij ons op

den rand bevonden^ helde reeds zoo sterk naar de kralerkolk

over
J
dat wij hare instorling elken oogenblik mcenden te ge-

moet te mogen zien. Daar dit echter niet het geval was, zoo

waagde ik het over de spleten been te stappen, naar den bo-

vensten rand te khnimen en daarop uitgestrekt te gaan hggen,

ten einde, met het hgchaam in eene voorover gebogene bon-

ding , den voet des muurs en den kraterbodem op te nenien.

Van bier mat ik, en dat wel herhaakle malen, den lood-

regten gezigtshock van den tegenover mij gclegenen zuidehjken

kraterrand.

De bodem des kraters heeft eene middelhjn van ongeveer

1,600 voet, is vlak en tamelijk rond van omA^angj daar dezelvo

bijna overal horizontaal is, laat zich hieruit de gevolgtrekking

opmaken, dat hij vroeger geheel met water was bcdekt, waar-

van echter slechts op eene enkele plaats een zigtbaar spoor is

overgebleven, namehjk, een moeras, hetwelk naar schatting

een paar honderd voet breed was. Op twee plaatsen , nabij den

voet van den zuid-zuidoostebjken muur gelegen, stijgen dampen

opwaarls, waarvan het sissend gebruis slechts ter naauwernood

tot op deze hoogte hoorbaar is; ondoenhjk is het van hier te

onderscheiden of het water , dat het kleine meer vormt, verhit

is en in eene borreleude beweging wordt gehouden.

De met dampen doortrokkene, waarschijnhjk papachtige bodem

heeft eene grijze , witachtig grijze en geelachtig grijze kleur;

de kolossale, uit loutere uitwerpselen gevormde wand, welke

denzelven van alle zijdcn omringt, die van bovcn in een scherp

getandcn rand eindigt, en als het ware een krans of kroon

draagt van eene nienigte zeer smalle, naaldvornjige spitsen,

lieeftcene bijna gehjke kleur. (Zic Rawon Fifjaur 5.) Men kan
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tleze zandnaaldcji! het best vcrgclijkcn met omgekccrde iiskc

gels. Ncrgeiis op Java A^ordt icts dcr,

Het isduidclijk, datdeze gansche wi

bovcnste kocpel van dezeu berg, ter ho(

uit eene opbooping van losse asch, zand en kleine lava-brokkcn

bestaat; de geelachtig of bruinaclitig grijzc tint, waarondcr

zich hier en daar een roodachtig grijs mengt, komt op die

plaatsen witachtig gestippcid aan hut oog voor, alwaar ver-

wecrde rotsbrokken met de zandu^assa vermengd zijn, welke

eenigzins voorultsteken. Deze losse, uitgeworpene sloffen Avisse-

i lagen, verschillcnd van dikte en van kleur,len in evenwijdig

met elkander af ; zij doen zich dcrhalve voor als het product

van even zoo velo uitbarstingen als er lagen aan den wand
wordcn bespcurd^ hot zijn voornanielijk de zuidwestelijke en

westelijke gedeelten van den wand, welke een zecr bontkl

bruinaclitig

bezitten^ de grijskleurige zandlagcn gaan in die gedeelten

na gcheel en al over in de vaalroode kleur der rapilli-

massa's, door welke, op een afstand van 50 tot 50 voet in

eene verticale rigting van elkander verwijderd, vele dwarsche
strepen loopen : deze strepen hebben eene breedte (dikte) van

5 a 10 voet, loopen volkomen evenwijdig, zoo ten opzigte van

elkander als van de overige lagen, en hebben eene geelachtig

helderroode (oranje) kleur.

Nergens ontwaart het oog, aan dezen zoo boutkleurlgen,

doch over het alaremeen in het o-pplarhtiVp. pn ood

den wand, oneffenheden van eenig aanbclang

cale rigting is de wand slechts met sniallc, niet diep in denzelven

indringende strepen voorzien, welke onduidelijk in het oog vallen,

en die waarschijniijk deels door de
'o

mendc regenwater zijn ontstaan, deels de ondiepe gleuven, de

overgeblevene sporen der aardstortingcn zijn. Wijders bcmerkt

in de bovenste gedeelten des wands en wel in de onmid-

dellijke nabijhcid van den rand, ja, zelfs op den rand, een

gering aantal heldergrijze strepen, die vooral onze opmcrk-

zaauiIiL'id verdienen; het zijn zuilvorniig geribde irachiet
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lava-bankcn, die midden lusschen zandmassa's zijii ingescho-

ven, op Zand rusten en met zand zijn bcdekt. (Zie Rawon
Figiiur 5 en 6.) Op sommige plaatsen, waar do bovenste
zandlaag ipoeld

banken de bovenste korst van den kraterrand en der
waarls gekcerde helling,

Ik onderscheidde: l" eene dieper benedenwaarts liggcii

ongeveer 300 voet beneden den rand, welke eene dikfe

50 voet en: 2^ eene hooker liffs^ende laagr, waarvan de dik

de liclft bedroeg; zij was op sommigc plaatsen met zandlagcn

op anderen echter, waar het zand weggespoeld was
plaats daarvan insnijdingen waren gevormd, kwam
ontbloot te voorschijn en maaktc zij de bm^enste berir-

bed ^

en in de

ne-

korst uit.

Een gedeelte der laatstgenoemde laag vcrhief

zijde nevens de plaats, waar wij ons bevondcn
vens de reeds vroeger vermelde kloofvormige insnijding tusschcn
de hooger oprijzende gedcelten van den noordelijken rand. Aan
de westelijke zijde dezer insnijding was de eene (derhalve de
oostelijke wand) der lava-Iaag geheel ontbloot; zij had onge-
veer eene dikte van 25 voet en daalde onder een gelijkeu

hoek van 30% even als de buitenwaarts gekeerde helling des

bergs, naar beneden; zij was aan deze (oostelijke) zijde afge-

broken, d, i. hare voortzetting was verbroken; naar het westen
echler Hep zij allengs spitser (wigvormig) in het zand uit. Zij

was geheel en al in enkele, onregelmatige prismata, of korte

zuilen, gespleten, die, zoowel aan de zijwanden als aan het

naar den krater gekeerde front, als ribben uitstakcn en innig

met elkander verbonden waren. Deze ribben slonden niet

loodregt op het vlak
,
gevormd door de laagsgew ijze scheiding

maar werkelijk in eene verticale rigting, terwijl de gansch

a 30^ naar de buitenwaarts gel

V

had. i) De rustende laag w as grof
,
hetwelk hoofdzakelijk uit veldspaath

Deze hoek werd gcmctcn met ecu clinometer duor Breitliaupt vcrvaardimi
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Zand had
J
tcr pi

kendc laag in aanraking kwam
5

Iv

ten gevolge van eene onvollcdigc smelling, tot ecne porcuse

slak geworden, 1) doch orerigens zoo los, dat ik met ccn stok

gaten daarin kon boren en het ondcr de rots kon wcgdawcn.

Dcze rotscn waren gevormd uifc eenc grijze, tamelijk

docl1

eldspaalh' (trachiet-) lava, die ook hornblende b

aarin geene blaasminitcn werden e^cvonden.

Deze bank , die ik later heb bekloramcn, strektc zicli niet

ver langs de berghelling uit, althans niet in den vorm van

een zamcnhangend geheel; door hot loslaten der cnkelc scherp-

hoekige en kantige stukken, ging zij weldra allengskens over

in afzonderlijke blokken, vvaarvan het gioolsle gcdeelte waar-

scliijnlijk langs de berghelling naar beneden was gerold. Slechts

eenc enkele groote massa verliief zich nog als ecu eiland aan

het benedengedeclte dcr bank ; eene tusschenruinite , eene

kleine kloof, van rondom door loodregte wanden ingesloten,

scheidde dezclve \mi de hoofdmassa,

Niettcgenstaande deze lava-bank geheel en al op de oppervlakte

van den rand ligt, zoo schijnt het echter, dat dezelve niet als een

product rnoet beschouwd worden, dat door den vulkaan in den

laatsten tijd is gevormd. De steenen, welke bijna alle vulkanen

op Java, in den tegenwoordigentijd, hebben uitgeworpcn, schijnen

eer toe afgerukte brokken te zijn van het reeds bestaande gebergte

dan wel nieaw gevormde lava ; zij onderscheiden zich, wathare

hoedanigheid betreft, niet van trachiet. (Augiet-lava , welke zwaar-

der van gewigt is dan gene, eene grootere hoeveelheid ijzer bcvat

en donkerder kleur heeft, wordt op Java zelden aangetrofien.)

Verstaat men door lava: gestolde steenmassa's, gevormd uit zelf-

standigheden voor korten tijd gesmolten^ dan bezit Java in het

tegenwoordige tijdperk volstrekt geene lava; al hetgeen uit de

kraters, in een gloeijenden toestand, wordt uilgeworpen, beslaat,

zonder dat hierop eenige uitzondering wordt waargenomen, uit

scherphoekige fragmenten- Afzonderlijke , veelal zeer groote

^) „Gefnttct."
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glasachtlge speldspaath- (riakolith-) kristallcii, in eeiie schijii-

baar gelijkvoraiige felsit-gronclmassa , wclkc op dc breuk fijnbla-

derig, splintcilg is, kornen veelvuldig voor; daarenboTcn bevatten

dcze gcstccnteii gewoonlijk hornblende-kristallen, welke echter

klciner zijn dan de vorigcn, ecn lang gerekten vorm, met

scherp gcteekende grenslijncn bczitten en immer eene gitzvvarte

kleur hebboa ; de afwisseling in de verhouding , welke in dcze

kiistnllcn met betrekkiug tot hun aantal, grootte en grocpering

%vordt waargcnomen, zoo mede ten opzigte van de verschillende

kleur dcr grondmassa, welke veelal witachtig grijs of blaauw-

aclilig grijs is, brcngt die oneindige verscheidenheid in de varie-

telten dezer trachiet-soort , dezer al-oude of oorspronkelijkc

lava, teweeg; slecbts somwijlen bevat dezelve nog andere, nict

lot bet wezenlijke zamenstel bchoorende zelfstandiglieden , als:

magneetijzer en ijzerkies. Glimmer heb ik slechts enkele malcn

daarin aangelroflen, b. v. in een platvormig stuk tracbict, in

dc nabijheid van Buitenzorg^ overigens komt bet daarin niet voor^

somtijds vindt men er olivien en bronziet in.

Werkelijke augiet-kristallen lieb ik slecbts eene enkeic maal

in duidelijkcn^ schoonen vorm, namelijkj op den Merapi aange-

troffcn-, het waren achtzijdige zuilen^ waarvaa de meesten 1 duim,

enkclen 5 daim lang, bij 1 duim breed waren. (Zie Hoofdstnk I.

,

bladz. 592 en L. n^ 185. rBat. no 108.) d

Twee lava-Iagen, geheel en al tasschen losse, uitgeworpeno

massa's ingeschoven en ecnige lionderd voet beneden den rand

des kraters aan den wand zigtbaar, waren op gelijke wijze

geribd en in langwerpig vicrkante stukken (parallelopipeda)

gesplelen als de lava-bank, welke op de oppcrvlakte is gelegen

en zoo even door ons is beschouwd geworden^ uithoofdc van

de ontoegankclijkheid der plaats, was het ons onmogelijk de-

zelven naauwkeuriger te onderzoeken. Op enkele plaatsen verdwe-

nen dezelven uit het oog, — waren zij verbroken, — om elders

wcder duidelijk te voorschijn te treden; ten gevolgc van hare

gelijke dikte en hoogte schenen zij de voortzetting te zijn der

vroeger vermekle strepen. Hoogstens strekten zij zicli over een

vierde gcdeelte van den kringvormicfen wand uit, waarop zij
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zich tusschcn zand- en aiidcre, uit losse zelfstandighedcn be-

staande lagen verlorcn.

De aanwezigheid van deze primatisch- en loodregt afgedecldc

lava-lagen, tusschcn zandlagen van den kratermuur, bc\^ijst:

lo dat de vulkaan, nadat zijne uitwerpselen gcdurcndc lan-

gcn tijd slechts uit zand en rapilli liaddcn bestaan ^ bij gelegcn-

heid van enkele uitbarstingeUj — welke in een later tijdperk

hebben plaats gehad ^— insgclijks vloeibare , of althans door den

gloed des vuurs week gewordene lava heeft uitgebraakt; deze

lava vloeide op enkele plaatsen over den rand, bedekte hct

zand en vormde, na bekoeld te zijn, gindsche in zuilvormige

stukken afgedeelde banken.

2o Deze lava-lagen werden, bij gelegenheid van later plaaLs

grijpendc uitbarstingen, door nieuwe zandmassa's overdekt^ zoo-

dat althans de lager liggende het voorkomen heeft van geliecl

tusschen zandmassa's te zijn ingeschoven gewordcn.

5*^ Daar bijna in alle, ook in de grootste kraterrauren op Java,

zoo als b. V. in dicn van den Gede, Soembing, Tengger^ derge-

lijke verticaal geribde steenmassa's worden aangetroffen^ welke

in lagen boven elkander liggen en vvaarbij tevens wordtwaarge-

nomeUj dat zij steeds ondereen gelijken hoek alsdehelhng des

bergs naar de buitenwaarts gekeerde zijde af\^aarts dalen, als

waren zij naar een kegelvormig middenpunt opgeheven gewor-

den; — daar wijdcrs al deze kratermuur-rotsen op Java in dit

opzigt overeenkomenj dat zij uit veldspaath-lava bestaan , waarin

hornblende kristallen in meerdere of mindere mate voorkomen, zoo

mag daaruit met grond worden opgemaakt: dat de kraternmren

bij al deze vulkancn op gelijke wijze, van lievcrlede, zijn gevormd

geworden, namelijk, door het overvloeijen en bekoelcn van

lava, welke bij gelegenheid van herhaalde uitbarstingen werd

uitgebraakt.

De aanmcrkelijke wijdte, wclkc eenige dezer kraters hebben,

kan ontstaan zijn ten gevolge van dikwerf herhaalde instortingen

en afschilferingen der steile kratermuren \ in dezen kratcr van den

Rawon loch hebben wij gezien, dat dergelijke afschilferingen,

waardoor niet slechls de bovenstc opening wordt verwijd, niaar
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die tcvens clc hoogte van den gansclien berg docn afnenien , sleehts

al te zeerplaats grijpen; wijders herinner ik den lezer aanhet

inzalvken van het noordwestelijke gedeelte van den Goentoerj

van welks kraterrand, bij gelegenheid eener nitbarsting, een

stuk ter breedte van verscheidene honderd voet is naar beneden

geplofd. Verder laat het zich ligtelijk verklaren, dat eene lava-

bank, waarvandc gansche niassa , met meer of minder regelmaat

is gespletcn en die ten gevolge van de regie hoeken j waaronder

deze spleten elkander snydcn^ louter in prisraatische stukken is

afgedeeldj dat dergelijke lava-bank ^ zeg ik, hoe naauw de ver-

schillende deelen ook aan elkander mogen sluiten , — het gemak-

kclijkst in de rigting der bestaande afscheidings-vlakken breken

zal, en een wand moet vormen, in geval, namelijk, eene dergelijke

bank in eene dwarsche rigting wordt doorbroken; J) tevens zullen

dande enkele stukken van den wand hicr voor^ daar achter-

waarts springen, waardoor de gansche breukvlakte een gcribd

aanzien vcrkrijgtj dat overeenkomt met eene zuilvorraige afschei-

ding, juist zoodanig als wij zulks aan de lava-banken van den

Rawon hebben opgeraerkt.

Het is vrcemdj dat, onder het aantal groote kraters op Java^

waarvan de bouw, gelijk hier bij den Rawon, over eene verticale

uitgestrektheid (dikte) van meer dan 2,000 voet uitcrst duidclijk

kan waargenomen worden, geen enkele wordt aangelroffcn

,

wclke dergelijke loodregte gesteentegangen bezit, gelijk bij den

Etna (Val del Rove) of bij den Vesuvius (Sorama) wordcn gevon-

den. Uitlioofde dergelijke gangen op Java volstrekt niet voor-

komen, zoo rijst de vraag: of dit verschijnsci niet in verband

staat mctdearmoede aan uitgeworpene lava, welke, ten opzigte

van de Javasche vulkanen in het algemeen, gedurende hot

nieuwere, gcschiedkundige tijdperk w^ordt opgemcrkt? Dat hier

op den Rawon, nabij de tegenwoordige oppervlakte des bergs,

compacte lava-stroomen,— die derhalve van jongeren oorsprong

zijn,— worden aangetrolTen, is inderdaad eene utfzondcrtng op

*J Hetgeen langzaam en gcstadig kan plants hebben, wanncer-hct lava-dck flc

msteude laag, en daariloor zijn steanpant verliest . en hot zand cr onder wo^-
brokkclt.
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den regelj bij gocn enkolen toch dor Jav^ischo viinrspuwendo

bergen wordcn zij aangctrolTen.

Moge al gecnc gesmollcnc lava aaii do oppcrvlaklc dczcr vuur-

spuwende bergen ziglbaar zijn, zoo mag hieruit nog in geenen

deele Let besluit wordeu getrokkcn, dat een gelijk gcbrek ann

lava in dc diepte der vulkanische haarden beslaat; Avnnt waar

de vercischte hittegraad aanwezig is, zullen, zoowcl hier als w

elders, Silikaten in gesmoUen tuestand voorkomen.

De ware reden schijnt veel eer gezoclit te niocten worden in

dezelfde oorzaak, waaraan liel z<^lden plaats gi'ij[>t'n van hevige

aardbevingen in dit land meet worden toegescbreven, in een

land dat toch zoobijzonder rijk is aan Tulkanen en solfatara's,

nanielijk: in de gemakkelijke wijzc, waarop dc ondcraardsche

dampen een uitweg vinden, door wijde, bijna nininier verstople

openingen, die, als zoo vela geopendc schoorsteenen op ecne

spleet staandc^ ten getale van vier dozijn van bet westen naar

bet oosten Avorden aangetrolTcn

!

Uit dien hoofde worden op Java niet dan plaatselijkoj zeer

zachte, eene ligte schudding veroorzakende aardbevingen en dat

slecbts in somraige streken gevoeld; uit dien hoofde blijven de groote

steenen gebouwen te Batavia^ welke zich verscheidene verdie-

pingen boog verhefFen, reeds gediircnde twee eeuwen ongedeerd.

Daar ik, nit vrees voor ifastortingen , nimraer gedurende een

geruimen tijd op den kratcrrand van den Rawon diirfde verwij-

len^ zoo beklom ik denzelven zeer dihwerf en op verscbillende

punten; ik niaak mij aan geene overdrijving scbuldig, wanneer

ik verzeker^ dat elke nieuwe blik, dien ik in den kratcr wicrp,

op nieaw een gevocl van angst en verbazing in mij verueklc^

niet zoo zeer is bet de ontzaggelijke grootte ' en diepte des

kraters, hoewel bij in dit opzigt alle andere krafers van Java

overtreftj maar vooral de wijze, waarop die kolossale krater-

raunr ait losse, ^een zamenhang bezittende zelfstandigheden is

gevormd, waardoor eene bekleradheid van gemocd, w^elke aan

ontzelling grenst, geboren wordf , wanneer men in de onher-

bergzame kolk nederziet, die bij de eerste aardbeving zou

knnnen instorten. "Vimmer >I(»rg mij eene dergelijke vrees om \\*^\

5B
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Iiartj Icrwij! de occaan zijnc barcn 30 voet hoog opstuwclc en

oris schip, zniclwaarts van do Kaap dc Goede Hoop, dagen Ian or

O

door slorinen voortgezweept j over de grondelooze dieplc hccn

en wcder schommelde. Maar aldaar ontmoette het oog levende

wczens, die bchagen schiepcn in het woestc oproer der elemcn-

ten; albatrossen en procellarien viogen in den storm rond, ter-

wijl hier daarentegen alles wat leeft door een giftigen adem

schijnt te zijn verstikt,

Zelfs het gebruis van dampen , hetwelk in andcre kraters

zulk een schrikkehjk geweld veroorzaakt, laat zich hier op

den top des muurs ter naanwernood vernemen. De ligging dcr

famarolcn laat zich slechts vermoeden iiit de Avittc dampwolkjcs,

welke uit den bodem van den schrikbarenden kratcr opstij-

gen 5 zij zijn het cenige teeken van leven^ van bcwcging, —
hoewel ook dit nog tot de onbezielde natuur bchoort en van

— het\Yclk men in de reusachti^re kia-onheil zwanger is!

terkolk onlwaart. Duidehjker nog valt de ontzaggehjke diepte

van den krater des Ravvon in het oog, Avanneer dc navolgende

gedane metingen met elkander worden vergeleken:

Vuikaaji.

Tangkoebau Praoc. . -

Soembinir

Rawon

Uungste Krattrrand,

6,030

10,348

9,600

KraleTbudum.

5,230

9,863

7,350

Diepte -van den krater-

bijclem irt par. Tuetcn.

800

4S5

2,250

Met dering dcr insnijdingen tusschen de toppen en dc

sp van den rand, welke het ende

regenwater, door het wegspoelen der z^nddeelen tussclien de

^itsen, heeftdoen onfstaan, en waarvan de raeesten eene diepte

van 10 a 20 voet, dc diepstenmisschicn van 30 voet hebbcn,

—

is de krateniiunr aan alio bijna even hoog. Behalve

eeni oostwaarts van

de spitsen aan de zuidwcst/ijdo van den

ons hivoiiak gelegen, schenen

rand het hoogst op
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te rijzcn. SIccIits op weinige plaatscii is de raiul bekliiiibaar cii

het ronclklauteren over denzelvcii , waarmedcwij Iiet ovcrige Tan

den dag doorbragtenj ging met zcer reel gCTaar vergezeld.

Bij hct klauteren door de kloven heenj gebeurde lict van tijd

tot tijd dat de \oet aaii de sLeile zijwanden gceu ander steun-

punt vond, dan enkelc steciibrukken, Mclke voor een gcdeelto

uitdc tufmassa, de verharde asch-, uitstakcn en die zccr ligtclijk

liadden kunneo losscbieten.

llet beklimmcn van den top des Semeroc vordei t veel minder

inspaniiing dan daartoe bij den Rawon wordt vereisehl; dc /nnd-

massa van dezen vulkaan zou waarschijulijk op gclijke ^Tijze met

kloYen doorgroefd zijn geworden, warehetniet, datdczelvezich

hoven de zone dcr eigenlijke regenwolken Tcrhief, en dat de

reeds ontslane gleuvcn telkeiis door nieuwe, nit den krater

uifgeworpenc massa's werden opgevuld, waardoor de ganscbe

kegel op die wijze weder glad werd gemaakt. De hoogte Tan

den Semeroe is 11,480 roet, die van den Rawon gemiddcid

sicchts 9,530 Yoet, Avaarbij ecbter nog ongevecr oO Toet inoet

gOToegd worden voor den afsland, waarop onze barometer

bcneden den kraterrand was opgehangen.

Even natuurlijk als de dorlieid van den Semeroe zich nit de

voortdurend vernieuwde uitbarslingen van zand laat verklaren,

zoo raadselachtig is het volslagen gemis aan plantengroei op

den top van den Rawon, welks buitenhellingen aan dcszelfs

bovenste gedeellc, tot op 2,000 voet bcneden den rand, even

kaal en van plantenbekleedsel oalbloot zijn als zijn woesle

krater. Geen grasscheut, geen mosplantje, geen thallus van

jonge lichenen kon men bcspeurenen, helgeen zonderling mogt

lieeten, JLiist op die boogte, alwaar, naar de door iiiij gedanc

hoekmetingen, de kraterbodem moest liggen, hieldcn de wouden

op, De lezer herinnere zich, hoe op den Kawi de wanden aan

zijne bnitenwaarts gekeerde hellingen insgelijks ophonden tor

plaatsc, waar aan de binncnwaarts gekeerde zijdcde Oro-vlaktc,

de oude kralerbodcm, gelegen is. \n Raivon Figuur 7 wordt

hij in zijne ware vcrliouding afgebeeld. Men zou derhalve vier

Egyptische piraniiden, elk ler hoogte van 450 voet, in zijnen kntter
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OT)
I

id da I de spits bovt-ii dm
rand ziglbaar zou zijn.

Niets cclilcT is bekend omtrent uitbarstiiigeii van dczcii

Milkaan, Avelke gcdurcndc den geschiedkundigen tijd zouden

liebben plaats gebad; dc wegspoelcnde kracht van bet nedcr-

trooniende watei h

zaakl. Men zou derhalvc bijna geneigd zijn tot liet gevoelen

over tc hcllen, dat van tijd tot tijd uitbarstingen nit den

\ulkaan plaats bebben, weike, uithoofde nieniand in de nabij-

beid des bergs woont, nict worden waargenomen^ dit kan vooral

het geval zijn, na 12 ure, wanncer, gelijk bijna dagebjks op

Java plaats beeft, eene bijna onafgebrokene wolkenlaag in de

zoncn Tan 4 a 6,000 voet in den dampkring bangt,

Bchalvc de zoo even verraelde, tot een gebeel verbondene lagen

van tracliiet-lava, vondcn Avij geene andere rotsen op den Rawon

dan slQcnfragmcnten, die zeer verschillend van groottc waren;

wij Iroffen er afwisselcnd aan ter grootte van een paar duim lot

dc grootte van 5 voet^ zij hadden eene onregelmatige, scberpboe-

kige gedaanle on ^verden deels in de bard gewordene, heldergrijze

asch vcrmcngd, deels door bet regenwater uit dien deeg losge-

spoeld aan de oppervlakte verstrooid in het rond gevonden; dc

meesten echter werden wij op den bodem der spleten gewaar,

Grootendeels bestonden zij uit zeer vaste, heldergrijs gekleurde

trachict-laTa, overeenkouiende met die, vvelke vvij op den Senieroc

hebben aangetroffen; anderen warcn basal tacbtige, van gewigt

zccr zware lava, in meerdcre of raindere mate vcrslakt en poreus;

velcn ^va^en verweerd, Bat. n" 92, L. n^ 282 (Bat. no 93.),

13al. no9i, Bat. no 9o; —• wijders Iroffen wij alhier volkomeu

pin'm.sleenachtige slakken aan. L. no 283 (Bat. no 96.) en steen-

brokken, welke door de werking van zwaveligzure dampen in

eene zeer losse, buitengemeen ligte massa waren overgegaan

L. no 284 (Bat. no 97.) De kleur dezer laatstc soort was meer of

riiiudermelk- of geelacbtig wit^ waarschijiilijk is bet kleiaarde,

met reeds gevormde aluin, >) waardoor de borizontale bodem .

»J Wclke onder ancleron als Bisulphas alumiiiae, als vederaluin, in den krater van

den Wajanpr en in de telaga fmcer) Leri in eene zccr p-ootc lioevoeiheid voorkomt.
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des kralers, beaevens vele depleii \uii dcu kialcriiiuui' Iuiiihc

witaclilig grijze kleur verkrijgen.

Hoewel voortdurcnd vvolkennevelen over onze hoofden togen

en hel wolkendak een aaneengeschakcld gehcel vormde, zoo

M'crden wij echter door het weder in zooverrc bcgunsligd, dat

gecn regcn op ons nederstroomde, want ligtelijk zou hij ons,

op dozen aschbodomj die spoedig loslaat, met alles wal wij bij

ons hadden, bergafwaarts hebben gespoekk Slechts des avonds

Yielen enkele droppels, waarop de scliitlerende sterren ons

vcrdcr een heldcren naciit voorspclden.

Nadat onze kok ons een wclvoorzienen discli had loebercid,

bragten wij ecu allezins dragelijken naclit door, dewijl ons

leger niets te wenschen overliet^ eenige onzer bediendeu had-

den, met behulp van spitse stokken, ter zijde van de kleine

kloof, holen in de asch gegraven en bcwcerden, dat zij, in

dezc kunstmatig gevormde grotten, een regt aangenaani, voor

den wind beschut naehtverblijf vonden. Wij gaven aan deze

arme duivels eenigen brandewijn, mantels, wollen dekens, en

hetgeen zij verder verlangden, waarna wij ons in de armen

des slaaps wierpen. Ik was echter minder gelukkig dan mijn

reisgenoot Bosch, die weldra insliep^ ik moet bekenncn, dat

ik, die zoo menige rustige nacht in andere kratcrs, zoo als,

b. V. in den k rater van den Merapi had doorgebragt, dezen
r

keer den slaap niet vatten kon. Deze berg, in Europa zelfs bij

name niet bekend, wekte bij mij zulk een onaangenaam, wan-

trouwend gevoel op (dewijl de oorzaak der zi^tbare ver-

schijnsclen voor mij niet dnidehjk was), —- de raadsclachtige

dorheid der buitenhelUngen, zonder dat uitbarsLingen hadden

plaats gegrepen! de menigte sporen van aardstortingen, welke

zich verloonden, — doch stil, zonder dat eenig geliiid werd

vernomen, ging de nacht voorbij.

W"aarschijnlijk is het, tlat de gchaltc aan kali door ile zwarcligzure ^L^mpen uit doji

veldspaath, — digte veldspaath (felsit) cu riakoliet, — is getrokken gewordeii eu

dat zwavelzure kali in de wateren eu ia dea niodder voorhaudon is.

Latere aamacrkbig, — Dezc zelfstandighoid is duor A. Waitz u'crkelijk j^evuudeu

ia iict water van het nicer Id] en on van dc tegala Bodad. (Zie fjhiJ)
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III dcii vroegen luoi'gcn van den 1:2''" October hiekl ik iiiij

met hct kricken van den dugeraad (het niininiuni der temperatuur

was -|- 4, 5" R6aum.) reeds bezig met het stellcn raijner instru-

menten, ten einde zootcc! mogelijk partij to trckken van de

heldcrhcid des dampkrings; ik waagde het mijn iheodoliet op

een der hoogste toppen van den rand te stellen en reeds v6ur

op de schaal

den kijker reeds naar den Seiueroe gerigt. Het gansche

id lag verborgen onder een sneeuwwit wol-J o^""^^'^"^ x^.xA^* .1,^ .v,**vv/in

3

o

kcndak, hetwelk eene goIfvormig-onefTene oppervlaktc bezai

uelkein duizcndcn van kleine bollen oprees^ slechts de toppen

ite bcrgcn verhieven zich boven hetzelve. Weldra scheen

het ook dezen bei-gtop le zullen omhullen, en tegen het opgaan

derzonsnel hooger te stijgen. De Semeroe, deAjang, deldjen,

benevens de nabij gelegene Koekoesan waren het , die boven het

wolkenmeer mistaken. De voorgebergtetop of de tweehngsberg
van den Ran on, welke zich met dezen laalslen verbindt door
raiddel van een tusschenzadel, ter hoogte van nagenocg 7,000
voet, en welke geheel met wouden bedekt is, >vordt door de
Javanen: goenoeng Koekoesan geheeten; hij lag in het noordoosten
van den Rawou. Zijn schedel, welke ongevecr 700 voet la^-er

was dan de top van dezen berg, en derhalve eene hoogte van
8,900 voet scheen te bcreiken, werd gevormd door eene nok
\^ cike een halven kring vormde; dezc nok stond met het geopende
gedeelte naar het noordwesten, en verlengde zich in deze ri<^tino'

in eene klJuf, welke langs de helling benedcnwaarts liep. Waar-
schijnlijk is hct, dat ook deze Koekoesan, vanwaar een lan^^en

en^^S^'^g, goenoeng Xendeng, eerst naar het noordoosten
vcrvolgcns naar het oosten, tot aan den westelijken voet van
den Idjen voorloopt, eenmaal een krater bezat.

Nadat wij nog een enkelen blik in de vreesselijkc kraterkolk
Tan den Ra^von hadden geworpen, verlieten wij ten VVa ure
dit gevaarvolle cord. Ten 8 ure bereiklen wij pondok Soemocr,
ten 11

1/2 ure Ardipoeri, ten 2 ure trokken wij voorbij Pakisan
en kwameu ten o'/a ure weder te Bondowoso tenig.

Bdialve het meer, dat in den krato]- van deft Rawon ligt,
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schijiit ook do gansche bodem, rondom hot iiicci- gclegcn, nil

opgdoste, weekc, modderaclitige zellstaudigheden te beslaan;

de hoeveellieid regenwater, welke in dezcn wijden ketel te

zamenloopt, kan niet gering zijn. De werkzaaraste fumarolcn,

waaruit, behalve Avaterdaiiip , steHig zwaveligzurc dampen
opstegen, lagcn in de nabijheid van den voet des zuidelijken

kraterniuurs; stijgt nu het water in dit meer, dan woiden

deze fumarolen daarmede bedekt, het water moet derhalvc met

zwavelzuur worden bezwangerd, ^^elke niet vrij kan blijvcn,

wanneer do modder van het troebcle water hoofdzakclijk uit

kleiaarde bcstaat. llet is duidclijk, dat de cerstvolgendo uilbar-

Sting, welkc zai plaatsgrijpen, zoodra cene voldoende lioevcel-

hcid dampen ontwikkeld is om den kraterbodem te doen bersten

en gelieel of gedeellelijk tot aan den bovensteu rand op tc

heffen of op te slingeren, Yoor het grootste gedeelte altliansin

het begin der cruptie uit mo^/t/er- en waterstroomen zal bestaan.

Uit dergelijke modderstroomen, waarbij zich zonder t\^ ijfel de

asch voegde, welke^ in clroogen toestand door den krater

werd uitgeworpen, en die veiToIgens, met het water der gecon-

denseerde dampen verraengd, tot sHjk overging, zijn ongetwij-

feld de liehtkleurige tufraassa's gOTormd, welkc de buiteuwaarts

gekecrde heUingenvan den Rawon, op enkele plaatsen ter dikte

van 150 Yoet bedekken. Werd nu van eene dergelijke uUbarsting

(in geval zij sterk genoeg was om eenige koffijtuincn te vernielen)

in de Javasche Courant melding gemaakt en kwam door een

bijzonder toeval een nummer daarvan, hetzij naarDuitscbland of

naar Frankrijk
J
dan zou men in alle dagbladen dier landcn het

volgende berigt geplaalst zien; «0p Java heeft weder eene

« schrikkelijke tvafer- en inodderuilharslmg ^ uit een grootcn

((vulkaan, plaats gehad, welke overeenkonit met die, welkc

<(in 1817 uit don Idjcn en uit den Galoenggoeng , in 1822,

« plaats greep- Het schijnt derbalve, dat de hoeveelheid mod-

((der onuitputtelijk is, welkc uit den die|3sten schoot der aarde

((door deze merkwaardigste soort der vuurspuwende bergen

((opwelt, door vulkanen, welkc, naar liunncn aard, gchcel en

«al afvvijkcn van de overige vulkancn, die ons bekend zijn
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andcrc beteek

<( gewordeii ! ;) Ilitraaii zou men gcloof lieclileiij zonder lo we-

ten, dat deze moddcr, dit met zwavelzure kali en zwavelzure

klei (aluin, doch geenzins met vrij zwavelzuur) bezwangerde

water een verschijasel is^ hetwelk ontstaat aan de oppervlakie

des hodems^ en voortgebragt wordt door tneteorologische

oorzaken en door de gedaante des kraters, — hetwelk geene

TOS heeft dan de watervloeden , ten gevolge Tan

het smclten van het sneeawbedeksel'^ afgestroomd van die vul-
F

kanen, welke zich boven de snecuwgrens verheffen, (in beide

gevallen is het atmospherisch water, dat niet door het bin-

nensle der aaide is heengestroomd) , en zonder te vermoeden

dat dezeTidkanenj v\at hunne innerlijke hoedanigheid betreft,

in geencn deele verschillen van die, w^aarnit bandvormige lava

stroomt, (Zie hieroA^er vroeger: Galoenggoeng , Keloet e.

Wat den inwendigen bouv^, de wijze van zamcnstellin

vulkanen betreft^ d. i, der schoorstecnen , welke den bov

uitgang van de kanalen der vulkanische haardcn omkr*

der

op Java vier verschillende soorten ^) wor-

dcn aangel

1^ Yulk beslaande, welke

de

bij hunne wording, in een gloeijend taaijen toestand ver-

keerden en als het ware in eens Averden afgegotcn, toen de

trachiet rondora die opening tot op

vulkanen opwelde en vervolgens b

hadden later of geene, of slechts ui

Dlaats. waarbii slechts losse stoffen.

koelde: uit deze vulkanen

damp

gruis mede weixlen uitgeworpcn en de kegel niet merkbaar

werd opgehoogd. De trachiet-massa's , waaruit de ringmuren

dezer groote kraters tot aan Imnnen hoogsten rand bestaan,

knnnen niet van heverlede gevonnd zijn geworden door ophoo-

ping van enkcle lava-stroomcn; zij zijn, welisAvaar, in banken

afgedeeld, maar deze hebbcn dikwijls eene dikte van 50 a 100
voet; verre van wigvonnig uit te loopen, zoo vonnen zij aan-

^) Men vci'gelijke hiermede de (in Iioofdstuk 1. bl. 307 enz.) opgegevcne ver-

schcklenlieid dei" vulkanen , iiaar gelang van de verschillende gestcldheid hunner

zij rfbbea (ten gevolge van het al dan niet ondergaan van latere verwoestingen).

I

s
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in pi

ceil verboudeiie, kringvorinige lagen (strala) rondom den kraler.

llet ontstaan dezer verschillende banken moot men dcrhalve

beschouwen als te zijn geschied, bij de bekoeling van het

gestcente, ten gevolge van afzonderingskrachten , welke de

trachiet eigendommelijk bezit, even zeer als zulks het geval

is met de verticale spletcn, waardoor deze banken wederom
smalische stukken zijn afgedeeld geworden. Deze vulka-

nen, welke geene andere dan primitive lava-stroomcn hebbcn,

worden zeer zelden aangetroffcn ^
i) tot die soort behooren

b. V. de Socmbing en de Tengger.

2° Yulkanen, welke sleclils gedeeltelijk , — voor een derde

gedeelte, de helft of twee derde gedeelte van hunne lioogte

en hunnen oinvang, — op die wijze, bij het eerste opwellcn

van het gesteente, werden gevormd, die echter later nog eene

lange reeks van uitbarstingen hebben ondergaan en zich op de

reeds bcslaande grondslagen van primitiven trachiet ook later

behal

behoort het a

in het tweedc tijdperk

zaamheid braaktcn zij lix^^-stroomen uit, welke hoofdzakelijk

van trachitischen , zelden van basaltischen aard zijn en veel

overeenkomst hebben met de primitive lava^ in het derde tijd-

perk hunner werkzaaniheid, hetwelk nog heden voortduurt,

werpen zij slechts asch, zand en lava;/>Y/^-wew;en uit , wclkc in

een roodgloeijenden toestand uit den krater worden gebraakt,

niaar scherphoekig zijn, volkomen met de vroegere soorten

overeenkonien en gehcel en al het voorkomen bezitten van

losgereten stukken van het kerngesteente des vulkaans te zijn,

5° Vulkanen, welke uit niets anders werden gevormd dan uitge-

worpcne slofien, bij afzonderlijke uitbarstingen, en die langza-

merhand rondom de opening, door lava fragmenten, door zand

en asch opgehoopt ^werden. Hoe veelvuldig eruptie-kegfils op

dergelijke wijze in kraters Morden gevormd, zoo wordt er

*) riimitivc lava-stroomen , met betrckkiiiK tot den vulkaan, welke door iIc

eerste, oudste uitbarsting zijti gevormd , die, namclijk, welke den vuurspuwenden
berg deed oi)riji!en.
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waarscliijalijk blochl^ €en ciikele vulkaan op Java aaiigelrofTeii

,

de

bcrjrketcn is uitjrebroken

Gocntoer; hij is als hct ware ecn cruptie-kegel zondcr vulkaan

. i. zonder ecn prirnitiven ringiimur), en waarscliijalijk de

Jongste vuurberg op het gansche ciland.

4o Kraters zonder kegel, met andere woorden; vlakke vul-

kanen, zonder opgelioogden rand aan de opening, Maaruit,

lioewel nienigvverf met groote kracht en in groote hoeveelheid

,

dampen, maar ook niets anders dan dampen en gassen op-

stijgcn. Deze zijn nu cens aan hellingen van bergen, elders

in geheel vlakke slreken van bergketenen doorgebroken ; deze

hebben het daarop rustend rotsachtig bedeksel vaneen doen

springen, de lioekige brokstukkcn in hct rond gcslingerd en
niets anders uitgcbraakt dan dampen en gassen, zonder vastc

ligchamen nit te werpen en zonder een berg te vormen. Tot
dcrgclijke kraters (explosie-kraters) , waarondcr zeer werkza-
mcn ^^ ordcn g bekend

hoeveelheid

^

dampen dedcn uitstroomen , steenen dedcn vergaan, en zwavel
en aluin vormden, bchooren, b. v. de kraler tusschen den Salak

en den Per\yakti, de Wajang, dc kawah Manoek , de kawali

Kiamis en ecnige andercn in het Dieng- en in het Ajang-ge-

bergtc gclcgen. Men mag dezelven beschouwcn als zijspletcn

van nabij gelegene vulkanen , waarvan zij, nadat het groote

(midden-) kanaal is verstopt geraakt, de eenige uitweg voor de
opstijgende dampen zijn geworden
een afstand van 2 a 3 geographische miilen van den

op

krater verwijderd, zoo als b. v. de kawah Tjiwidei, welke als

een werkelijke explosie-krater door zandsteenbanken, tot de
rtiaire formalie behoorende, is doorgebroken . (Zie hoofdstuk
,
bladz. 64, enz.)1

Zoo ziet men,' dat de natuur ook bij het vormen van
nict slechts gesmoltene massa's ophcft, niet slechts \oi

ophoopt, niaar met veclvuldige afwisscling te werk
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— — "Dcr Pliilnsopli, cr weiss cs nicht zu faisen

,

<i Da lipgt Jer Fels, man mussihn lirgpn lasspn.n

(GiiTiri!.)

Soember waroe^ den JS'^"" October.

Vrocg ill den rnorgen van den 13'^" October zat een oud
bekendc, een onvergelijkbaar voorbeeld van onTerstoorbarc ge-

moedsrust weder op den bok en liet rijtaig stond aangcspannen
voor den pasanggrahan ; zekcr is het, al had ik nog een uur
lang op mij latcn ^vachten, dat noch koelsier, nocli paar-

den, die i-ustig de koppen lieten hangen, het geringste leeken

van ongeduld zouden gegeven hebben. Met iiiij was zulks echter

niet het geval, want na met haast mijne koffij te hebben ge-

bruikt, sprong ik in het rijtuig.

In Snellen rid reden wij van den pasanggrahan naar het lager

hggende terrcin benedenwaarts , over de brug van den Sampejan

,

cnvervolgens in cene oost-noordoostehjke rigling door devlakto^

ten 7V2 ure bereikten wij het eerste en ten 8i/i urc het tweede

poststation, alwaar de bruinkleurige , humusrijke kleibodem van

Bondowoso in een fijnen, stoffigen zandgrond begint over le

gaan , waaruit hier en elders eenc menigtc steenbrokken en rol-

stccnen uitsteken ; ten 8^/4 ure kwanicn wij op de Aloen-plaats

van Pradjakan aan. Alhier staat aan de noordwestelijke zijde

dcr Aloen-plaats, op den regter- (hier den zuidoostelijken)

oever der kali Sampejan, een nette, goed ingerigte pasanggra-

han; van dit gcboiiw voert, van de achtergalerij , een breedc

trap 50 voet diep naar beneden tot aan de Ixxlding der kali,
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I
welke hai:eii loop alhier in eeiie noordooslclijkc rigiiug ul krui

kelencl door het land voortzcL

Aaii gene zijdc der beek stijgt bet teireiii in eeiie west-noord-

westebjke en uoordwestebjke rigting in zacht glooijende heuvelen

opA\aarts , naar een lang uitgcslrekten, lagen bcrgrug, welke een

tamebjk regten kara bezit; deze bergrug is niets anders dan

de credcelte van den halfkb

migcn goenoeng Ranoe, welke echter alhier, namelijk, de lin-

ker (zuidoostelijke) helft: goenoeng Koekoesan en de regter-

) teiiide van den kam
naar het noordoostcn afdaalt,— goenoeng Pradjakan genoemd
ordt. Achter dezen ber

boo

den

stijgen in het noorden GO tot 65

van den eigen-

lijken Ringgit opwaarts, aan welken berg bier insgelijks den
naaai van goenoeng Agoeng wordt gegeven.

Van deze plaats, van waar men het gcbcrgte op de gemak-
kelijkste wijze kan bcklimmcn, is men het best in de gele-

genheidom over de ligging van den Ranoe en van den Rin'^'^it,

ten opzigte van elkander en van het tusschenland , dat deze
beide bergen verbindt , te oordeelen; want, volgens het zeg^^en

der Javanen, liggcn nog eenige dorpen (desa Ratikoesi,

Soekamoekti, Wonowojo) achter den bergrug, welke hier voor
ons ligt, en waarnaar bij gevolg kleine toepaden van hier
moctcn heenvoeren. Voor dezen keer moest ik mij echter
Tcrgenoegen met een oitstapje naar den Sampejan, waar-
van de uitkomsten later in het algemeene overzii^t zuUen

worden; van d

noordoostelijke

komen.

reis in ecne

•span te hcbben be

Aan gene zijde van Pradjakan wordt de vroeger breede
vlakte tot eene vallei, welke zich in een bogtigen loop heen-
wendt tusschen heuvelen, door geen plantengi-oei gesierd; de
vveg, welke over den bodem der vallei loopt, werd Toortdarend
zandiger

;
een diep spoor lieten de wielen in de fijae, heldergrijze

aschna: dcpaaiden, die het riiliiiff niot d;m m^f omoto mn..ii..
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konden voortslepeiij liijgden en clikke slofwolken omhulden ons.

Zoiider tegenspocd echter legdeii wij den weg af over dit dorre

zandterrein, ahvaar de hitte liaren hoogsten graad bereikte^

en kwamcn wij ten IO1/4 urc te Sitoebondo aan ; tcgenover

de eenzaam liggende woning van den Conholeur liep de door

ons gevolgdebinnenwegj onder een regten hoek, op den grooten

weg aan , \YeIke in de rigling der kust , dat is , van het wcsten

naar het oosten voortging.

Hier ontwaarde de blik bijna niets anders dan zandvlakten,

Avelke^ geheel dor of slechts bedekt met scliraal opgegroeide

planten, door de zon bijna gloeijend verhit waren; deze vlak-

len omringden de eenzaine, .onbeschaduwde woning des Con-

troleursj terwijl het poststation en de verstrooid staande hutten

van het dorp veel koeler onder den lommer van enkele vracht-

boomen waren gelegen. Wij bekwanien te dezer plaatse een versch

voorspan en volgden den grooten weg, welke hier op een af-

staud van eenige niijlen van het strand is verwijdcrd , verder op

in de rigting van het oosten ; weldra echter bleven wij in het

zand stekcn en hadden iVa uur noodig (van IOV2 tot 12 ure)

oni het ecrste poststation in het dorp Kabongan te bereiken.

In plaats dat men op deze wegen, welke door losj beweegbaar

zand heenloopen, waar men de beste en sterkste paarden noo-

dig heeft, die inderdaad zon aantreffen, vindt men hier, helaas!

de magersten en de slechtsten; hierbij k\Aam nog, dat de loo-

pers, die de paarden gewoonlijk mennen en aansporen, bijna

niets konden uitrigten; het zand was zoo gloeijend heet, dat zij

de hitte aan hunne bloote voeten niet lang kondeu uithou-

den 5 maar al trippelend of huppelend op den weg stonden als

hadden zij den St. Veits dans ; naauwelijks hadden zij de paarden

zoo ter loops een zweepslag gegcxeuy of zij hepen terstond

weder naar den kant van den rij\veg5 alwaar enkele boompjes

stonden, wier schadnwen, hoe gering 00k, de hitte des bodems

cenigzins teraperden. (Hier zagen Avij wederoni de blijken van

de verregaande onverschilHgheid der Javanen ; in plaats toch

dat zij zich voetzolen van hout of buffelleder zonden maken,

vinden zij het veel gemnkkehjker in hnnne hfitten te blijven.
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ure

tot (lat do verhitte bodcra in zoo verrc bckoeld is, dat zij dien

Mt'der betrcden kunnen.) De thermometer, ecu halve duim
dicp in hot zand gestokon, stceg tot 65 a 70^ Reaum. en in de
schaduw der boompjes tot 55 a 60^ Reaum.; dit ^vas ten lli/,

onder het geboomte liad de dampkring,4 voet boven den
beganen grond, een warmtegraad van 55,5^ Reaum.

Langzaam zettcden wij derhalve dereis voort; den afsland der
vier overige poststations, van Kabongan oostwaarts tot aanSocm-
be^^varoe, leidcn wij echter binnen 21/2 "rcn af. Gedurende den
ganschen togt kregen wij het zeestrand niet in het oog- den
bergrug daarentegen , die met een regten zoom van den Koe-

ipt, h gterhand
binnen het bcreik van het gezigt. Tusschen den voet

dezen berffruc: en de kust

andbodem

een
hccn ecnigzius vaster werd. Ilicr is het dan ook, dat
groot gedeelle der vlakte met sawa's bedekt is en vele nette
dorpen, dat wil zeggen, bosschen van vruchtboomen en
Palmen 1), hicr en daar in dezelve verstrooid, worden aangc-
troffen; zij zijn het, Aveike den eenigen tooi aan deze overi-
gens dorre vlakte bijzetten. In een dezer dorpen h'gt het vierde
postslation Asam bagoes, dat ongeveer 5 palen van Soember
Avaroe, in eene westehjke rigting, vcrwijderd is. Alvorcns wij

omtrent middemvegs tusschen
dit dorn bereil

Asam bagoes en hot derde poststation Kah tikoes, overdebeek
van gehjken naara (Tikoes); zijn bed, hetwelk een smal kanaal
ter dieptc van 15 voet vormde, waarin vele kleine rolsteenen

stond thans geheel en al droog. Idjhi
erd

Fitjuur d slelt voor den zuidel

al

g )> der Javanen
,

gelijk hij zich vertoont aan den beschou
, die m het postsfation Asam ba-oes is irenlnnt^p \U\ T.n, ft

plateau
op ecne plaals, in het zuiden lO'/^ tot 12'/.° ten weslen van

Jiair'
"^''' ""''"' '^'" '"' '^''"''" '" «^^'^"' ''""^"

>
^'j° «P <=^"'^"^" ^'-'-^^^
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hicr , door ceno kloof dooibrokcn ^ waardoor de vci niaardo

maanidc ziire beck^ banjoe Pa'it, uit deii kratcr van don

Idjen stroomt. "Weldra trokkcn wij, omtrent lialfweg tns-

sclien Asam bagoes en Socmber ^Ya^oc, over doze banjoe Pait^

die insgelijks kali Poetih wordt geheeten. Ilet ^^as door dezc

kali, dat^bij gelegenheid der uilbarsting van den Idjen, \velke

in 1817 plaals greep, zicli die verbazend groote watcrstroo-

land overs troonid to heb

ben , zicli door do kali Tiko

storlten.

Gelijk de zoo evengenoenide kail vonnde zij ceiie kloof,

vvelke eenc dieptc van 10 voet had, geheel en al droog stond

en wier bedding met kleine vnlkanische rolsteenen bcdekt was.

Ik deed ondcrzoek bij do Javanen naar de hoedanigbeid van

bet water dier kali, dat door Horsfield en Leschenault wordt

beschreven als uit verdtjnd zwavelzuiir te bestaan; zij ver-

Iiaalden mij, dat lietzelve, met uitzondering van die tijden,

w^aarop uilbarstingen plaals grijpen , slechts in het bovcnste

gedeelte der beek, dat het naast aan dea krater ligt, zuur is

en dat liaar water gcbezigd wordt tot liet besproeijen xan sawa's,

hetwelk tot dat einde geheel en al wordt afgeleid.

Kreupelachtige, door de bijl nog gespaard geblevene Acacia-

bosschen bedekten den dorren, zandigen tufbodem (bij de Ja-

vanen bekend onder den naam van padas), waa rover mijn weg

naar Soember waroe liep, welke plaats ik ten ^Va ure bcreikte;

bier houdt do strandvlakte, in zoo verre zij bewoond is, op

en vangen de dorre, van alle menschelijk verkeer verslokene

wouden aan, welke den goenoeng Boeloeran omringcn. Als

laatste hoekpilaar van het noorderstrand verhcft deze ixjrg

zijnen breeden schedcl in bet zniden 50^ ten oosten van het

dorp, terwijl zijn voet, die zich ver uitstrekt, beoosten die

plaats, lot aan de zeekust reiki. Hier houdt de aschbodtin,

welken wij tot hiertoc aantroflen, ecnsklaps op en vangt het

met lava-puinbrokkcn bedekte terrein van den goenoeng Boe-

loeran aan, Daar cr aan gcen voortzettcn van onzcn togt tc

donken viel, namen wij ons vcrblijf in het h6lel van Soem-
'-tai
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plakt

(eene bambocshul) 5 in de biniienzaal was een bevel

vvaarbij ieder reiziger werd gelast daags aan den

waard , dat is het dorpshoofd , 5 gulden te betalen , onverschillig

of men eene goede, dan wel eene slechte tafel had. Klagten

mogten hiertegen niet worden ingcbragt. Daar er ecliter geen

plan bcstond om de gezondheid der reizigers te schaden, zoo

was bet dezen vergund het eten te laten staan, in geval het

niet deugde. (Mijn middageten bestond uit: rijst, een hard

gekookt ei , de pooteu van een paar kippen , den staart van een

visch, gerooslerde ^itte mieren (Termiten), spaansche peper,

benevens zoo vecl liardgebakkene buffelhuid als ik verlanffde.

Op een geringen afstand van den pasanggrahan, ongeveer

300 voet bcnoorden het gebouw, verheft zich het terrein

tot een breed-eomexen heuvel , Avelke echter niet hoog genoeg
oprijst om een vrij uitzigt tot aan de zeekust to verschalFen;

tot aan die kust strekt zich eene .verbazendc wildernis van
laaggrocijcnd ^voudgeboomte uit, waariu vele Acacia's worden
aangefroffen.

Daarentegen geniet men van hier een vrij uitzigt op den
Ringgit in het westen, op den Boeloeran in het zuidoosten

,

; opwijders in het zuiden op den Idjen, den Rawon, zoo mede
den langen bergrug, welke beide laatsten vereenigt. Het ^

des bcschouwcrs wcidt van hier, tot aan den voet vanlaatstge-

noemdcn bergrug, over de vlakle, welke bijna in hare gansche
uilgeslrektheid met wouden is bedekt; in haar oostelijkste

gedeelte is dit dorpje, hetwelk \66t ongeveer een twinti^tal

jaren is gesticht gcworden , het laalste door menschen bewoonde
oord. (Men vergelijke het profiel van het zuidelijke gebergte
IdJen Figuur 2 en van den nadcrbij gelegencn goenoeng Boe-
loeraji Figuur 2.) V66r dien tijd ^ya5 de gansche vlakte, ten

de toegang tot Banj

Sitoebondo, met een onafgebroken wond bedekt

dig het geval

ver-

Deze heuvel heeft ongeveer eene hoogte van 00 voet; hij

bestaat uit eene ophooping van heldergrijs, fljn zand, dat tot
pen dergplijkp inf (padas) is verhard als wij vroeaer zaffpn, en
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len duidelijkstc van vulkauischen oors2>rong is^ flat wil zeggeii,

als vulkanisclie ascli wercl ultgevvorpeii; deze heuvel maakt een

h o

bolwerk fusschen liet binncn\'^ aarts gelegene en hct naar de

buitenzijde, datis, naar het strand gekeerde gedeelte der vlakte

heenloopt ^ deze Iieuvelketen is van het westen naar het oosten

gerigt, derhalve loopt zij evemvijdig met het strand; misschien

heeft zij in vroegeren tijd het strand gevormd.

Eene schrale woudvcgetatie, welke voornamchjk uitstekel

Acacia^sbestaatj bedektdezen dorren, droDgen bodem, wcike,

bij helder weder^ door de zonnestralen een hoogen graad van

hilte verkrijgt.

Alvorcns ik mijne rcis verder voortzet, zij het niij vergimd

raijne opmerkingen over den goenoeng Ringgit en de naast-

bij gelegene omstreken^ welke wij zoo even doorkruisd hebbcn,

tot een geheel te vereenigen.
r

De afdeeling Bondowoso.

Deze afdeeling vormt eene vlak-trogvormige vallei, eene van

het westen naar het oosten zacht uitgeholde culturn-vlakte,

welke hare grootste hoogte bercikt aan de zuidelijke grens,

ter plaatse waar de voet der gebergten Ajang en Ravvon tot

een vlakken zadel zamenloopt
;
gelijk w ij reeds vroeger hebbeu

gezien, kan dfeze tusschenzadel, ter plaatse waar zich het. pas-

punt bevindl^ niet hooger dan 900 voet boven de oppervlakte

der zee gelegen zijn* Van daar daalt de vlakte j tusschcn den

voet van den Ajang ten westen en dien van den Rawon en zijn

naar het noorden verlengd gedeelte ten oosten, met eene

zachteglooijing naar hct noorden heen, tot in de streek waarin

desa Bondowoso ligt; de hoogte van dat gedeelte der vlakte,

nabij den pasanggrahan der laatstgenoemde plaats, derhalve

In de nabijheid van den voet van het noordoostehj]^sle gedeelte

Aj g Sa'ing, is 845 voet

de hoogte van hct middcngcdeelle der vlakte, w^aardoor de

hoofdbcek tali Sampejan stroomt, nog sleclits 750 voet bedraagt.

Uilhoofde de dwarsloopende bcrgiug, goenoeDg Ranoe, — welks
r
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kaiii registrceks in het noorclcn tot in het nooi den 38^ ten oosten

worclt gezien, — benevens de tussclienzadel , welke den Rauoo

met het noordooslelijke uiteinde van den Ajang vercenigt, de

vlaktc vcrhinderen zicli verder naar het noorden nit te breiden

,

gelijk zulks naar het noordwesten het geyal is, zoo wendt zij

zich, met eene zachte glooijing naar het noordoosien heen;

zij strckt zich van Bondowoso, in de rigting van het noord-

oosten en van het oosten, nit als eene bijna effene vlakte, waarvan

de eene zijde, namelijk, de zuidoostehjke zijdc, begrensd wordt

door eene naar het noordoosten afgezette verlengingv van den

Rawon (goenoeng Koekoesan en goenoeng Kendeng) en de andcre,

namelijk, de noordweslchjke zijde, door de bergrnggen, welke

dc laatstc uiteinden zijn van den Ranoe en van den Ringgit.

In dc onmiddeUijke nabijhcid van den voet van deze laatst-

genoeiiide bergruggen , derhalve in de noordwestehjkste en

noordelijksle gedeelten der vlakte, loopt de kah Sampejan,

welke aanvankelijk midden door de vlakte stroomde, en waar-

door tevens het laagst gelegene gcdeelte derzelve wordt aan-

geduid. In dit laagste gedeelte der vlakte ligt, 250 voet bo-

ven den spiegcl dor zee, aan den regteroever der kali Sam-

pejan, het dorp Pradjakan. Aan de overzijde der plaats loopt

het uiteinde der vlakte, dat nog sleehts eene geringe breedte

heeft behoudcn, in eene noordooslelijke rigting tusschen zand-

heuvelen Iieen; uithoufde noch de ter linker-, aan^e noordweste-

lijke zijde, noch de ter regter- d. i. aan de zuidoostelijke zijde gele-

gene grensheuvelen zich tot aan het strand uitstrekken, gaat het

zoo even genoemde versmalde gedeelte over in de noordelijke strand-

vlakte, welke van den oostelijken voet van den Ringgit, bij

westclijken voet van den Boeloeran,

!ne evenwijdige rigting met de kust

Panaroekan, tot

bii Soember waroe, in e

voortloopt. In dat gcdeelte, waar de binnenwaarts gelegene

vlakte zich tot kustvlakte verbrcedt en waar de weg van Bon-

dowoso bijna onder een regten hoek stuit tegen den postweg,

welke lanj^s de kust van het westen naar het oosten voort-

Sitoebundo, ^
De grenzcn der vercenigde Prad
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jakan zijn aamaokelijk : ten oosfen de voet van den grooten

kegelberg Rawon en ten westen die van den Ajang, vvelke

zich als eene bergketen in de lengte uitstrekt; later verecnigt

zich liet noordoostelijke gedeelte van den Ajang, welke den

naam heeft van goenoeng Ringging en aan welks helling twee

kleine bergloppen ((goenoeng Saing )> geheeten, zeer steil

oprijzen, — met het zuidwestelijke gedeelte van den halfkring-

vormigen bergrug Ranoe^ deze bergrug mag als de zuidelijke,

naar het zuiden gebogene lielft van den voonnaligen vulkaan

Ringgit beschouwd worden; ten westen, ten noordvvesten en

ten noorden is het de voet van deze laatstgenoemde berg-

massa's, welke het middenste en schoonste gedeelte dcr vlaktc

begrenstj waarin tusschen duizenden van Kokos-palmcn het hoofd-

dorp en een groot aantal andere dorpcn liggen. De tusschen-

zadel , welke den Ajarig met den Ranoe verbindt ^ wordt naar

schalting 500 voet hooger gerekend dan Bondowoso^ door

geen geboomte gesicrd, is zijn bodem slechts bcdekt met gras,

terwijl de bergkammen ter wederzijde onder de duistere scha-

duwen van wouden rusten; over dezcn tusschcnzadel loopt een

>veg naar Besocki , w elke te paard kan bereden w orden

;

liij is meer dan de helft korter dan de groote weg, welke

rondom den Ringgit , over Sitoebondo en Panaroekan^ is aan-

gelegd. Wijders wordt de vlakte aan hare linker- of noordwes-

telijke zijde, d. i. aan haar benedenste gedeelte, begrcnsd

door de verlenging van den Ranoc en door de oostelijkc voor-

heuvelen van den Ringgit.

Aan de andere d. i. de regter- of zuidoostelijke zijde verlengl

zich de hooge, noordelijke voorbergspits van den Rawon, «dc

goenoeng Koekoesan))^ insgelijks in een bergrug, welke echter

veel liooger rijst, en aanvankelijk naar het noordoosten been-

loopt; deze bergrng is het^ benevens de in't zand gevormde

Toorhenvclen, die aan zijnen voet oprijzen ^ welke het laatstc

gedeelte en het uiteinde der vlakte bij Pradjakan en Sitoebdndo

begrcnzen. Deze bergrng Mendt jtich later in eenen halven

kring naar hot oosten been en strckt zich, verder dan het

oog kan reikon ^ zondcr in hooglc af te nemen, tot aan do

Tbi
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westclijke helling van c de gansci

uitgestrektlicid der halflvringvormige bogt, door dezen berg-

kam beschreven, wordt hij slechts op eenc enkele plaats door-

broken, welke wij zuid ten westwaarts van Asam bagoes als

de doorbraak dor zure beek reeds hebben leeren kennen.
I

Zijn voet maakt de zuidelijke grens der noordelijke slrand-

vlakte uit; zijn naam is, even als die van bijna alle hoogc

bergruggen op Java, welke zich verre in de lengte uitstrekken:

goenoeng Kendeng. i

Te rekenen van de hoogste, zuidelijke streek der vlakte

= 900') tot aan de brug over de kali Sampejan , nabij Bon-

(==750 ISO voet. en van

daar tot aan Pradjakan (=250) van 500 voet, terwijl zij

verder naar het noorderstrand been allcnffskens laser wordt.O^"'^"'^ X«Q

Het laagste gedcelte der grensgebcrgten , welke deze vlakte

van ter zijde insluiten, is het paspunt van den weg naar Be-

soeki, hetwelk ongeveer eene hoogte heeft van 1,150 voet;

den Ranoe schatte ik op eene. hoogte van 2,300 voet, den
Saing insgelijk middenste gedeelte, op
4,000 voet, terwijl de Ajang en de Rawon hoog boven d^
wolken iiitstekcn.

Na dit overzigt omtrent de ligging en de hoogte der ver-

schillende deelen te hebben doen voorafgaan, willen wij het

landschap nog van ecuige andere zijden eenigzins nader be-

schouwen.

Wat betreft de gesfeldheid des bodems , zoo is in hcl hoogste en
in het middenste gedeelte der vlakte (gelijk in het algemeen op
Java!) waarschijnlijk eene zcer dikke laag van hoekige vulkani-
sche steenbrokken verbreid^onmiddellijk hierop rust eene tamelijk
dikke laag van bruinachtig gele leem, wclker bovenste gedcelte,
ter dikte van 1 a li/j voet, uit doiikerbruine of zwarlkleurige
teclaarde beslaat. Slechts in eenige streken, b. v. aan den westelijken
en noordwestelijken voet van den Rawon, steken overal steen-

brokken door de vruchtbare aardlaair been, welke te dier nlaalse

') Ilenvelk niets anders beteekent dan: bergkelen.
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duimer is dan ciders; doze kenmerken het eebicd dor dorro

Alaiig-velden.

e gedeelten der vlaktc, naar

de bodeiii. welke tot hiertoe

teclaarde bestond d

tba

den ffoenoenff Rinffsit. Reeds tasscheri Bond^^3.^ i.«im v^v,A* ^v/v.iAWV.ii^ ^»^"*CO

en Pradjakan vangt deze aschgrond aan^bij delaalstgemclde plaals

bemerkt men, aan de insnijdingen door de beken gennaakf ^ liiets

dan zeer dikke lagen dezer valkauisclie ascli, welke opdenweg
naar Sitoeb6ndo tot het fijnste poeder is geworden, >Yaarinde

wielen van het rijtuig diepe sporen makcn.

Het is een heldergrijs zand zoo fijn als meel, dat ver-

mengd is met eene menigte van kleine, menigwcrf puimslcen-

achtige rapilli^ welk een en ander tot luf is verhard, dat zich

metdenhamer hgt laat verbreken en als rotssoort eene geringe

vasthcid bezit; gelijk alle andere conglomcraat-gesteenten ^^ordt

ook dcze door de Javanen: padas geheetcn; aan den ziiidoos-

telijken voet van den Ranoe, waarvan do afzonderlijke hoogten

insgelijks worden geheeten : goenoeng Koekoesan , goenoeng

Panaroekan^ enz.^ ligt deze tuf tol gansche heuvelen opgehoopt,

welke tol aan gene zijdc (in het noordoosten) van Pradjakan,

in de nabijheid van Sitoebdndo, voortloopen; ten gevolge hier-

van zijn de landschappen aan de oostelijke zijde van den voor-

maligen vulkaan^ van den Ringgitj zeer dor en onvruchtbaar.

De loop der kali Sampejan.

De loop dezer kali door het benedengedcclte der vlakte,

benevens de steenlagen, welke haar bed doorsnijdt, vordiencn

bcide onze bijzonderc opmcrkzaaniheid. Reeds vroeger hebben \\ ij

haarleeren kennen als dehoofdbeck der vlakte, welker bovensle

en middenste deelen zij tamelijk juist,^"n de rigting van het

zuiden haar het noorden^ in het midden doorstrooint; gediirendo

dienloop necmt zij alio van ler zijde stroornendc beken op, die

uit het westen van den Ajang en nil het ooslen van den Rawon

1)encdcn\\aarls vliilcji. Hcpft zij in dat gedeellf Tan liaren \o(j\y,

/
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eene gewone met rolsteenen vervulde ea zachtglooijende kloof

tot bedding, zoo verkrijgt zij later, zoodra zij den voel van den

Ranoc is genaderd en door dit beletsel in haren loop gestuit,

zicli naar het noordoosten en vervolgens naar het oosten heeft

gewend, een gansch ander karakter. Zij doorsnijdt nu de

tuflagen, welke het benedengedeelte der vlakte kenmerken, en

vormt, alvorens zij Pradjakan bereikt, ecncsm«i/e, maar diep

uUgcspoelde gleuf, een kanaal, dat, in de nabijheid van het

zoo even genoemde dorp, tcr plaatse waar zij langs den oost-

zuidoostelijken voct van den Ranoe heenstroonit, zijne groolste

diepte bezit; dit kanaal heeft aldaar volkomen den vorm eener

regelmatige, door kunst daargestclde gracht, met loodregte

wanden en geeffende randen^ in dier voege loopt zij somtijds,

ter lengte van i/4paal, in eene lijnregte rigting door het vlakke

land, zonder eene kromming te maken of het uiterlijk eener

gewone, breedere beekkloof te hernemen. Westwaarls, of, naauw-

keuriger gezegd, westzuidwestwaarts van Pradjakan heeft dit

kanaal eene breedte van 29 voel; 42 voet hoog verhelTen

zich de wanden boven den spiegel van het water, terwijl dit

laatste, bij een gewoncn stand, te dier plaatse 17 voet diep

is; het kanaal heeft derhalve eene diepte van 59 voet (rijnl.),

bij de helft dier breedte.

De aanbUk dezer kloof, welke, uithoofde van de gelijke

hoogte der wederzijdsche randen, reeds op een geringen afstand

uit het oog geraakt, maakt een diepen indruk op den beschou-

wer; naauw tusschen de effenc, loodregte wanden ingesloten,

ontwaart men , diep benedcn in een schemerhcht , de beek , die

guheel en al ontoegankelijk blijft, terwijl de wederzijdsche

wanden elkander zoodanig naderen, dat men op de smalstc

plaatsen den tegenover gestelden oever met een enkelen sprong

waant te kunnen bereiken!

lloe glad de 59 voet hooge wanden dezer gleuf ook mogen
zijn, hoe volkomen zij op ro/6'wanden mogen gelijken, hoe

groot de • overeenkomst ook raoge vvczen der evenw ijdigc

,

dwarsloopende en 10 voet van clkandeV verwijdcrdc spleten,

die op verschillcnde plaatsen door verlicale ri^ten met elkander
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botiduii ztiti, met eeuo reffelmaliare afscheidiui' vaa ecu vast^CllllClllQ^ «iov>i.v^.^...^^j-,

rotsgesteente , en eene verdeelingin groote kubieke slukken,

zoo bestaan deze wanden toch gedeeltelijk uit niets anders dan

uit fijne, vulkanische asch, en gedeeltelijk uit een grover zand,

waar tusschen lava-brokstukken , mcnigwerf van puimsteenach-

tigen aard, vermengd zijn; zij bestaan derlialve uit 2;M/A;«wi5cAe,

hicr-en daar brekzie-achtige tuffen^ welke eene heldergrijze

,

eenigermate in het gelc over^^aande kleur bezilten. Deze vaste,'

grove tuf, welke fij

geslagen kan wordcn, Jigt in duidelijk hcrkenbare, gemiddeld

10 voet dikke, evenwijdige lagen op elkandcr; even als allc

andere dergelijke zand- en aschmassa's, welke in deze strcck

worden gevonden, mag men dezelven bescliouwen als uitge-

worpene stoffen van den Ringgit, die waarschijiilijk door de

opgestmvde wateren der kali Sampejan en van andere bekcn,

wier loop daardoor was gestremd, — in modder overgingcn

en alhier bezonken.

Op eon grooteren afstand van Pradjakan, meer naar het

zuidwesten been, heb ik echter op sommige plaatsen con

trachiet-gesteeute gevonden, dat eene zeer groote Iioeveelheid

hornblende bevatte; in ribben, bijna prismalisch' afgedeeld,

stak het aan de wanden der kloof uit.

Door dergelijke padas-lagen, stroomt de beck in zijn nu

ceus wijdcr dan weder naanwer, kanaalvormig wordcnd bed

al kronkelende door de vlakte, welke noordooslwaarts van

Pradjakan voortdurend smaller wordt. Te dicr plaatse nadcren

van wcderzijde lage hcuvelruggcn, uit dergelijke zaudmassa's

bestaande, tot elkander; zij vernaauwen de vlakte tot een

smallen dalgrond, welke zich in kronkelenden loop tusschen

deze kale heuvclcn heenwendt; slechts eene schrale grasmat,

waarop enkele Erablica-boompjes grocijen, bedekken hier en

daar deze heuvelen. Do wcg volgt de kromten en bogten der

beek, welke dit dal heeft uitgegraven door de heuvelrij, na-

dat deze, misschien slechts voor korlen tijd, tot smallen voor-

muur van een binnenmeer had vei^trckt.

Eei-st cenige palcn vcrder verkrijgt het dal wcdcrom ecnige
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meerdcre LicccUe^ aldaar is het, dat de weg voor de laalste

maal over dc diep uitgcholde beeklvloof loopt, om de huiten-

waarts gelegene vlakte, d. i. de noordelijke strandvlakte , bij

Sitoebdndo, binnen te treden. De laatste brug ») over het

kanaal der kali Sampejan, dat door de hand der natuur zelve

gevormd werd, is men nu orcrgcgaan; in plaats der heuvel-

hellingen, waardoor de vlakte ter ^vede^zijde wordt begrensd,

waarop ter naauwernood ecn grassclieutje van Alang-alang,

ccn verstrooid staand Emblica-boompje, of eene Melanthes-struik

wordt gevonden, welke eene grootere dorheid aanbieden dan
elke aiidere streek op Java, breidt zicli hier ter wederzijde

eene even dorre, zandige, glocijend heete vlakte uit.

Physiognomie der uiterlijke natuur van de

Bondowoso-vlakte.

Dezc \Yordt, gelijk overal in de zoo vrachtbare tropische
landen, hoofdzakelijk, zoo niet uitsluitcnd daargesteld door de
plantaardige beklceding van den bodem; in het midden van
het dal, zoo ver de cultuur zich uitstrekt, biedt de ooner-
vlakte dqg boderas aanbhk van helder
groen gekleurde tapijten der sawa's aan en van dorpboschjei
uit vruchlboomen bestaande; even als kleine oasen, rond
achfli? vang van omvang

ig groene Kokos-toppen in de
weder ziet men koffijtuinen met Dadap-boomen (Erythrinen), welke

hunne bcschermel

daar

wier dun en ondigt loofgewelf slechts

afgebrokene schaduw op de pirami-
dale, glinslerde, donkergroen gekleurde gestalten der koffij-
boomen w erpt

; elders wcdcr ontwaart men kaneel-aanplantingen
die, even regelmalige rijen aanbiedende als de straks genoem-
den, echterdoor geen geboomte, dat tusschen dezelven oprijst,

worden beschaduwd, maar zich onbedekt aan de gloeijende
zonnestralen blootstellen, welke door de soieffeldadde bladeren

^v

*) Eene houteu hmz
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worden teruggekaatst; of hct oog ziet Cochenille-Cactussen, die

huniie zonderlinge Tormen onder langc rijen van bruinachtig

geel gekleurde stroodaken verbergenj terwijl cle bergliellingen

rondom de vlakte nog met het diepgroene klecd der oorspron-

kelijke wouden zijn getooid. Slechts de wouden, welke de

benedenste gedeelten der hellingen bedekten, zijn op de raeestc

plaatsen door de bijl gCTeld geworden ; die gedeelten der

bergen^ als: van den Saing, van den Ranoe en van het tusschcn-

zadely hetwelk deze beiden met elkander vcrcenigt, waarop

slechts enkele verstrooid slaande boomen of boomgroepen worden

aangetroffenj doen zich aan het oog voor als hchtgroene gras-

matten van Alang, beneden de grenzen der sombere >vouden^

die, hoogcr op, in het grijskleiirige wolkendak overgaan.

Schilderachtiye bergvormen worden slechts aan de hoogste

toppen waargenomen; in Raivon Figiiur 2 ziet men ecne

afteekening van het profiel van den Rawon. Sh^chts weinige

bergspitsen liggen zoo nabij Bondowoso, dat zij van die plaats

duidelijk kunncn waargenomen ^'^orden. Tot deze echter be-

hoort de goenoeng Sa'ing (zie Ajang Figuiir 6) ; west\^ aarts

namelijkj van den pasanggrahan ziet men twee steile spitsen^

als voorbergspitsen 3 op het benedenste gedeelte van de noord-

oostelijke helling van den Ajang; met uitzondering van een

paar boschjesj zijn zij geheel kaal, meer-geelachtig grijs dan

groen van kleur. Steil rijzen zij op^aarts uit de liefelijke cul-

tuur-vlakte , welke , bedekt met eene aaneengcschakelde rij

van dorpboschjes , zich van den pasanggrahan tot aan den voet

dier bergen uitstrekt.

Aan de andere zijde, aan de oostzijde van hct dal, rust de

bhk op de helling van den Raw on , w aarheen de vlakte , die in

haar middengedeelte een zacht concaven vorm heeft^ van lie-

vei'lede oprijst, zonder dat deze overgang ergens door een

bepaalde grcns wordt aangeduid; op het benedenste gedeelte

der helling van den Rawon rijzen twee kleine, stompe berg-

kegels opwaartSj welke geheel en al geisoleerd staan en met

andere bei doen zich aan het

002: voor als lierj?eilanden , die van rondsom duui de ovcraL
o ^^^^ ^'^ "^*b
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gclijlvvoiiuig tlaleiidc vlukte als oinslioornd wordou. Zij wckkcii

in onzeu geest de Iierinnering op aan dcrgelijke voorbergen

van zoo vele andere vulkanen op Java, die zich op gelijke

wijze voordocn (omstroomd door ecne vlak gewordene helling,

die uit bekoelde lava-stj^oomen ontstond).

8 ?ne voorberg afgebeeld; hij ligt in hct zuic

i; dc andere, de ffoeuoensr Woeloean. hccft

G63/,o ten

fop en Avordt van den pasanggrahan gepeild in hct zuiden 54
tot M^U° ten oostcn. i)

Hoe licfehjk het gezigt op de Bondowoso vlakte ook nioge
zijn, welkeene verschcidenheid van tinten hct groen, dat haar
kleurt, ook nioge aanbiedcn, zoo ziet men echter niets dan
groen; in zoo verre duldt het oordeel van sommige reizigers

geene tegenspraak, diebewcren, dat het Javasche landschap niet

van groote eentoonighcid is vrij te pleiten en zulks te minder,

bebou

herhaalt. All

het westen, bijna op

landschap kan bijzetteu, als: wcrken door kunst daarg

barre rotsen, welke slechts en aan
dc zuidcrkust ^yo^den aangctroffen, en bovenal de eeuwige
sneeuwzone, dat vwhevenste sieraad eener landstreek . dit allcs

wordt op Java gchccl en al geraist: zelfs de h bamboos
hutteu der Javancn ziet men niet, ook die hggen tusschen
het y7'oen

physiognomic
halve de

c1 gcnomen
Boven zich ontwaart men slechts den hemel en zelden

is die blaauw. gekleurd , meest altijd is hij met wolken be
dekt; beneden ziet men niefs dan groen; dit eentoonige der
natuiir, dat zelfs in de verschillende jaargetijden volkomcn
gelijkvormm is, zonder eenige afwissclino; od te leveren. hecft

) De pasanggrahan van Bondowoso ligt, ongeveer op ecn afstand van ecn paal,
in het zmden lO- ten westen der Alocn- plaats van het zuo even genoemde doip,
ahvaar een Eongo en een Controleur woneu.
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ongehvijfcld invloed op het karaklcr tlei' buwoners dcs lands

uitgeoefciid, uit wier midden nog vvcinige mannen zijn opge-

staan, die zicli door eene uitstekende' hoedaniffheid, van welkenO"-^'"?
aard ook, boven hunne landgenooten onderscheidden.

Wat hetreft het klimaat

zoo van Bondowoso, als van het ooslelijke, smalle gedeelte

van Java in het algemcen, hieromtrent misscn ^^ij bepaalde,
gehjktijdig gedane waarnemingen. Ik veroorloof mij dcihalve
ten dien opzigte slechts aan te merkcn, dat het, naar al"-e-

meen door de Europeers, die dit gedeelte van Java bewouen
dt vcrzekerd

het eiland. Kcdiri af tc docn
gevoelen, en in Besoeki en in Banjoewangi het grootst te zijn

,

zoodat de gesteldheid van het klimaat in dit oostelijke ge-

deelte van Java

gedurende het

Timor

!ne bui

tengc^\one droogte heerscht, dan met het khmaat van het

westelijke gedeelte van Java.

Zeker is het, dat het vveder te Bondowoso en Sitoebondo
sedert den l'*-^" April, 1844, voortdurend holder cu droog was
gewcest, tervvijl te gelijker tijd, in de westelijke helft van Java,

tot op den l^""* Augustus, 1844, dagelijks regen was geval-

len; de regen had zoo sterk aangehouden, dat eene grootc

hoeveelheid koffij in de Preanger-Regentschappen bedierf, uit-

hoofde men in de onmogelijkheid verkeerde die te droogen;

de schade, welke de Regering hierdoor leed, was zeer aan-

merkelijk. Wijders behooren de sterke en aanhoudende zuide-

winden, welke steeds met droogte gepaard gaan, tot de eigen-

dommelijkheden van het smalle, oostelijke gedeelte van Java^

het Is vooral door de tusschenruimten, welke de vulkanen

vaneenscheiden , die in de rigting van het westen naar het

oosten van elkander verwijderd liggen, dat de zuidewinden

)ote hevigheid blazen. Men geeft aan die winden zelfsgi

'obolingo hcct men hem: Gind

roeau: Gronffffonsf, cnz.
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Ook Ic Bondowoso zijti hot de liecrscheiidc windenj gedit-

rende de drooge maandeii des jaars; tcgeii het invallen van

den regeiilijd echter lioudeii zij. op, Onweders en regen-

bnijen Ivomen te Bondo\yoso meestal iiit het oosten; eerst
w

omluillen zij den Rawon, om zich later over de vlakte uit te

breiden; naar mij door de bew oners wcrd vcrzekerd, komen
zij nimmcr uit het zuiden, en cvenmin uit bet westen.

Geheel Besoeki, maar vooral Panaroekan, is beruclit door de

cndemische kust- of moeras-? koorlsen, welke aldaar heerschen.

Tien bijzotider sterk kontrast merkt men op tusschcn het

drooge Titnorsche klimaat van het smalle, oosteHjke gedeelte

van Java en dat der hoog gelegene Prcanger-Regentschappen,

waar gebergtcn en plateaux, met digte wouden bedekt , wor-

den aangetrolTen ; het klimaat dier laatstgenoerade landen,

namelijk, komt bijna overcen met dat van Sumatra; bijna

be

goed

Het lijdt geen twijfel , dat de grootere droogte, welkc

in Oost-Java hecrscht, welke insgelijks blijkt uit de psycliro-

meter-waarnemingcn , door mij gcdaan, i) — in zekere mate
wordt te weeg gebragt door het gemis van geboomte en de
meestal ;r««y//^e en steenachtige gesteldheid des bodems. Het is

waar, men Ireft hier schaduwrijke , hoogstammige wouden
aan, zoo als, b. v. aan de benedeuhehingen van den Rawon,
ten oosten van Pocger en op andere plaatsen, maar deze heb-

ben slechls ccne gcringe uitgestrektheid ; uitgebreide, schaduw-
rijke, vochtigc ^\ouden daarent^en, welke zich verheffen boven
dikke lagen van vruchtbare, kleiachtige aarde, die zich onaf-

gebroken over gansche landschappen uitbreiden, gelijk onder
anderen in de, Preanger-Rcgentschappcn hot geval is, d
worden in Oost-Java volstrekt niet gevonden; in de pla

eze

treft men
J

ja, zelfs de wouden
der hoog gelcgene zone, boven 4,000 voet, maken een scherp
kontrast met de vochtigheid en den rijkdom aan schaduwen der

•) Die later, in mijae Bijdragen tot dc meteorologie van Neerlandsch Indie, ziillcn

medcsedceld worden.
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hoogstamniigc woudeii, welkc de Preai)ger-Rogenlscliappen be-

dekkcn; hicr bcsfaan zij voornamelijk uit Casuarina's, met ecu

luclilig en dun loofgewelf, terwijl in gansch West-Java gcCnc
eiikcle met woud bedekte plaats ^Yordt gevondcn, waar de bo-

dem zoo bijzonder droog is als hicr in het algemecn wordt
waargenomen.

Nu rijst de vraag: is de meerdere droogte des dampk rings

de aanleidende oorzaak van de betrekkelijke armoede aan plan ten,

Tan de droogte der wouden, benevens van de dorlicid des bo-

dems, welke niet in vruchfbare aardc schijnt over te gaan, of is het

onigekeerde het geval; veroorzaali* de zandige, dorre bodem,
die of geheel kaal is, 6f eigendommelijke drooge wouden draa'^t,

de drooge dampkringslucht? — welk van die beide verschijn-

selen was het eerst aanwezig?

Naar mijne meening wordt de heerschende zandige hoedanig-

heid des bodems in Oost-Java veroorzaakt door zanduilbarstin-

gen van den Keloet, van den Idjen en van andere vulkanen;

dcze oefent ongetwijfeld haren invloed uit op de luchtgeslekl-

heid, welker droogte door andere, mecr algemeene meteo-
rologische oorzaken, — met den afstand van Sumatra in de
rigling naar het zuidoosten, naar Austrahe heen, — reeds ^vordt

vermeerderd en door den zandbodem nog meer wordt verhoo^-d.

Dit khmaat nu, in verband met de zandige hoedanigheid des

bodems, geeft het eigendommehjke karaktcr aan de plantaar-

bekleedinff van het land, welke, in verffeliikin? van die

West-Java, schraal en droog mag genoemd worden en die

derhalve veel eerder meet worden beschouwd als het ffevolff,

dan als de oorzaak, hoewel zij, eenmaal aanwezig,

hare wederkeerige werking op het khmaat uiloefeni

ook

GOENOENG RINGGIT.

Naclat W!J het aangrcnzende land, ten zuiden en ten oostcn

van den vulkaan gelegen, hebben beschouwd, welke streken

ootendcels door den Tuurberir zelven erevormd, of althans door

pselen van gedaante ziin veranderd

gaan om t!cn Llik op den vulkaan zelven te werpen* Het /ij



936

raij vcrgund hicrbij dc opmerkiiigeii te voegcn, welkeikbij bet

beklimmcn van clcn berg* van de zijdc van Besoeki, in 1858
^

heb gcmaakt.

Ten einde zich allereerst een algemeen denkbeeld te vormen

van zijne uiterlijke gedaante en betrekkelijke grootte^ werpe

r blik op de volgend F
'b

ziet men de Avestelijke zijde van hct nooidelijke en ho'

gedeelte des bergs, hctwclk aan de zee paalt en bij uitnemcnd-

held goenoeng Hinggit, of goenoeng Agoeng wordt geheeten,

gezien nit eene slreek westwaarts van Besoeki. — In Ringgit

Figimr 2 Avordt het geh^le gebergte, met inbegrip van den

ziiidelijken halven kring: goenoeng Hanoe, afgebeeld, gezien van do

oostelijke zijde, namelijk, van een punt \an den grooten weg,

Be

lijn strekt tor verduidelijking van zijne voormalige gestalte en

e, v66r de uitbarsting van 1586 plaats grcep. — Ringgit

Fig

OD h

zijde van den Ranoc en

voorlloopt,

dezelve van den 7,285 voet h

Idjcn, over den xooxn van den goenoeng Kcndeng

lart. Deze ff.Kendensr strekt zich, zonder ersrens afee-

oken

van wellvcn laatstgenoeniden berg wij do oost- noordoostelijke

ijde b

telijk

Aj

'S
Tgrond

rijst, tor linkerzijde, de Semcroe opwaarts.

Wij onderscheiden derhalve ten duidelijkste twee gedeelten

des bergs, welke verschillend van gedaante zijn: 1^ de noor-

helft goenoeng Ringgit , welks zuilvoruiig uitgetande

top, aan de westelijke, oostelijke en noordelijke zijde met cene

gebjkmatig glooijende kegelhelhng benedenwaarts daalt; zijn

voet, die zich tot in de zee uitstrekt, vormt eene kaap in

de gedaante van een schiereiland, hetwelk tusschen Besoeki en

Panaroekan noordwaarts vooruitspringt; naar het zuiden cchtcr

is de top sleil afgebroken en stort hij met verscheidene korte voor-

spiongen, fer diepte van verecheidene hondcrd voet loodregt
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Mcderwaarls. Daidelijk doet liij zidi aaii hot oog voor als hot

noordelijlvo segment van eeii verbrokeueii kegel. Do liooglc dezer

zuil wordt op 3,500 gescliat. — 2^ De zmdelijkc helft, Avclke

vccl grooter van omvang is, doch eene geringere hoogte bczit

en slechts ongeveer 2,500 voct, derhalve 1,450 voct hooger clan

Bondowoso, boven den spiegel der zee rijst. Dit gedeelte des bergs

vorrat een kringvormigen rug, welks bolronde zijde naar het

zujden is gekeerd- naar het zuidwesten, zuiden, zuidoosten en

oosten gaat hij met eene zachte en gelijkniatige helling in de

vlakten van Bondowoso en van Pradjakan over, terwijl hij met

zijn noordehjk hoi front, dat veeL steilcr afdaalt, naar den

zuidchjken wand van den goenoeng Ringgit tocgekeerd is. Zijn

middenste gedeelte wordt bij Bondowoso goenoeng Ranoc ge-

heeten; zijn oostelijk uiteinde wordt, bij Pradjakan, goenoeng

Koekoesan en goenoeng Panaroekan genoemd. (Zie vroeger.)

Hij vereenigt zich aan bcide zijden met den Ringgit; eene

oppervlakkige beschouwing van de stelhng, welke hij ten op-

zigte van dit gebergte inneemt, is voldoende om de overtuiging

te vcrkrijgen, dat hij daarmede ^en geheel nilniaakt, en dat

beide het bencdeng^deelte van een voorrnaligen kegelberg

vormen , waarvan het overige middengedeelte is verdv^ enen.

Het gansclie terrein, dat, ter breedte van 3 a 4 palen, door

den Ranoe wordt omringd en zich tot aan den wand van den

Ringgit uitstrekt, doet zich aan het oog voor als ware het

door eene instorting of verzakking gevormd, welke zelfs lager

is dan de Ranoe ; het is een ' doolhof van w oest dooreengewor-

pene bergtoppen en spitsepunten, waar tusschen valleienen diepe

kloven hcenloopen, een ware chaos, de rume van een gebergte,

waarschijnlijk bestaande uit de qverblijfselen des voorrnaligen

kegels, welks bovengedeelle werd verbrijzeld vn inslortte.

Ringgit Figuur 2 geeft een duidelijk beeld van deze h'gging

en ondcrlinge verhouding der genoemde bergen, — Misschien

had het gesteente van dezcn berg, alvorens die gebeurtenis

plaats gr^ep, reeds in zekere mate zijne vaslheid verloren , was

het door eene reeds eeuwen durende werkiug van zure dam-

pen ten halve opgelost geworden; dat eene der'gc^hjke gebenr-
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tenis werkelijk heeft plaats gehad, wordt ineer dan waarschijiilijk

gemaakt, zoo door de ligging en de gesteldheid der beide bergen,

als dooi- de schriftelijke bewijsstukkcn , welke later zuUen worden
mcdcgcdeeld 5 volgens deze toch had er, in loS6, uit «de
braiidende berg van Panaroekan)) eene voorbeeldeloos hevige

uitbarsting plaats, waardoor het daglicht gedurende drie dagen

W'crd verduisterd en 10,000 menschen cm bet leven kwamen.
Dit had plaats in de eerste jaren der regering van Senopati

Mataram. N gmg
berg voort onlzaggelijke, zwarte rookwolken uit te braken,

ijk door Hollandsclie zecvareudeu v^ ordt vermeld, die op den
IS^*"" Januarij, 1597, beoosten Panaroekan voor anker lagen. (Zie

((De brandende berg van Panaroekan)) kan geen andere

hans door ons bchandelde berg zijn, die waarschijnlijk

T66r de zoo even ven „ ^ . ^^ ,^...^.^^.^

kegclberg vormdc 5 ook zai aan het noordelijke overblijfsel , eerst

na het verbrijzelen van den berg zelven, den naam van goenoeng
Ringgit, d. i. pilaarberg, ') zijn gegeven, welke naam zeer

gepast mag genoemd worden , dewijl zijn hoogste top in den
"

vorm van pilaren verbrijzeld en verbroken is. Geen andere
vidkaan verheft zich in dit landschap; het dorp Panaroekan
echter, hetwelk destijds eene volkrijke hoofstad Avas, ligt jn
de onmiddellijke nabijheid van den oostelijken voet van den
tegenwoordigen goenoeng Ringgit.

Niet gering toch moet de kracht zijn geweest, waardoor
tien duizcnd menschen, die den voet des bergs bewoon-
den, werdcn gcdood; niet geriny kan de uitbarsting . zijn

gewpest, waardoor de verbazende massa zand en asch is uit-

gebraakt, door welke de kali Sampejan zich een bed heeft
gebaand, en welke den ganschen oostelijken voet van den

*) Volgens de verklaring, welke mijdoordebewoners (Madoerezen) deromstreketi
Tanhetwoordringgitwerd gegeven, moet het /^zYaa/- beteekenen ; volgens professor
Taco Eoorda (zie hoofdst.l. biz. 506) beteekent het in Let Javasch: wajang-pop;
volgens Winter (jav.) ook de kap, het bovcnste gedeeltc van een mnur, en ringkit
(maleischj beteekent: kanteclcn, scliietgatcnj — vooral de laatste benaniing zou zecr
gepast voor onzen berg zijn; vergelijk daarmede Ringyh Figuur 1 en 3.
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voormaligeri vulkaan als hoog ojirijzeiidc heuveleu m lienvel-
« * *

rijen omriiigen.

Thaiis is elk spoor eens kraters verchvenen; in dc g^roote

ruinitc, wclke tiisschen den Ranoe ea den Ring-git zich

bevindt, (ter plaatse waar, in bet centrum van het gebergtc,

waai'schijniijk de kratersplect gelegen was) zijn geenerlei op-

stijgende dampen
^

geene solfafara's mecr te bespeuren; men
ziet aldaar slechts deop elkander gestapelde pninhoopen \an ccn

gebergte, met diepe klovcn tassehen dezclven-, zelfs geene

warme bronncn Avorden, zoo verre bekend is^ in. den om-

trek des Toormaligen Yulkaans gevonden.

In de zuidoostelijke streken van het gebcrgte, tnsschen den

Ranoe en den cenlralen pulnbodem^ zijn nieuwe dorpen gesticht,

alsrdesaRalikoesij Soekamoekti, Wonowojo^ ook aan de noord-

westelijke helling van den Ringgit hebben zich weder nieuwe

be^Yonc^s ncdergezet ; zij hebben hunnc hutten^ b. v. het doip

Djoerang ocrang, gebouwd op dezelfde lava-slroomen, die \66r

slechts 258 jaren dood en verderf onder hunne Toorouders

liebben YersDieid.

Te Ycrg-eefs doet men onderzoek
\ -

o

de tegenwoordige dorpbewoners ^ niemand hunner is zij bekend

,

nicmand Yermoedt dat zij heeft plaats gehad
;
geen spoor zelfs

eener duistere overlevering is onder hen bewaard geblcven.

Even als het geval is met de geschiedenis van andere Javasche

vulkanen, zoo als b, v. van den Wilis, Djapara, Oengaran,

zoo zon ook dc verbrijzcling van den Ringgit in de vergctcl-

hcid zijn bcdolven geworden, ware het nict dat Comelis

Houtman ons de geschiedenis daarvan had geleverd. i

Hetkringvonnigestuk, — goenoeng Ranoe, — dat

vcrbrijzeklen berg aan de eene zijde, namehjk, de zuii

') Dat ecn tijt^pcrk van 100 jaren aan ecn Javaan, wien nimmer zljn eigcti

oudcrdom bekend is, eenc eeuwighcid toeschijnt, zal deu Iczer eenigzins dui-

delijk cordon, nadat ik hem zal rerhauld liebbeiij dat ik eens eeu Javaan

otitmocttc, die ovcrigens gaiisch Diet dom was, maar ecliter in alien ernst

gcloofde, dat liij ten minste een tweehonderdjarigen oudcrdom had "bereikt;

terwiji een andcv tea hoogstc vcrwondcvd was, toen ik liein verzckerde, dat Inj,

uaai" zijn uiterlijk te oordeclcu, ten niinste 40 juar oud moest zijn.

60
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overg-cblevcn, hceft volkomcn cic geclaantc van ceii vcrlicffings-

er. Misschicn zijn dc uithollingen tusschen clc hoop

brokkcn met water ffcvuld en vormen zii Idoine nieren

,

S^

N

vvolke men, iiitboofde van den grooten afstand, niet kan

bcspeuren en is het daaivan dat de naam goenoeng: ber

Ranoe: meer, moot afgeleid worden?

\\'at het algemeen verhand betreffc, hetwclk tusschen den
Ringgit, als vulkaan, en de overige in dezelfdc rij gelegene

vuurbergen bcstaat, zoo is het vvaarschijuhjk , dat hij nader i

aan dc zee is gclegen dan elk andere der Javasche vulkanen

,

hocvvel vvaarschijuhjk niet nader dan zulks voor weinige eeuwen
hut geval was met den Ardjoeno, den Wihs en den Lawoc.

.oet van den Ringgit wordt bespoeld door de zee van Ma-
doe ^^r

na-

voet van den Lawoe, ja, zij reikte nog in historische tijden

tot aan Modjopait; thans daarentegen is zij, wat hare lengte-

uitgestrektheid betreft, tot op de helft verminderd, met land

aangevuld en de horizontale alluviaalvlakten van Madiocn,
Kediri en Soerabaja, welke wij reeds vroeger hebben leeren

kennen, zijn in hare plaats getreden. Bij Ngawi en in de
bijhcid van andere plaatsen hebben wij gindsche kalk- en zand-

steenbanken reeds leeren kennen, welke als lage, breede berg-

ruggen reeds in de nabijheid van den oostelijken voet des Mer-
baboe oprijzen, om zich vervolgens, verre naar het oosten
been

,
tot aan de straat van Madoera uit te slrekken. Tot deze

tertinire formatie bchoort die soort van zandsteen, — welke
zeer week is en gemakkelijk bewerkt kan worden, — waaruit
de grafteekenen der Javasche vorsten b. v. in de nabijheid van
Pasar gede en Imogiri zijn vcrvaardigd. Mij is door Javasche
hoofden verzekerd geworden, dat diezelfde steensoort ook op
Madoera voorkomt, alwaar zij, even als op Java,batoe Kembang d. i.

bloemsteen, wordt geheeten (men vergelijke hiermcde hoofdst. 1.

•) Even als de Einggic op Java , zoo verlieft zich insgelijks de Tomboro op
SoemLawa voor dc helft uit dc zee, en, hctgeen zeer opmerkenswaardig is,
het zijn juist c/eje hddtL bergcn, welke de sdirikkelijkste uitbarstiugen hebben
oiidergaan, eindelijk iagtstoH en geheel en al uitgelduscht zijn.
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) arabcs

ken 5 weike ber

het voorkomen Tan Ma
clat der tegenovcr gelcgcnc landschappqn van Oost-Java is

+

zulks meer dan waarschijnlijk , — zoo hcbben wij liier eene

massa yan terliaire sleenbanken, welke zich meer dan dric

lengtegraden ver, namelijk, van den voct des Merbaboe tot

aan het oostelijke uiteinde van Madocra, ja, nog verder uit-

strekken^ deze steenbanken, ^Yaa^van de bovenste gedeelten uit

eene digte, geelachtig wittc talk bcstaau, welke vol holcnis, ^

vormen een vlak gebergte, dat zich noordwaarts van de vul-

kaanrij van den Lawoe tot den Idjen uitstrckt, en de bcide

Oost-Javasche hoofdbeken, de kali van Solo en de kali van Kediri

(Brantes) dwingt haren loop naar het oosten heen te wenden.
Men kan echter ligtelijk bespeuren, dat de eene beek, namc-

lijk, de Brantes, oorspronkelijk in haar benedcnste gcbied

alleen van het zuiden naar het noorden stroomde, gelijk het

geval is met de andcre beken op Java, wier loop dwars gerigt

is ten opzigte van het eiland zclf^ wijders dat hot oostelijkste

gcdeelte zijns loops in een veel later geologisch tijdperk is

ontstaan en eerst is gevormd geworden tijdens de zeeboezem van
Modjopait (het Madoera-bekken) , door naar benedcn gespoelde

massa's, van heverlede meer en meer werd opgehoogd en droog

gemaakt; hicrtoe hebben vulkanische uitwei-pselen van den Wilis,

den Keloet en den Ardjoeno de voomaaraste bouwstoffen geleverd.

De bovenvermelde tertiaire steenformatien in de noordelijke

helft van Oost-Java tot ^ aan Soerataja onderscheiden zich

voornamelijk hierdoor van andere formatien op Java, dat zij

geene latere opheffingen hebben ondergaan, maar hunne oor-

spronkelijke Jiorizontale rigtinGr hebben behouden, en een

kt

aan het water, dat tegen hetzelve aanstroomt, te vcrschaffen

iuist om die redencn is het, dat deze steenformaficn zulk eei

') XJifc de aanle, welke op den bodem dczcr holen ligt cu die voorname-
lijk nit den mcst van vlcdermuizcn bestaat, wordt door de Javanen, in Madioen

,

Solppfp.r beri'id.
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gewigfigoii invloed op den loop der kali van Solu en van

Kediii konden uitoefenen.

Van zeer Tcel belang zou het zijn de hoeveelheid aard-

deelen tc kcnncn, welke dagelijks en jaarlijks aan de mondin

der kali Kediri en kali Solo aanspoelcn (derhalvc het profiel

van het rlvierbcd^ de snelheid van den loop des strooms in de

beide moessons, benevens de gehalte van het water aan vaste

bestanddeelen), ten einde daarnaar te kunnen oordeelen over

den aanwas der kust in de ris:tins: van het ^esten naar het

oosten. en de vraag te kunn«

b^-'^'D

of

ook eene langzame en gelijkmatige ophcffmy van het ganschc

eiland liaren invloed uitoefent op het bnitengewoon snel toe-

ncmen der knsten? Men zon dan vaste watermerken aan rotsen^

of aan pilaren door kimst daargesteld , langs de kust moeten

makcn, Dit na daargelaten, zeker is het, dat het fort Oranje

van Madoera, weldra sreheel drooir zal staan. Din de straat

Madoera

c

s

op

b

van 18 voet heeft (

'stopt wordenenhet

I dat de zeeboezem van Modjopait tot aan Gompeng binnen

een tijdsverloop van nog geene vijf eeuwen onderging, wordt

ook bereid aan het overige gedeelte van het Madoera-bekken

d. i. aan het dal
,
gelegen tusschen de vlotforinatie ten noorden

en de vulkaanrij ten zuiden; ook dit zal worden opgevuld.

De vlotbank Madoera zal dan nict langcr een afzonderlijk

geheel uitmaken, en de Ring-git zal even ver van het zeestrand

vervvijderd zijn , als thanf u

Uit dergelijke beschouwii

felbare gebeurtenissen volg

onbct

i het

tK)rdeelen van den afstand, waarop vulkanen thans van de ku
zijn gelegen

J
met bedachtzaamheid behoort te werk te gaan.

Op de algeraeen verbreide meening, ten opzigtc van di

zamenhang.' welke vroeger tusschen al de eilanden van d(

OoslJndischen archipel zou bestaan hcbben. is het

verraelde van veel gewigt.

Iloezeer toch Java de gedaante heeft van een lang iiitge-
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strekt of zoog'cnaamd conlineiilaal-eiland en reeds yoor vele

eeuwcn, althans gedceltelijk , in do rigting van het westen naar

het oostcn als sediment-formatie (tertiairc groep) bcstond; —
ofschoon lietj door verschillende eruptie-gestcentcn^ b. v. dioriot^

misscbica ook syeniet, opgedreven, voor een gedeelte althans

hoog boven den spiegel dcr zee uitstak^ alvorens vulkanen uit

ecne enkelc, somtijds, ten gevolge van dAvarskloven, nit eene

verdubbelde spleet, die van het westen naar het oosten, was

gerigtj uitbraken^ zoo bestaan er toch geene bepaaldc geolo-

gische bewijzen , dat deze Soendasche eilandkrans vroeger

aan elkander verbonden was, of wel een geheel uitmaakte

met Borneo en met het vaste land van Azie , en , ten gevolgc

daarvan , een uitgestrekt continentaal-tusschenland vorrade

,

dat Achter-Indie met Nieuw-IIolland Tereenigde. AUe ten

dien opzigle bekende feiten duiden veeleer het tegendeel

aan 5 nainelijk, dat die zeeslraten aanvankelijk Teel breeder

\^aren, v^elker oevers niet loodregt uit het water oprijzen

(of die zulks thans slechts gedeeltelijk docn, ten gevolge

van de w^erking, Tan het klotsen der branding), maar die zich

van lieverlede, met eene zachte glooijing verheiTen^ — en dat

zij later enger zijn geworden, detis ten gevolge y^n dikwerf

herhaaldc opheffingen van den bodem, deels door lava-stroo-

men, welke van de helling der vuurbergen naar beneden zijn

gevloeid en zich tot ver in de zee hebben uitgestrekt, ^

deels ten gevolgc van het doorbreken van vulkanische keo

lijk b

straat Soenda het geval is, met eene\gelijkmatige glooijing uit

den diepen bodem der zee vcrhefTen, — deels en d^t wel

boofdzakelijk
,

gelijk nog dagehjks het geval is, door koraal-

bouw en door aansUbbing van aarddeelen^ door destroomen

medegevoerd- dit geschiedt vooral wanneer uitbaretingen van

vulkanen van tijd tot tijd eene grootere hoeveelheid bouw-

stoiTen, b. v. zand en aseh, daartoe verschafTen.

Vande ziide van Besoeki beklom ik on den 2^^^" Julii, 1858,

*) Latere aanmcrking. Bij voorbcclil de basalt hij batoc Toetocl, welke zich van

dcri Toct des Idjen tot in du ytraat van Bali nitstrekt.
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ijdc

cultuur-vlakte Tan Bosoekij welke door duizenden van Kokos-

palmen wordt boscliaduwd en cene brcedte lieeft van 1 a 2

(

iteRj blijft tusschen de

Ajang over. Ten westea

Rinrib van den Ajang, tea oosten door den Yoet van den

bcgrensd, wordt zij langs den noordwestelijken voet van den

laatslgenocmdcn berg van lieverlede smaller en eindigt zij ter

plaatse waar de noordelijke voet ymi dezen kegel door de zee
J*

wordt bespoeld. Smalle ribben dalen aan deze noordvvestelijke

zijde ncderwaarts; zij ontspringen aan den voet van den pilaar-

vorniigen top als scherpe rotsgraten, Een hcet, leelijk en laag-

grocijend bosch, bestaande nit stekelachtigenbamboes, Rhamnus-

soorten, kreuj^elachligc Djati-boomen^ welke hier en daar ver-

strooid staan^ benevens wilde pisang, bedekt deze helling. De
ribben besfaan aan derzelver oppcrvlakfe nit sclierphoekige

brokstukken eener trachietachtige lava, ^^•aarin vele groote^

leclige blaasruimten, met gladde wanden, worden gevonden, ja,

in cene grootere mate dan ik zulks bij eenigen anderen vulkaan

op Java lieb waargenomen. Zie L. nr. 287 en 288, i)

Tusschen dergelijke ribben, welkcr lava in de diepic een

compact geheel yorint, loopt langs de west-noordwestelijke zijde

eenc kloof bergafwaarts ^ in het benedengedeelte dezer kloof,

waar zij eene grootere breedte heeft verkregen en zich naar

het westen rigt, is een doq)je, Djoerang oerang, gelegen.

Vele kolossale rotsblokkcn liggen op den bodem dezer kloof

Terstrooid in het ronci'; op vele plaatsen verhclfen zich

de wanden loodregt , als een muur, opwaarts- Vele dezer

blokken bestaan uit een blaauwachtig donkergrijzen trachiet^

sommigen zijn slechts voor de lielft of voor een gedeelte

uit doze trachiet-soort gevormd , terwijl zij aan de anderc

zijde in eene poreuse slak zijn ovcrgcgaan, waarin alle

bestandJeelen ziin verandcrd, behalve de hornblende-kristallen.

^ *) L. nr. 289 (Bat, nr. 90) is de vulkanische asch- en rapilli brckzic, op bkdx
i*29 bcischreveu.
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P-

ver-

welke aan c!e zijcleu uitsteken -, andcren zijn eene gl

welke uit 2 duim tot 2 voct dikke brokstukken v;

schillcnde varieteiten van trachiet en lava is zamengesteld ^ in

deze brckzie komcn voor: zeer fijn korrelige trachiet, — grof

kristallinische trachiet , met porphyrachtig afgescheidcn
,

glas-

achtigen veldspaath , nu eens meer dan weder minder horn-

blende, — vaste, digte basaltachlige lava, en geheel ver-

slakte, door en door poreuse lava; men onderscheidt derhalve

in deze brckzie ccnc mcnigtc heterogene, zwailachtige
,
grijze,

witachtige en roodachtige stukken, die zondcr ecnig vcrbin-

lolten, Zie L.dingsmiddel tot een

nr. 285 en 28G.

Een compacte lava-stroom, welke in de bovcnste gedeeltei

dcr kloof is bloot gespoeld en de bedding der beek uitmaakt

is op ecne gelijke wijze gevormd. Zijne gladde, gepolijste

oppervlakterijst en daalt golfvormig op en nedcr, zoodat de

beek nu eens kleine bekkens met m ater vult , dan weder geringe

watervallen vormt; deze oppervlakte schij^it aan het oog als

ingclegd, als mozaik-werk toe en bestaat uit roodachtige
,
grijze

en zwartachtig gekleurdc fragmenten van trachietachlige lava,

welke afwisselend eene dikte hebben van 2 duim tot 3 voet;

niettegenstaande scherp geteekende lijnen deze fragmenten om-

grenzen, zijn zij toch zoo innig zamengesmolten , dat

;n worden bespeurd en de gladde opperv

o

o'- ^'^^o

kleuren heschilderd

6

De hoogste top van den Ringgit is in verscheidene zuilen,

of juistergezegd in torenvormige massa's gesplcten, wier naakte,

ijskleurige wanden zich vele honderd voet hoog lijnregt ver-

hcffcn.J)

Over do uitharstingen van den Ringgit.

Uithoofde van het gewigt der gcbeurlenis zelve , en de gevolg-

trekkingen , welke uit dczelve kunnen afgelcid worden , deel ik

^) Ilct plan, dat ik had ^^evormd om dezelvcn te beklimmcn , word door ceii

onverwacht bezoek van ^ tijgers vcrijdcld. (Zic mijne reis door de oostclijke

provincien van Java. Maagdcnburg, 1845, p, 357.)
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hicr de plaatscii mode uiL dc oorsproiikelijko gescliriftenj Maariu

over dc eenige bekende uitbarsliiig des Ringgit wordt gcliaudeld,

Eerst geef ik de titcls der verschillende vverkcn op, gerang-

sclilkt naar liet jaar, waaria dczelven zijn gedrukt, tc be-

giuncn met de oiidsten.

J3e vier volgende schepen stonden onder het oppcrbevel vaa

Comelis Houtman: Mauritius ^ aanboord waarvan zicli bcvondcn
C. Houtniaii, bencvens J. J. Mollenaer, die opden25''*" December/

159G, stierf^— Hollanciia^ aan boord van Avelk schip zich do

gezagvoerder J. Dingnums en dc Commies G. van Boninglieu

bevonden; — Amsierdam , met J. J. Schellinger en R:van Hel;

dit schip wcrd op den ll'i*'" Januarij , 1597, verbrand, en

Duyfkcn (hot Pinaske)
,

gezagvoerder S. Lamberts. Van deze
gezagvoerders is Let, dat de navolgende berigten afkoms tig zijn.

No I. lo98. Journal van de reysc der Hollandtsche scliepen

gedaen in Oost Indien, haercoersen, streckinghen ende vreemde
avonkicrcn, die haer bcjegent zijn, enz. Middelburgh 1598.

Dit was, gclijk nit den inlioud blijkt, het scheepsjournaal

der Hollandia, met korte aanteekeningcn ten opzigtc van clken
dag der reis, bencvens cen kort aanhanescL waariu ecne kaart

orkomt

Onder de gedrukte berigten is dit blijkb

rd hetzclve openb
gcmaakt.

N" II. 1609. Historic van Indien, waer inne verhaelt is de
avoiituere die de Hollandtsche schepen bcjegent zijn, enz.

Amstelredara, 1609. Deze mededeelingen zijn vecl uilvoerigcr

dan dc zoo even genoemden; zij zijn afkomstig van het schip
Mauritius, derhalve zonder twijfej door Comehs Houlman
zelven ter neder gesteld; uithoofde der daarin voorkoinendo
profielen, zijn zij tcvens verre weg de belangrijksten. Men
vindt hierin eene kaart van Bali, welke al de volgende uit-

gaven gccopieerd hebbcn.

(No I en II bevinden zich, bencvens andcre reisbcschrijvin-

gcn, in eenen band zaamgcbonden, in de acadeniische bibliu-

fiicek le Leiden.) *
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No III. 1G17. Oust Indisclic endc West Indische voyagien.

Do eorsLc voyagie dor Hollandtschc schepen op dc laiideii Java-

Eerste boek. Historie van Indiciij eiiz, Amsterdam 1G17.

Dit is eene latere uitgaaf van n^* 11.

'No IV. 1621. Eeno gedrukte haart van den Indisclien Arehi-

pcl wordt gevonden in hot volgende work: «Oost en West

Indie Spieghel, waar in beschreven worden de twee laatstc

•navigatien, gedhaen in de Jaren 161-4—1617 cnde 1618, de

eene door den vennaerdten Zeeheldt Jons van Spilbergen, enz.

Amsterdam 1621. Op deze kaart wordt de brandende berg van

Panaroekan aSolfferberg)) gelieetcn. N^. Ill en^ IV vindt men, in

eenen band te zamcn gebonden, in dc acadeniische bibliotlieek

te Leiden.

N*^ Y* 1646. De cerste schipvaert der Hollandlsche Natie nacr

Oost Indie, onder 'tbeleydt van Cornelis Hontraan^ enz. In lict

werk: Begin endc voortgangh van de vereenigde Ncderlandtsclie

Geoctroyeerde Oost Indisclie Conjpagnie. Gedrukt in den jare

1616. Dit is eene latere, min of mecr veranderde uitgaaf van

00 I_^Ii[, Op eene kaart van Java, bij dit werk gevoegd,

wordt de brandende beig insgelijks aangeduid*

No VL 1648. Oost en West Indische vojagicn. Eerstc deck

Amsterdam 1648. Eerste schipvaert der Hollanders naer Oost

Indie met vier schepen onder 't beleydt van Cornelis Iloutman,

uit Texel 't zeyl gegaen. Anno 159o. Hierin vindt men eene

herhaling der vroegere mededeelingen.

W VIL 1726. Fr. Valentijn, Oud en Nieuw Oost Indie.

Groot Djava. Dordrecht en Amsterdam, 1726.

N*^ VIIL 1784, Nederlaadsche reizen. Eerste deel. Amsterdam

en Harhngen, 1784. Eerste Togt der Holland

Indicn met vier schepen in 1595, enz.

N*^ IX. 1773. Verhandehngenuitgegcevendo

Wcetenschappen te Haarlem. XIV deel. Te

Haarlem, 1775. Berichten p. 91—92

de reizen van Francis Drake (1577—^1580)

t Lombok zeilde* en van kai)ilein Thomas C

(1586—1588), ^velke zich in Oost Java zelfj namelijk, le
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Banjocwaiigi (door hem Bolamboam genoemd), aan land bcv

zijti gc'cnorlei berigtcn over onzen berg te -vinden.

ttreksels uit do Troeflrcr ffenocnide werkei

welkc betrekking hebben op onzen Yuurspuwcndcn berg. Op

die plaatsen , waar ik een of meer der gcnoemdc werken I—IX

niet hcb aangehaald, moet worden Terslaan, dat in dezelven

niets wuidt gevondcn Tan datgene, hetwelk in de andere

werken wordt vermeld, ten opzigtc yan de opgenoemde plaatsen

of dagen der reis.

De schepen, welke,in 1595, uit Holland waren uitgeloopcn,

daar

lane's de noorderkust oostwaarts been
D

Sedajoe vallen. Van daar zette^pn zij koei

gelegene eiland Madoera, aan ^^dks

o

noordwestelijk uiteinde dc

Den 6''^" December,

1596 \Tcrpen zij Let anker voor deze stad en zeggen: nr. Ill, blad

70 « dit eylandt ligf onghevcerlijk d2 o/te dS mijlen van

Java, ende met claren dayhe canmen sien twee beryhen

int Eyland Java gclegen, vermoede de hooyhe heryen van

Passuruan te wesen.n (Ardjoeno en Tcngger.)

Van daar begaven zij zich noordwaarts been naar Loebok

(het Baviaan-eiland) ; van daar wilden zij nu weder naar het'

westen, naar Bantam terug zeilen, zij werden ecbter door

slrooni en wind tegen gebouden , — het was in den west-moes-

son, — en kwamen weder te Loebok aan ; op den 11''*" Januarij

,

1597, Tcrbranddcn zij het schip Amsterdam, hetwelk zwaar

lek was gewordcn en, nadat zij te vergeefs hadden beproefd

door de straat van Madoera te zeilen , wendden zij , langs de

noorderkust van Madoera been, den Steven naar het oosten.

Den 14^*^'* Januarij hadden zij den oostelijken hock Tan

Madoera bereikt: n^I. den 14'^^" Januarij aaen deze zyde van

Madui^a ligghen noch vele cleyne eylandehens ^ daer

door hecnen seylden.)) Enn^II: adiewtj acn backhooi^d)) (der

w

Zic: An historical account of all the voyages roniul the world, enz. Vol. I.

Loudon, 1774.
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)

scheiideii westovvirid , \vaarscliijnlijk om dc oostclijke zijde van

Sapodi en stevcndcn Tcrvolgciis iiaar hot zuiden been, met Iiet

doel om de straat van Balaboean biiincn te loopen (namelijk , dc
straat van Bali) en zagen: n" II. blad 58' aende sagcn tcr selver

tijt)) (14 Jaimarij) (ihet hooge vasie landt van Java seer

•ghachtich zijnde omtrent 4 mylen daer van. was
'^!vv vi.inu,i, ri^g P re ch t

'ydtwest toe liepen.)) Hetzelfde lecst men in n^ III

blad 71.

Zij naderden derhalve de kust van Java, kocrs houdcndc
van bet noordoosten naarhct zuidwcsten

,
^e<^w?'e«^e den nacht.

In den vroegen morgcn van cten 17''-" Januarij, 1597, terwijl

het nog duister Mas, geraakte het scliip Pinas, dat de anderen
vooruit was, dat nader bij de kust zeiide, aan den grond^ nood-
schoten werden door hetzelve gelost en slechts met vccl moeite
werd het, met behulp der andere schepen, weder vlot.

Noll, blad 58, (bijna woordelijk, doch minder volledig wordt
het volgende verhaald in n^ III, blad 71) zegt: ade Pi'nas den
J7. dito in den moryenstont vooruyt zijnde, heeft een

wij alle verse

h

v7-eesende eenich oncjheluck hen overcomcn sonde
wesen, ende veel te meer het heel doncker was, .wisten

mog

niet waer wy
niet sien conden, dies hij noch eens geschoten heeft, ende
zijne schuyte nae ons toe ghesonden^ die om assistentie

quaruj oin hem van de clippen te helpe daer hij op sat^

Ick a werpancker
iiytbrengende hem van de grondt wonden ende na veel

moeyten int vlot ghecreghen. Des morgens hebhen wij
ghesien den brandende be7^gh, die hoven Panariican leyt

ende ee?^st over dO jaren open geborsten is met groote

schade eyide verlies van menschen^ hy ivierp eenen seer

grooten^ doncJzeren roock uyL Oak noch eenen grooten

bergh^ die Sierra do Pagode oft Pracada ghenaemt wordt
grooten Payode oft Heudenschen TempcL die



950

daci^ op staatj ende anders om ecu sfedekcy ivelck aen den

Toct ran densehen Icyt Pracada gcnaemtj ende dede hem
aldus op ah hier nae volcht met hot ouiliyyende landL

Aen den voei van desen bergh ivast daer de Pinas aen

den grondt gcsefe hadde. Benevens voorgemelde stedekcn

lageJi noch twee stedekens ^ waer van deene Chandana
genocmt was, daer drie jonoken aen ancker laghev.r>

Zie laler hot hiertoe behoorende profiel Ringgit Figuur 4.

door Houtiiian (blad 59) medegedeeld.

N" 1. spreekt daarvan op de navolgende -wiize; i(Den d6. dilo »

(in n^ 11. ieest men deu l?"^*") nin de morgestont is ons Pinas
aande gront glieseylt, aent hint van Java, nici verre van
Pannarocan, en hij school drie schoofen, so zijn wy en
Mullenaefs vole hem met bocks aen hoort ghcvarcn ende
hchhen het daer met Gods hulp weder afghecreghen, hier
condcn wy een hooghen herch sien die hrandc, ende slant
evil grooten roock boven, rrccmf om sien.r>

In no V, blaJz. 97 (hetwelk bijna woordelijk wordt hcr-
haald in n^ TI, bladz. 89,) , leest men het Tolgeade bcrigt : <( ende
saghcn den d8. difo)) (volgens no IJ den 17^^") ades margens
den hrandendcn bergh, die haven de sladt Panarucun
leyt, tiytwerpende eenen seer grooten donckeren rooc, met
nog eenen anderen grooten Berg, hij de Portugcsen Sierra
do Pagode genaemf, van wcgen eene groote Pagodc
Ihydensche tempel, die daer op staet, aen de voet van
desen bergh leyt een stedeken, dai Pracada hect, waerom
hij ook Sierra de Pacadra genoemt wordt.))
N»t in het eigenlijke reisjouraaal , maar in de bcschrij

en vcrklaring, tot de kaart Tail Java behoorcnd.-, Melkc in

hetzdtde werk. rio V, vvonit medegedpcM , konit op l^Iad/. G2
het volgende voor (vvf^Ike plaats in n'> >1, bladz. 57
delijl en in „o Till, bladz. 248, even getrouw, doch in nieu
v^.ie taal en stijl h medegedeeld geworden): uBovcn ofachfcr

leydt een groote brandcnde Swavelbergh, die
eerst m H ja^ dm opg.horsten is, met sulhken kracht,
daitcr wcl thin duysent zielen door vcrgimjen, werpende

virig

, \v < K>r-

Panarttca n
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stecnen tot hinnen der stadt, cnde was drie dap;cn soo6

y hat 7iacht schcen ie wesen van den roock.))

DIn dcze iiitgaaf n^ V, A^an het jaar IGIG^ is het, dat bet bcri

lietwelk in do latere uitgaven is overgenomcn g'e\Yordcny om-

trent hct werpeii van steenen tot in dc stad en Iiet aanlal

(10,000) hot eerst wordt nan-

getroffen.

De volgcnde plaats in n^ VII is door Valentijn uit ver-

scheidene vorige bcrigten^ docli OTerigens getrouw zaracngcslcid;

in deel IV, lioofdstuk 2^ bladz. 77, zegt hij namelijlv: iizicnde

den ^S'^^"^ dito Tderhalve volgens de uitgaaf n^ V, dewijl deze

datura volgens Houtman, zie n^ 11, de 17'^*' was^ {{dGnbi^an-

denden berg van Pa7iartican^ die A^ d5S6 eerst opge-

borsten en met zulken kracht gespronyen waSy dat 'twel

dOOOO menschen H leven had gekost, hehalven dat 7nen in

d?'ie dayen er yeen daglichtvan weyen den rook hadkiin-

nen zien. Deze zwavelbery nu yaf te dier iijd ook een

zeer yroaten en donkeren rook van zig\)y enz. ^)

Van daar^ waarschijnlijk ten noordoosten van JCaap Sedano,

zeilden de schepen dien zelfden dag (den 17'^^") verder zuid-

waartsheen:^ zij liepen de straat van Bali in, welke zij; straat

van Balaboean (Banjoewangi) heeten , terwijl kunne straat van

Bali de tegenA^ oordige straat van Lombok is, Alvorens zij 3

mijlen van de stad Balaboean op 7 vadcmcn Avater, het anker

wierpen, werd uit het midden dicr straat^ op den 22''^^ Januarij

het profiel Rivggit Figuur 5 geteekend. Den 25'^^° A\ierpen

zij 0(95/\vaarls tegenover de stad Balaboean ^ op de kust van

Bah, hct anker 5 hun berigt luidt no II , blad 61, als volgt

(hetwelk v^oordelijk wordt hcrhaald in no III, blad G9): awy heb-

hen een seer vreeselijken roock uyt den voornoemden bergh >>

(de laatstgenoemdc was: de brandende berg van Panaroekaa)

{{sien optrekken^ tvaer van wij alle verwondert waren.))

^) Men ziet, dat Valentijn ziju verhaal jretrouw naar dat in n**. Ill en in

n** V hecft zamengcsteld ; met welk regt wordt nn door Dr. Miillcr (Verhand.

nat. commissic. Land en volkciikunde, bL Jt50j) gczcgd: .,Volgens hct onbcpaalde

berigt van Valentijn.?"
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Vcrvolgcns wcncldcn zij den stcvcn naar hot oosten en zcilden

zij langs dc ziiidkast van Bali^ zoo kwamen zij in den zce-

boezem aan de westzijde van den tegcnwoordigcn Tafelhock,

door hen Verckenshoek of hoofd (Cabo de porcus op de kaart)

gehceten. Hier ligttcn zij op den 2'^^" Februarij , 1597, het

anker, met het docl den Tafclhoek om tc zcilcn; daar liun

^vind (AYCstcuind) en stroom tegen ^varcn, zoo vorderden
zij weiuig met het laveren en zagen zij zich eindelijk wcder
genoodzaakt op 25 vaderaen water het anker te werpen, der-

halve M^estwaarts van de Tafelkaap. Van daar berigten zij, zie noJI,

blad 62 (hetzelfde ^vordt insgclijks gelezen in no III, blad 74):
((alhier sagheyt wij noch den bf^andenden berg van Pana-
7'ucan, uyf(jevende groote dampen ende roock, ende straet

nae 't noorden dcde hem aldus op, connende geenen door-
ganck hekennen. » Van dcze plaats werd het profiel Ringgit
Figuur 6 geteekend.

IX. Ecn berigt door J. M. Mohr (1. c. zie boven) onder dag-

teckening van den 15''-Noven%-r, 1772, te Batavia, geschreven
de Haarlemmer Maatschappij gezonden, welk beri

G

^

1775 is gedrukt, luidt als volgt; «/n hetjaar J586, en dus
hijna twee eeuwen geleden is de Berg KelUt [eigenlijk

dot,) bij Passourouang , die mede voor een Zwavelherg,
enwel voor een der hoogsten van die Landstrecken gehou-
den wierd, op eene zoo verschrikkelijke wijze yeborsten
en opgevlogen, dat er meer dan tien duizend 3Ienschen
door de uitgeworpcne stecnen, gesmoltene en brandende
Zwavelstojfcn vernicld , of onder de Puinhopen van dien
berg begraaven zijn; gelijk men zulks in de Geschiede-
nissen der Javanen aangetekent vind. Oak meent men tc

tvelen , dat die Berg vccl nadcr bij Kadiri dan bij Pas-
souroiiang legt.))

Uit het voorafgaandc zai den lezer gebleken zijn, dat in de
onmiddelhjke nabijheid van Panarockan slcchts een hooire. ^

11I-

kanische berg, de tegenwoordige « Ringgit)) gelegen is, wclks
noordehjive voet, die in een halven kring voorwaarts springt,

door de zee wordt bespoekl. Geen cnkcle vulkaan on Java
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ligt zoo nabij do zee als dcze. Waimeer men zicli in eeiie

te^cnover gestelde rigtihg van Pauaroekan op zee bevindt, dan
berg onmiddellijk achier de

t m

zijn

top hoog hoven dezelve. Van daar kan men, in die rigting,

gcen anderen vulkaan bespeuren, dewijl de Ringgit met dc
berggedeelten , welkc hij naar het zuiden been afzet, hel uit-

zigt voor bet groolste gedeelte beneemt.

Het gcwigtigste der vroeger vermelde stukken is ongctv^ ijfeld

bet oorspronkebjke berigt van C. Houtman {jaP II), hetwelk

10 jareu na de behandelde gebcurtcnis is to bock gesteld en
jaren later gcdrukt geworden, benevens de toevoegselen

,

in de uitgavc no V vervat, weike 52 jareu na de geb
tenis in bet bcht werd gegeven. De berigtgever zegt daarin

niet slecbts uitdrukkeHjk, dat hij den berg zag ^ maar hij

geeft zelfs afteekenivgen van dcnzelven en van al de omUggende
bergen, benevens peilingen, welke hij naar die verschillende

punten genomen hceft; hij spreekt van den berg niet voor den
oogenbhk dat dezelve hem in het oog viel en deze, uithoofde

der opstijgende rookzuil, een diepen indruk op hem maaktc

:

noemt hem den ((brandcndcn berg van Panarucanj) of

brandenden berg boven of achtcr Panarucan. )> Nog heden
wordt een gedeelte, namehjk, het

den berg: gocnoen

de hoofdmassa van

gcdaante van zijnen

boven), terwijl

berg, uithoofde van de pilaarv

— welke gedaante hij waarschijnl

gevolge van de genoemde uitbarsting verkreeg, — goenoeng

Rinffffit wordt

Hoe bepaald en omstandig in deze mededeehngen wordt

gesproken, zoo heeft D' Salomon Miiller zich echtor genoopt

mgevoeld, om, op grond van een berigt, uitsluitend vermekl

no IX, hetwelk 1G6 jaren later is te book gesteld, tot het vol-

gende besluit te komen : «dat die versclnikkelijke uitbarsting

uit den goenoeng Kloet is ontstaan en niet uit den goenocniif

Ringgit , zoo als door D' Junghuhu ») en D' Horsfield , vokens

^) Door mij is iulks in mijnc „Eeizen door Java,, vermeldj de plaats, Kaar

Ilorsiicld daarover hecft gesproken , is mij niet Lckend.
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het oubepanUle bcrigt van Valcntijn , verkccrdelijk wordl opge

gevt'Ji.)) >) Dc tegonwoordigc Keloct, hij Kcdiri, ligt ecliter oj >

ecn lijiiregteii afsland van 22 gcograpl

Ringgit vcrwijderd. Wannecr wij nagaan \velke redencii dcii

hcer Miiller hebben Ivunnen leiden, om een dergelijk oordeel te

1

dan zicn wij dat daarvoor sleclits een enkele grond b

k- dft 7iaam Kell6t of Golot, welke door Molir ai

5

berg wordt gcgeven. Aan dc woorden toch, in 1772, tcr neder

gcsclireven door een bevvoner van JBatavia, welke plaats, in

cenc lijnregte rigting, op ecii afstand van 85 geographische

niijlen van den berg is gelegen: wook meent men tc weten,

( Berg veel nader bij Kadiri , dan b

zal wel niemand eenige waardc hechten, die ecn blik werpt

op dc kaart van Java van Raffles, waarop een 10,000 voet

hoogc vulkaan, de Ra\^on, geheel en al onveriiield is gebleven,

of op de kaart van van der Velde , waarop ouder anderen eenc

rivier,en dat wel ecnebevaarbare rivier, over eene 5,000 voet

liooire berffketen heenstroonit, hoewel de eerste in 1820 en de

laatste in 184G is bearbeid geworden. 2) Naar mij voorkomt is

de heer Midler (1. c.) zeer ingenomen geweest met het schijnbaar

officicle karakter van hot genoemde berigt, dcwijl Mohr bladz.

95 zegt; <(mcn gelieve tc weeten, dat deze twee opgegeevcn

gevalien» (ten opzigte van den Kellot in 1586 en van den

Lawoe in 1752) « zaaklyk getrokken zijn nit eene Missieve door

den Gouverncur en Raad van Samarang aan de Hooge Regering

te Batavia , op den 10 Mey 1752 )> gezonden.

Maar hoe is het mogcUjk, dat de hcer Miiller meerdere

waardo kan hechten aan eene mededeehoff, welke ecrst 166

schr(cenhonderd zes en zestig) jarcn na de gcbeurtenis g^

word, «dus)> (gelijk Mohr zijn berigt zelf aanvangt) {(bijna twe

eeuwen geleden)>, namchjk, na de uitbarsting; zulks valt t

meer in hot oog, wamieer men bedenkt, dat dezc uitbarslin

plaats grcepj tijdens volstrekt geene Nederlaiidcrs ^ nog vee

Zie Yerliand, der Natuurk, Conimissic. Laml en Volkeukunde p. 459.

*) Op de schoone kaart van Le Clercq is de li^iiing dczcf deelen met juist-

heid voorgestcld geworden.
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minder Gouvcrnciirs van Samarang op Java aan\\czig waren
dcwijl «de eerste schipvaert dcr Hollanders naer dc Oost Indie

met vier schcpen onder 't beleydt van Cornelis Iloutmnn,))

cnz., eerst in 1595 werd ondernoincn?

J

koa hij die mc-
dedeeling stellen bovcn hct authciitieke beiigt van Cornelis

Houtman, die zich slechts 10 jaren na de uitbarsting te Pana-

roekan bevond, die den berg met zijnc darapziiil zacj^ peilde
en denzelvcn beschreef) — Hoe kon hij daaraan zulk eene

waardc hechten^ daar hct immcrs duidelijk in hct oog valt, dat

hct alhicr bcdoclde rapport, d. d. den 10 Mei. 1752. sicchts'

bctrckking had op dc uitbarsting van den Lawoe, welke 10
dagcn vroeger, namelijk, op den 1^**^^ Mei had plaats gehad
dathet wijders slechts bij dczegelegenheid ^vas5dater meldiu^

werd gemaakt ook van die vroegerc uitbarsting, die vd6r 166
jaren, namelijk, in 1586, plaats grcep, hetwelk waarsch

geschicdde naar mondelinge berigten dcr Javancn, die dezcn

5 Kell6t of konden opge

en van

ven waar hij gclcgen \^ as ?

Dorlialvc is het slechts op grond van dozen

niets anders, datde heer Miiller de uitbarsting kan toeschnjven

aan dien berg, welke tegenwoordig Keloet wordt gcheeten

en in de nabijheid van Kediri ligt. Het is niet slechts mogehjk,

dat inboorlingen zich vergist hebben, bij gelegenheid dat zij

opgaaf deden van den naam diens bergs aan den Gouverncur

van Samarang, of aan Mohr to Batavia, — vvclke dwahng voort-

sproot uit hunne onbekendheid met de topographic des lands,

dewiji Samaj'aiig 35 en Batavia 85 geographische mijlen van

den Keloct en nog 22^2 mijlen verder van den Ringgit verwij-

derd zijn , — niaar daarcnboven meet in aanmerking i^orden ge-

nomen, dat in een tijdsverloop van 2V2 eeuwen de namen dcr

bergcn op Java veranderd kunnen zijn; dit geldt voornamelijk

ten opzigte van die bergen, wier gedaante eene verander

heeft ondergaan, gelijk met den vulkaan van Panaroekan
D

het

geval is, welks schcdcl -^aarschijnlijk eerst ten gevolge dier

\rccsschjke uitbarsting van 1586 hare tegen^voordige znil- of

ranurvoi'mige gedaante liceft vcrkrcgcn, waarnaar dc gansche

61
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berg: gocnocng Kinggit worcit geheeteu. Menige berg, die ge-

vveldige uitbarsliiigen heeft geledcn, zoo als: g. Tashem, g.

Adiksaj is onder den naam, die aan denzelven in de Averken

van Crawfurd en Raffles wordt gegcven, Yolstrekt niet meer

bekend, tei wijl anderen, zoo als bij voorbeeld: goenoeng Roejoeng

en goenoeng Sinipai, aan de beuoners van verschillcnde zijden

dcs bergs onder ycrschillende benaniingen bekend zijn. Daar-

eulcgen is het op Java zeer gebraikelijk de hooge bergen, die

tevens bijna altijd vulkaneu zijn, naar 'de lioofdplaatsen te

noemen, welke £ian de kust, in de nabijheid dier bergen

gelegen zijn; zoo wordt b. v. de Tjerimai: de berg van Cheri-

bon, — de Slamat: do berg van legal, — de Ringgit: de

berg van Panaroekan geheeten. Met dergelijken naani wordt

slceds die hooge berg aangeduid, ^yelke het digtst bij de

bedoclde plaals ligt; die naam blijft onvcrandcrd, zoo lang de

plaats bestaat, waarnaar de berg wordt genocind.

Men zou de vraag kunnen opperen of, in de gemelde

berigten, niet van twee verschillende vnlkanen wordt gespro-

ken , namelijk , in die onder n^. I—VIII medegedeeld van

den tegenwoordigen Ringgit, en in n^. IX van den tegenwoor-

digen Kcloct. Daar echtcr in beiden het jaartal overeenkomt

- en zij ook verder eensluidend zijn, zoo verkrijgt men daardoor

des te meer zekerheid, dat in beide berigten dezelfde berg

wordt bedocld ; minder vs^aarschijnlijk toch zou de veronder-

stelling zijn, dat, indicn twee bergen ter zelfder tijd zeer ver-

nielcnde uilbarstingen haddcn geleden, zulks geheel en al

onvermcld zou zijn gebleven. Wei is waar, Raffles ^) spreekt

van cene uitbarsting van den tegen\AOordigen Keloet, docli dezo

(de eerst bekende van dien berg) had 589 jaren vroe^er plaals

dan die van den Ringgit, namelijk, in het jaar 997. In de

geschiedenis van Java, geput uit Javasche kronijken en mede-

gedeeld door Raffles, wordt op het jaar 1586 niets betrcf-

fcTide den Keloet vcrmeld.

Wij zien hieruit, dat hctgeen de heer Miiller lot staving

'J Zie History of Java IL p. 95
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zijncr bcwering bijbrengt, zonder eenigeu c^rond hoofireiiaaind

is. Vcel A^igtiger bewijsgronden en stellige berigten gcven

daarcntegeii de zekerhcid^ dat de berg, waanan in die berigten

sprakc is, de tegenwoordige Ringgit was. Laat ous tot dat

einde eenige der voornaamsle bewijsgronden, getrokken uit de

vroeger -vermelde berigten, medcdeelen.

1<> In latere uitgaven van het reisverhaal van 1G97 (zie

vroeger n^ V) wordt gezcgd, dat de herg bij gelegcnheid der

nitbarsting steenen tot binnen de stad Panoroekan heeft

gcworpen. Ware bet de Keloet geweest, welke die steenen

iiitwierp, dan zouden zij eerst weggOvsIingerd moeten zijn gewor-

den : over het Kawi-Ardjoeno-gebergte , vervolgcns over cen

gedeelte- van den Tengger en eindebjk over den Ringgit zclvcn,

ten einde tot in de stad Panaroekan te kunnen komen* zij

zouden derhalve vier en twintig geographische mijlcn ver,

zoo groot is de Ujnregte afstand, waarop de Keloet van de stad

Panaroekan ligt, — door de lacht hebben moeten vliegen,

om in de stad Panaroekan neder te kunnen vallen. Zij zouden

alsdan even goed verre over de noorderkust been geslingerd

hebben kunnen worden, of tot aan Mataram, of aan Lasem
hebben kunnen komcn. Zoo lang echter de aarde door menschen

bewoond wordt, is eene dergelijke werpkracht eens vulkaans

nog nimmer waargenomen geworden en is dezclve daarenboven

,

naar de wetten der evenwigtsleer volstrekt onmogehjk,

Geen andere berg ligt zoo nabij Panaroekan als de Ringgit;

zijn top is ter naauwernood \^h geographische mijl van de stad

verwijderd. De naast volgcnde is de Rawon, welke op ecu

afstand van G^^ niijl hgt.

2o Ware het de Keloet geweest, die bij Kediri ligt, welke

in 1586 uilbarstte, dan toeh zou lloutnian de rookzuil, door

dicn berg uitgeworpen, reeds in de straat van Madoera, noord-

waarts van Soerabaja, even goed hebben waargenomen ^ — al

had hij den berg zelven niet gezien , — als hij van daar (zie

vroeger de nitgaaf no III, blad 70) den Aidjoeno werkelijk in

het gezigt kreeg, welke berg ter zijde van ^ew Keloet is ge-

Ixi^Qu. Eerst den 17**^" spreekt liij van den <(brandendenberg,)>
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derhalvc op don dag, waarop hij, oostwaarts uit do watcren

van Madocra komcndo, den oostelijkcn uilhoek van Java na-

dcrdc, ^vaar men wol den Ringgit in hot gczigt hecft", maar

vanwaar men den Keloet niet kan zien.

5o Ook uithoofde van den physieken en geologisclien loestand

dierbcrgen, welkc ik beiden lieb beklommcnj gcvoclt men zich

genoopt tot het denkbeeld over te hellen^ dat de uitbarslin or

O

uit den Ringgit Iieeft plaals geliad. Dezc is ihans niet meer

dan een halve kegelherg^ waaraan de zuidelijke helft ontbreekt;

zijn top cindigt in pilaarvormige rotsen, welke voornamolijk

aan do zuidzijde stcil afgebrokcn zijn; lava-stroomen, met

o ;kken zich langs allc zijd

ea ontzaggelijk groote rotsbrokken liggen aloni in het rond

verspreidj vooral in de ruimte beslotea. tusschen Aqu Ringgit

en den zuidelijken halfkringvormigen Ranoe, Moet cr eenige

w^aarde Avorden gehccht aan het berigt van Mohr^ dan kan er

van uitgCAAorpene steenen^ stroomen van gcsmoltene lava, en

van puinhoopcnj waaronder de be\yoners begraven werden,

geene sprake zijn, wanneer daarbij de Keloet wordt bedoeld;

het eigendommelijke dat bij dezen berg wordt opgcmerkt bestaat

inlegendeel hierin: dat hij, zoo lang men de uitbarstingen van

denzclven heeft waargenomen, altijd slechts zand en asch heeft

uitgcworpen 5 waardoor het omiiggende land mijlen ver in het

rond in eene zandwoestijn herschapen is geworden. Wei worden

aan de hellingen van dezen berg zandlagen, ter dikte van ver-

scheidene honderd voet aangetroffen , maar naauwelijks vindt

een enkclcn steen on de

Lichtbarc

aarde, terwijl daarentegen de nabij gelegene bergen, voor<

Ajangen de Rawon, met oorspronkelijke wouden zijn bcdekt

alle rotsen voor het oog verbergende, op de dikke 1 I \ J

vruchtbare aarde welig tieren. De lava's van den Ringgit echter,

zooNNel do lava-puinbrokken als die, welke gansche banken

vormen, en die zich tot aan gene zijde van de kali Sampejan

nitstrekken, doen zich nog in al hare naakthcid aan den be-

schonwer voor: de verbazend croote tnfinassaV, die zich van
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(lezon berg af over het gnnsche omiiggende land tut in dc na-

bijheid van Pradjakan en Sitocb6ndo hcbbcn vcrbrcid, zijn

nog naauwelijks met een schraal gewas van struiken bedckt,

maar overigens nog zoo kaal en onvenveerd, als of zij eerst

voor weinige jaren uit den vulkaan waren gestroomd. Dit ge-

brck aan plantcnaarde, het onvervvcerde der viilkanische pro-

diicten, duidt aan, dathetjOnder de vulkancn in het oostehjke

gedeelte van Java gelegcn, de Ringgit was, waaruit dc laatste

groote ^ verwoestende uitbarsting hceft plaats gehad.

4^ Een alles afdocnd bcwijs voor onze s telling Mordt door

C. Houlman in zijn werk no II geleverd^ nainolijk, de medc-

gedeeide proiielen en peihngen door hem aan boord van het

schip Mauritius gedaan ; hieruit yolgt op eenc onwederlcghare

wijze; dat zijn abrandende berg)> de tegenwoordige Rivggith.

Men zie hier achter, in Ringgit Figuur4, 5, 6, deprofie-

len van Houtman, vs^elke ik zeer naauAvkeurig met de daarbij

gevoegde namen en peihngen heb gccopieerd ; hiermedc vergehjke

men Figuur 7, waarin ik dezc peihngen, op de punten A, B en C
gedaan, op kaart heb gebragt. (De betrekkehjkehgging der borgen

^s op deze overigens slechts figuratieve schets met juistheidvoor-

gestcld geworden.) — Ringgil Figtiur 4 (A. op Figuur 7,

Het kleinste der drie schepen, Pinas, was voor de andercn uitge-

stevend, derhalve nader aan de kust; in den vroegen morgen

van den 17^^", terwijl het nog duister was, geraakte het aan den

grondj aan den voet der Siena dePagode of Pracada. Deandere,

grootere sehepen zonden sloepen ter hulpe van dit schip , het-

wclk zij op die wijze weder viot kregen. Zekerhjk zijn de andere

sehepen, uit vrees van insgelijks aan den grond tegerakcn, niet

digter onder den wal gekomen; waarschijnhjk is het zelfs, dat

zij zich, nadat de Pinas vIot was geraakt, verder van de kust

hebben verwijderd en wel juist in eene tegenover geshlde rig-

ting, waarin zij naar de kust v^aren heengestevend, naraehjk, in

eene tioordoostelijke rigting. (Bij den heerschcnden westewind

kon het terugzcilen naar het noordoosten , ten eindc zich van dc

kust te verwijderen, niet moeijehjk zijn.) Nadat zij waren Icrng-

werd het proiiel met de peih'ugen, Figuur 4 (A. op
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Figuur 7) gcnomeii; de eene berg, de « braiKlciide berg van

Pauarucan)) werd in het west ten zuiden, de andere, welke

iiaderbij lag^ de Sierra de Pagode, in het zuidwest ten westen

en de hock van heteiland Bali, welke ter hnkerzijde nevensde

opene straat lag , in het zuidwest ten zuiden gepeild. — Iloutman

zag derhalve op denzelfden oogenblik^ dat is^ in eens, van

hetzelfdepunt: lo deg^opende mending der straat Bali, 2oden

^randenden berg van Panaroekan en 3^ de Sierra de Pagode,

welker voet (cden oostclijkcn hoek van Java vormt, waar het

schip Pinas aan den grond gezetcn had. )) ^

Naar deze drie peih'ngen te oordeelen, is het onmogelijk^ al

had de onjuistheid der coinpassen 5 voile graden (eene halve

streek) bedragen, dat het schip zich op een ander punt heeft

kunnen bevinden, dan op datgenCj hetwelk op Tengger Figuur 7

onder A. is aangcduid, namclijk: ten noordoosten van kaap

Scdano, d. i. in het oost ten noordcn van den brandenden berg,

in het noordoost ten oosten van de Sierra de Pagode en in het

noordoost ten noorden van den hoek van Bah nevens de straat

van dien naam; het is derhalve mathematisch zcker, dat die

bergen zijn: de tegenwoordige Boeloeran en de Ringgit,

dew ijl bergen zigtbaar zijn. De
Idjen en de Rawon zijn achter den Boeloeran verborgen, terwijl

de Ajang op tc grooten afstand ligt en daarenboven door den

het

nog, dat gezegd hoeck sat de

Pinas aen den Krondt,» De ffoenoener Boeloerano

woeroeng op de kaart van Raffles, verkeerdelijk door andcren:

goenoeng Telaga Avarong genoemd, ^^clke in de kaap Sedano

uitloopt, vormt inderdaad den oostelijken uithoek van Java^

misschien is de naam Sedano , welke tegenw^oordig daaraan wordt

gegevcn, afgeleid van het «sledeke Chandnna,» hetwelk des-

tijds aldaar gelegen was. Natuurlijk werd deze oosthock van

Java door de schepen, die uit een verder oostwaarts gclegen

En de Keloet wel het allcrniinst, dewijl deze berg op ecu grooten afstand eu
achter anderc ber-ren verbdiolen litrt.
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S der zee kAvamen, de ((wcstclijkehoek)) genoc

betrekking lot de schcpen aan de westzijde
(

punt in zee bevonden, meer westwaarts dan kaap Sedano, alsdan

had hij in devzclfdcn oogenhlik toon hij den berg van Pana-

roekari en de Sierra de Pagode in het gezigt had , de straat

Bali niet kunuen zien. Hij zict cchter in ecne zuidweslelijke

rigting in de straat, waarvan hij den openstaanden ingang

afbceldt en te gelijkeriijd heeft hij die beide ber

gezigt; hij moet zich derhalve oostwaarts van den meridiaau

o

bevonden

ten, — misschien aldus genoemd

de Pagode of Pracada gchce

jakan, hoewel deze plaats niet in de onmiddelHjke nabijheid

den voet des bei B
Dat destijds een groote heidensche fempel (pagode) op den
top dcs bergs stond, kan geene bevreemding barcn, \vant: ten

eerste wordt door Houtman op verschillende plaatscn uitdrukke-

lijk gezegd, dat de bewoncrs van Pasocroean de Mahomedaanschc
godsdienst beleden, en dat die van Balaboean en Panarockan i

Heidencn ^varen (hier onder moet men verstaan: vereerders va

Brahma of Siwa); ten andere heb ik op den top van den Ar-

gopoero, welke eenc hoogte van 9,000 voet bereikt (zieAjang,

IT''^ schets), rmnen van een g7'ooten Siwa-tempel gevonden;

ook aan de noordelijke helling van den Rawon worden tempcl-

grotten aangetroffen. (Het zou mij geenszins bevreemden, dat

dergehjke tempels insgehjks op den Boeloeran voorkomcn
)

Ringgit Figiiur 5. (B op Figuur 7.) Reeds in het vorige

l>rofiel is de Boeloeran zeer duidelijk te herkennen; nog dui-

delijker echler is profiel B , het

den 22''-" Jannarii, 1597. uit het midden

Balaboean is eenoraen ; on het

• gezigt reeds heikende ik da

vorni des berglops, gelijk hij zich, achter de hellinff van den

Deze stad was met murcn omgeven en wcrd tlour vele Portugczcn bewooad.
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(len Idjen oprijzendc, ;ian hct oog voordoct. Zoowcl dc 3 pci-

lingen, die onder B zijii opgegevcn geworden als de omtrek-

teekening der bcrgcn in dit profiel, koraen op eene treiYende

wijzc overeen met de bckende gedaante en ligging dier bergen,

zelfs het in vcclvoudige toppen oprijzende kalkgeberglc, het-

zuidelijken Toet dier vulkanen is gelegen, laat

zicli duidelijk op het profiel onderscheiden.

I^incf(jifj Ftguur 6. (C op Figuur 7.) Hetgcen ^\ij zoo even

elk voor den

o pi

C, ^vaarop men de bergen Idjen, Rante en Rawon ten dui-

deliikste herkent, eeliik zii door Houtman nit zee. terwiil tiH

zich \vest\^aarts V het eiland Bali b

8

werden geteekend. Wei is waar, cr slaat boven den Rawon
((brandoiide bcrg» en er Mordt bijgevocgd, dat zij hier (op
den S'"" Februarij) nog: «saghcn den brandenden bergh van
Panarucan, uytgevende groote dampen cnde roock,)) op gelijke

dagen vroeger ^verd berigt, tijdens zij, op den 25'"^"

Januarij, in de nabijheid der kust van Bali, oostwaarts van Bala-

boean lagen; <(wy hebben een seer vreeselyken roock uyt den voor-
noemdcn bergh sien optrekken, waer van wy alle verwondert
waren.w Deze woorden rnoetcn echter, zulks is duidelijk, bij uit-

shii[iMg op de roohzuil worden toegepast, welke zij , in de rigting

waarm deze berg gelegen was, boven den zoom van hct naderbij
liggende gebergte zagen opstijgcn. i) Daar nu in de rigting van
den Ringgit verscheidene bergen in het verschiet achter clkandcr
gelegen zijn

, zoo mag het den zeelieden van 1597, die nog zulk
eene geringe kennis bezaten van de bergen en van het binnen-
land van Java , niet euvel ^vo^dcn geduid , dat zij een naderbij
gelegencn berg, welks top met de rookzuil scheen gekroond
te zijn, — al rees die zuil op uit een vulkaan, die

grooten afstand achter dicn berg gelegen was, — als denzelf
den berg bcschouwden , waaruit zij de rookzuil op den 17'^"

') "De oostelijke winden, welke in de hoogcre luchtstreken van Java het Kcheele
jaar iloor, ook gediireiide dcii z. g. westmocsson waaijen, waieu waarscliijulijk de
oorzaak, dat hunne schepen, gclijk mcdc alle streken van Java, oostwaarts van
Paiiaroekau, iiiets van asclirugcns to lijdoii liaddea.

op
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Januarij haddoii zien ojjrijzen. Er zijn loch op kaarleu, welko

2V2 ecuw later in hct licht kwanien, gclijk die van Rafllcs,

gccnc minder grove dMalingen begaan; raaar d CO
de opgegevcne rigting werkelijk achter de andere bcrgcn. Dat
overigens cone rookzuil, door den Ringgit uitgebraakt, in die

opgegevenc rigting, in welkc voor den Ringgit de Rawon en

j
de Rant(^ en de Idjen gelegen waien, — Ijoven dennaderb

deze bergen ziglbaar kon zijn, zal niemand tA^ijfcI-

achtig voorkomen, die slechts ecnigermatc bckend
bazende Iioogte, weike dergelijkc vulkanische rook- en aschzui-

len beroiken. ') Steeg eenc aschzuil uit den Gocntocr bij gele-

gcnheid eener uitbarsting in 1843, welke slechts gering mag
(zic hoofdstuk I. bladz. 92), tot eene hooglc

van mcer dan 20,000 voet, hoeveel hooger zal die van den
Ringgit bij zijne uitbarsting niet opgcstegen zijn, welkc alle

andere bekende uitbarstingen op Java overtrof in hevigheid en
in de mate van verwoestingen door haar aangerigt!

De afstaud van den Ringgit tot aan het pilnt C bedraagt 23
gcographische mijien. Bekend is het, dat, ten gevolge van de
rending der aarde, op dicn afstand slechts voorwerpen kunnen
waargenomen worden, ^vclke eene hoogte van 7,-^00 voet hebbcn.

Uilhoofde nu gebergten ter hoogte van 8 en 9,000 voet, namelijk

,

de Idjen en de Rawon, op ongeveer Hz van dien afstand van
den Ringgit en dus op 2/3 van dien afstand van het punt C ver-

wijderd tusschen beide gelegen waren, zoo volgt hieruit, datde
rookzuil meer dan 12,000 voet hoo^r meet crewecst ziin om bovcn
den zoom van het gebergte, dat nader bij den beschouw
gelegen was, uit te steken. Waarschijnlijk zal zij het dubbcl dier

hoogte hebben bereikt, dewijl Houtman nog van dat verwijdcrdc

punt, — niettegenstaande hij slechts het bovenste gedeeltc der
zuil kon waarnemen, dat hovcn den zoom van het naderbij gelc-

^) Daar op Java de gewoonte bestaat de Loogc l;crgcn near den Baam der nabij

gelegenc hoofdplaatsen, -nclke ann de knst liggen, te noemen, zoo is het niet

waarscltijnlijk , dat ook de Eawon dcstyds rookwolkeii uitbvaakte; in dat geral tocli

zou men denzelvcn even zekcr den „brandcnden berg van Balabuan" hebbcn
genoemd alsgeiic met dennnam van: den vulkaan van Panaroekan wcrd bestempeld.
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gene gebergle uitstak, — daarvan op de volgende \yijze mel-

ding maakt: a ccn vreeselyke roock ^ waer Tan wij allc venvon-

dert waren. )) i) Daarenboven is hct zecr Maarschijnlijk, dat de

Ringgit vroegcr veel hooger was dan thans; hieiop doelt de

naam: goenoeng Agoengj d. i. de groote^ de Terhevene berg,

welke benaming gcwoonlijk aan den hoogsten berg cener land-

street wordt gegeven ; nog op den huidigen dag vvordt de

Ringgit door de be\^ oners van Bondowoso en Tan Pradjakan aldns

genoemd, niettegenstaande zij verscheidene bergen in hel rond

kunnen gewaar worden ^ Tvelke tot veel grootere hoogte oprijzen?

zoo als b. V. de Ajang en de Rawon. Waarschijnlijk nam de

hoogte des bergs sedert dien tijd veel af, dewijl liet bovenste

gedeelte des koepels, nadat bij door de woedende uitbarstin.

gen
J
die jaren long aanhielden, geheel en al was doorwoeld en

verbrokkeld gewordcn, allengskens in elkander stortte.

In liet Toorafgaande w'crd, naar ik meen^ op eenc Toldoende

Tvijze aangetoond; dat de Ringgit de brandende berg is,

welke in het verhaal van 1597 wordt bedoeld en dat het

D% S. 31uller is, die zlch vergist, wanneer hij mij 1. c. bkidz.

459 Tan dwaling beschuldigt.

*) De Keloet ligt op een afstand van 427^ geographische tnijlen van het puat

C, Daar nn voorwerpen , tcr hoogte van 24,000 voet, op een afstand van 42p/uj

geographische mijl nog ktinnen gezien worden, zoo zon men van eene 24 duizcnd

voet hooge rookziiil, welke uit den Keloet opstceg, nog ter naauwernood den

top hebben kiinnen waarncincn, aangenomcn zelfs dat de horizon volkomen
vrij gevreest waSj terwijl integendeel zecr hooge bergen tusschen beide punteu

zijn gelegen.



DERTIENDE SCHETS.

\ VDLKAAN 44: BOELOERAN. O
cdJithoofJe Je vulkanen nu eens in onkcic kring-

((vormige groppen, Jan wcder in duhbclerijen worden

« aatigetrofFeu , zoo mag zulks ala hetilulJelijkatc bewiJ4

»i worden Iieschouvvd, dat de oorzaak dcr vulkanl^chfl

ic wcrking ruet zetelt in de na^Jjhnd van de oppervlakte

<(der aardkorst, of dat dezeWe slecht* van geringt^ be-

et teekenis zt)u g^noemd mogpu wiirdea, maar integcudeel

ttdatzlj wordl voortgpbragt doorgeduchte verschijnsclen,

<»welke in de dieiJste ingewanden der aarde geborcn

« worden. >i

{A. r, HuilBOLDT
)

Banjoewanyij den d^'"" Oclobe?\

Te Socmb waroc beviudt men cIc

uitcrste grenzcn der bewoonde wereld. « Tot liiertoe en niet

verder!)) zegt de koetsier,- terwiji liij den reiziger, mot den

lach van inner tevredenheid op het gelaat, uit het

rijtmS stappcn

reiziger verpl

veld van den Boeloeran been, als door eene kleine Syrische

wocstijn^ het beloofde lac

joewangi A te bereiken. H
het \Nebiekende \\ater (B

grootste helft daarvan tot aan Badjocl mati

ongeveer 15 palen lang is, van 6

OostAvaarts van Soember waroe

nabijbeid dezcr plaats, komt raer

Sekar poetih gehecten^ iets verder

'2

doch

10^U ure

de im
beek 1

jrder oostwaarts^ op een afstand
r

ongeveer 1 paal van het dorp, treft men eene tweede,

brecdere kali, dc Kloetoeran aan. Hier lioadt de vlakte op,

dezelve nil hard ulkanische asch be

»; Banjocwangi is zamengesteid uit banjoe d.i. water en wangi d.i. welriekead.

V
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slaat, en gnat zij aan den rcgtcrocver der zoo cvciigouoemdo

kali over in ccnc mot lava-puinbrokkcn bedektc strcek, die

als een gc!icel beschouwd, wcl is waar, nog vlak mag heeten,

maar ccliler ccne hobLeligc, oneffene, golfvormige oppcrrlakte

den voet Yan den Boeloci

Pl

gele 1

van den berg wordt gevondcn. Tamelijk

met ecne gcringe bogt, loopt do 14
0¥cr dit puinveld in ecne zuid-ziiidoostelijke rigting voort; ge-

raakkelijk Icgt men denzelvcn te paard in 4 uren tijds af-

trcft men gocde paarden aan, dan bchocft men daartoc slechts

5 uren.

)Yaarschijnlijk is de noordelijke, noordoostelijke en oostelijkc

voet des bergs, welke de uiterstc noordoosterspits van dit

smalle oostelijke uiteinde van Java vormt , op gelijkc wijzc als

de zoo even genoemdc westelijkc en zuidwestelijke voet des

bergs, die landwaarts in tcgenover den Idjcn gelegen is, met
lava-puinbrokken bedekt; over dezen binnenwaarts gelegencn

voet des bergs is het, dat de wcg, zoo slraks door ons gevolgd

,

van Soember waroe tot aan Badjocl mati voert. Do aan zee

gelegcne voet des bergs, met de daaraan grenzende bcrg-

hellingen, is bekend onder den naam van Goenoeng Telaga

D of Sedano. Deze in eene zuid-zuidoostelijke rigting

voortloopende \\eg verwijdert zich in de nabijheid van Soember
van de kust, en snijdt derhalvc den ganschen noord

oostelijken uithoek van Java af , welken de coenoen": Boeloeran
gebecl en al beslaat en eerst te Eadjoel mati, aan de straat

Bali, komt de weg wederom in de nabijheid der kust

De goenoeng Boeloeran is een slompe kcgel ; zijn schcdel
heeft zulk eene brecdte, dat de regelmatige, kcgelvormige ge-

daante des bergs eerst op een zeer grooten afsland duidelijk

m bet cog valt. In Boeloeran Fisuur d ziet men een DroficI

delijke helling v

des bergs, genomen van de

f Rawon: Boeloeran Fiat
slclt de noordwcstzijde voor, gezien van Soember waroe en
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Bocloeran Fi(/mir 3 dc zuidzijdCj gclijk die ^vo^dt waargcno-

mcn van Badjocl mali. Voora! aan de zuidwest en aan de zuldzijdc

van den Boeloeran (verg. Figuur d) is dc rand des schedels ge-

tand, en ontwaart men, dat diepekerven denzclven insnijden 5 het

laat zich duidelijk bcspcuren, dat de rand in ecne kriugvormigc

rigting vcrloopt en of eene bolronde schedelvlakte, of, hetgeen

waarschijnlijker is, eene ketclvormigc kolk, derhalve con uitgc-

bluscliten krater omgeeft, welke met woudcn is bcdekt. Naar

het toeschijul, is de kraterrand aan dc noordoostzijde door eene

kloof doorbrokcn^ misschien is het slechts eene insnijding in den

rand, van eene gcringe diepte; ware dit het geval, dan zou men

mogen vcronderstellen , dat zich een meer op den bodem des

ketel's bevindt.

De Boeloeran schijnt nict hooger dan 2,500' te zijn \ hij bcrcikt

derhalve de benedenste grens der wolkenlaag nict, ^\clke gcwoon-

lijk aan dc hellingcn van tamelijk hooge, met woudcn bedekte

kcgelbergcn reeds op eene hoogte van 5,000 a 4,000 voet w ordt

evormd; bij hoogere bergen, welke met bebouwde lands trcken

mirevcn en niet door woudcn bcschaduwd worden, vansrt dczc
b

arocwolkenvormmg eerst op grootcre hoogte aan. Van boembcr \

doct de berg zich aan het oog voor onder een hock van 6^ 2' boven

den horizon; bedraagt nu dc afstand ran daar tot aan het naastbij

gelegene punt van den noordoostclijken rand 4 geographische

minulcn, dan kan de berg niet hooger z'ijn dan zoo even is

vermeld geworden. Hij is geheel en al met woudcn bcdekt.

Bchalve dc berg van Djapara wordt geen enkele vulkaan op Java

gevondcn, die zoo geheel geisolecrd staat als deze, welke met

5 enkelcn der bergen en bergketenen , in de nabijheid

D
taanden

Idjcn, — die ver-

loch den naam van bcrgrug niet, hocwel zij in het midden

tusschen beide bergen eene waterschciding vormt, namelijk,

lusschcn de bcken, wclkc noordwestAvaarts en die, welke zuid-

oostwaartsvlietcn; de hoogte van dit tusschenland is zoo gering,'^

tcr naauN^ernood een vijfligtal vocten boven de oppervlakte
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dcr zee, dat het in de verto volkomen vlak toeschijnt. Zoo

als de gaiische vlakke cm trek des bergs, benevens de gcheele

ruiiiitej welkc van hier tot aan Banjoewangi reikt, is ook dit

tusschenland met wouden bedekt; op eenen dorren, hierzandi-

gcn, elders rots- of steenaclitigen bodcrn groeijende, welke door

de zon in eene hooge mate wordt Terhit, vertoonen deze

wouden zich even dor en schraal als gene.

De Boeloeran staat in eene gelijke verhouding tot den Idjen,

wat zijne ligging en den afstand bctreft, waarop hij van

dezen is gelegen, als de Ringgit tot den Ajang; beide bergen

tocia liggen in de nabijheid dcr tegenwoordige kust, noord-

oostwaarts van de valkanen, welke dieper landwaarts in

worden gevonden^ zij dniden misscliien de rigting aan van

korte d^varsspletcn, welke noordoostwaarts van de algemeenc

lengte-spleet uitloopcn en de vulkaanrij als het ware verdub-

bcld doen toeschijnen^ dit zelfde verschijnsel merkt men insge"-

lijks op in West- en in Midden-Java, alwaar deze dwarsspleten

van het noordwesten naar het zuidoosten zijn gerigt. Trekt

men eene lijn van den Tengger over den Ajang en den Rawon
tot aan den Idjen, en eene andere lijn van den Ringgit tot

aan den Boeloeran, dan zal men ontwaren, dat deze beide

lijnen evenwijdig aan elkander loopen. Zonder op eenigcrlei

wijzc verbonden te zijn met eene van deze vulkaanrijen,

zonder andere vulkanen aan de cost- en westzijde in zijne

te bezitten, rijst de Djapara geheel geisoleerd

opwaarls.

Wanneer men zich Toorstelt, dat de waterspiegel van den

oceaan 20 voet boven zijn tegen>voordig niveau zij gerezen,

• of met andere woorden, dat het land een gelijk aantal voeten

lager zij gedaald, dan zondert zich vooreerst de berg Djapara

van het omringende land af, en verkrijgt hij de gedaante van

een rond, kegelvormig eiland, terwijl de benedenhclft van het

landschap Modjopait onder de golven verdwijnt; stelt men zich

voor, dat de zee nog 50 voet, dus 50' hooger stijgt dan ih'ans,

dan wordt ook de Boeloeran een eiland; rijst de zee tot eene

hoogte van 2(X> voet buven zijn tegenwoordig peil, dan wordt het
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ganschc landschap Modjopait wcderom in ccn zccboczcin her-

schapen, en de golvcn klotsen tegen den voet der bergke^-els

Ardjoeno, Keloet, Wilis en Pandan, zij bespoelen den zuiJelij-

kcn rand van het kalkrif, dat langs den regteroever der kali Solo
loopt, hctwclk zich alsdan slechts nog \\einig boren de oppcr-
vlaktc der zee verheft; stelt men, dat de vvateren 600' hoo-
ger klluimen, zoo vvordt gelieel Madoera en de geheele helft

van dat gedeelte van Java, he-t\velk oost\vaarls van den Mer-
boe de zee bedolven, en Iiare barcn

rollen tot aan den voet van den Mcrapi; stijgt eindelijk do
oceaan tot op 1,000 voet, of daalt het land tot op die dicpte,

alsdan doen de vulkancn zich nog duidelijker als eilandcn
voor; gehcel Java en Madoera zijn bedolven, met uitzondering
van.een aanlal eilanden, die eenzaam en geisoleerd uit den
oceaan oprijzen als steile kegels, in den vorm van suiker-
brooden, zonder door oevers omringd te zijn.

Men zie hicromtrent de 1^'« afdeehng, hoofdstuk I, van dit

werk, alwaar, op bladz. 63 en vervolgens, uitvoeriger over de
gedaantc en hoogte der bergen wordt gchandeld ; tevens vvorden
te dier plaatse de eilanden opgeteld, :\elke Java zou vormen,
bijaldien het in verliouding van den tegenwoordigen waterspie-
gel der zee dieper daalde. Men mag bijna niet betwijfelen
dat Java verscheidene der aldaar vermelde graden van opheffin^

(hoogte-phasen) heeft doorloopen, — dat de tegenwoordige
vlaklanden van hetzelve allengskens boven de wateren zijn

gerezen en de vcrschillende kegelvormige eilanden meer en
nicer tot een geheel te zanien smolten. De Djapara ^^as waar-
schijnlijk de laalsle dier bergen, weike een ciland vormde.

Gelijk bij alle andere kegelbergen op Java het geval is , zoo
loopen ook van den kraterrand des Boeloeran divergerende
lengte-ribben naar alle zijden bcnedeuwaarls ; de hoogte dezer
ribben is echter onbeduidend, en de tusschen dezelven gele-

gene kloven bereiken slechts eene geringe diepte. Gelijk wij

zulks aan den gekerfden rand hebben bespeurd, vormen de
tiisschenkloven, de zoogenaarade baranko's, insnijdingen in den
ra-nd ; hiernit volgt, dat de Boeloeran een vulkaan is, weIke
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tot dc dcrde klasse behoort. Bij cle bcschrijving van den'

Socnibing heb ik dc vcrdceling dor vulkanen in vier verschil-

Icndo klasscn opgogeven, naar gelang van den zoo karaktc-

risticken vorm, waaronder zich hiinne lengle-ribben voordoen,

3n , welke de vulkanen zelven hebben ondcr-

gaan. Dc Boclocran behoort derhalve gerangschikt tc v^ordcn

in dc derde klasse der vulkanen , waarvan de mecsten of

reeds uitgebluscht of dat tijdperk zeer nabij zijn; de ke

dicr vulkanen , die aanvankeliik hooffcr rezen , hebben hunnc

oorspronkelijke gedaantc verloren, en zijn tot op den tegen-

Ci

woordigcn gekerfden rand des kratermuurs ingestort.

Zijne hggmg, ten opzigte der naburigc vulkanen , duidt eenc

verdubbeling der vulkanische lengte-spleet in Oost-Java a'an,

Avelke, gelijt reeds vroegcr is vermeldj door eenedwars gerigte

sphjting is ontstaan. In geen enkel gedcelte van Java i) worden

zoo vela gcheel en al afgezonderd liggende vulkanen aangetrof-

fen^als in dit oostelijkcj smalle uiteinde des eilands^ vanKediri

tot aan Banjoewangi vindt men, over eene geringe uitgestrekt-

heid- elf vulkanen op korten afstand nevens elkander: de

ondcrlingc vcrhouding dezer bergen, ten opzigte van hunnc

ligging,^ levert een duidclijker bewijs voor dc waarheid der

\voordcn aan Let hoofd dezer schets geplaatst, dan niisschien

ergcns ter wereld wordt aangctroffen. — (Wij zullcn hierop

later terugkomen in het lioofdstuk, hetwelkde resultaten mijner

onderzoekingcn ten dezen opzigte bevat en waarin over de

llieorie der vulkanen zal gehandeld worden.)

Laat ons thans tot dc bcschouwing van het a lava-veld r>

terugkeercn. Reeds vroegcr hebben w^ij de opmcrking gemaakt,

dat hetzclve zich uitstrekt van den rec^tcrocver der kali Xloe-

koeran in een wiiden krinsr den b

beeft; vvijders dat het aan de oppervlakte uitsluitend

odiele steenbrokken bestaat, ten gevolge waaraan het

9 Dc mccstc kcgcis, wclke in de Preaiigcr-Ilcgcntschappcn worden aange-

trofifen en wicr aantal zoo groot is, ziju slechts kleine spitsca op hooge vul-

kanische bergbammen, die zich^ als waren het lergketenen, in ile lengte

uitstrckken; velcn loopcn in den vonn van blindt koppen uit.

I
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dat slechts op ciikelo plaalscn door Idcine grocvcn is doorsneden,

oneflen, golfvormig en bullig wordt. Bijna aau alio zijden

liggen de grenzen van dit terrein op een gelijken afstand van

den voet van den Boeloeran, waaraan de ascli en vulkanisclic

tuf-formatien van den vulkaan Idjen en van het landschap

Banjocwangi palen. Even duidclijk als het ontstaan van dezcn

tuf-bodcm aaii de wcrking des kraters van den Idjen moet

toegeschreven wordeii^ evenmin blijft er twijfel over, dat deze

lava-piiiiibrokkenj die zich langs de hellingen \an den Coclocran

naar beneden uiLstrekken, uit zijnen krater zijn Toortgekomen.

Het zijn derhalve lava-stroofnen^ welke misschien op Ter-

scheidene plaatsen te gelijk over den rand des kraters been

dikke laair om den voet des bero o

breidden en, bij het bckoclen, aan de oppervlakte in louter

losse brokken ovcrgingcn, ten gevolge van splijting der bovcnste

deelen ; deze lava-brokken daalden vervolgens nog verder bene-

denwaarts, hctzij dat dezelven afwaarts rolden^ of naar beneden

werdcn geschovcn. Enkelen dczer stukken zijn zeer groot;

de meestcn echter zijn 5 a 5 voet dik , hebbcn scherpe

hoeken en een onreyelmatigen vorm, tcrwiji \^einigen der-

zclven aan de hoeken afgerond zijn \ verkregcn zij dezen ron-

den vorm, ten gevolge van het over elkander wrijven der

stukken
J

die in een gloeijend-taaijen toestand benedenwaarts

rolden? Hunne oppervlakte is met gaten doorboordj als ware zij

afgeknaagdj en heeft eene zwartachtig grijzc kleur ; uithoofde alle

plantaardig beslag geheel en al bij deze lava-brokken wordt

geniist, zoo kan die kleur slechts ten gevolge van het ver-

weren der oppervlakte zijn ontstaan; van binnen zijn zij blaauw-

achtig heldergrijs gekleurd. Zij behooren alien tot dezelfde

trachiet-lava-soort, welke slechts zeer weinige varieteiten vorint;

nu eens vindt men lava-brokken , waarin gecne Waasruiraten

voorkomen, terwijl men in sommige stukken kleine , in anderen

zeer groote blaasruimten aantreftj en wel zoodanig dat zij het

menigvuldigst voorkomen in die stukken 5 welke tut de boven-

sten van het lava-veld behooren \ dit onderschcid, nnmelijk, dat zij

met of zonder porien zijn, wordt menigWTrf in ^ew en hetzeljde

C2
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blok ouluaard. Do meeste niet poreuse blokkeii hebbcn cenc

zeer. fijnkorrelige felsit-grondmassa ; Iiicrin komcn cnlicle kris-

tallen van diopsit en van olivin voor, wclkc slccbts met hot

gc^\a2:)C^d oog diiidelijk kunnen waargenomen worden^ wijdcrs

bcspcuil men hier en daar gitzvvarte hornblende in doze grond-

uiassa, L. no 290 (Bat, no 98.). Dezc tocvallig daarin voorko-

mende bestanddeelen ondorscheidt men insgelijks in die blokken,

Avclke met kleine blaasruimten zijn doortrokken, L. no 291

(Bat. no 99.). Wcder anderen zijn, ten gevolge der mcnigte

kleine blaasruimten, geheel en al poreus (Bat. no 100.), of

doorlrokken van zeer groote blaasruimten, welke niet zclden 1/2

duiui Avijd en twee duim lang zijn en, in de Icngte, bijna

evcnwiidi"^ nevcns elkandcr lisfffcnde lioUisrheden vormen. L. no

>io_292 (Bat. no 101.). Do beide genoemde, zeer poreuse varie

Iciten, n" 100 en no 101, bcslaan of uit eene zeer fij nkorrelige,

bijna digte massa, waarvan de verschillende bestanddeelcn niet

meer ondcrscheidenlijk kunnen waargenoraen worden, of uit

eene gelieel en al digte, halfverglaasde zelfstandigheid, welke

op do breuk glanzig is. Dat de di^rte, half verdaasde hoeda-

'b
hcid dezer massa, bcnevens de s^roote blaasruimten, waar-

medc dezel ken, als hct

beschouwd worden en van eene snelle, plotselinjrc bekoc

brokken

Let lava-veld, decg

zijn gcvormd, — ken zeer duidelijk worden ontwanrd aan den
regtcrocver der kali Xloekoeran, ter pTaatse waar de lava-bank

in de rigting naar Soember waroc plotscling eindigt en zich als

een 20 voet hooge wand loodregt naar den rearteroever der beek
be toch ziet men, dat de

de oppervlaktc voorkomen en , even als de 1

bcnedenwaarls meer en meer verd^\iinen en dat

naar gelang men dieper liggcnde gedeelten der laag beschouwt,

gedurig vaster en meer compact wordt; hct bcneden gedeclte

van dezc bank is eene horaogcne lava, welke door evenwijdigo,

liorizontale en verticale spleten zooclanig is vcrdeeld, dat eene
bijna regcluiafige afzondering in teerlinirvormigc stukken, van

^



> >

!

Strrru de Ici^.^Jt' aluisJkjluJ'uuin

//!'fUjy/il FifJfW/' ^ .

J u
irten Z

^
/

B .f 11

/

\

V

ZL. //'^// Z /Jt SV/uf/

-H

S.

fji t

<^efi ^esen i/r.?//-/!^ ^r// Jwer/.: sat d^ jPuuis/e acn Jm^rom^t.

'^'^^(yy / y }f<jfufr 6

(Ild A^/L/t/'u^/i Luiuff/i Ba ////>/////.yV

\i 'c- .V
/•

3' W. fm fr X j: w.

( R a \%' o nj^ ^R a n i t^ (T d j r nj

Sirrra PracaJd

Xoor^ ten fPestrw.

Di Slnitt BiUahfun

JToon/

A.

B a 1 X

A

Rl/i//rjf't. ?l<j//u.p S.
bi'UHflt7u/t' ife/yli J^^Aory^^e lu/idll Vii/l JaOil

Dc St/'fit I oarij
( ffct o/ft firi'A'iVure ae(^eelte Jer Ael/imj op fltn 4.J 4

B .1 I i

/
-,

I^'.£. yvv'///^/7/ o/j F^ ./ S err ff frfx^c/icn ( ) ui^t'sf/ffm ii, worxlt rir'dt op f/et rwu/unu'I^cvoruiai ivc a {/iHJr- rr/j' ^^/V^a^Oiyd pwa/'ilrn

-/^./C» /fcru/^^n^rrr /Afulf/f^r-rry er //wn/l s/4'4/iA\rprxrt^(l,„J)('Slr'(/4'//r^yf'rn/e ^r//r J^ .VACfl 71.

'T

Jiiilfii'dn , futpidf* J

Jj a Inran . Fitjuiw 2.

y^

y
/

V

/

/

1

^

>
M

""'T""^"" B It //// it/i ,^1^1/11/' J

.

I

'
h

^y, f/'fi
r

iV''

'^>
^

^^^v^^

%^zr^^'-'''
'fmrfr'{'''yxy.,*

.-. £<'
N t

.^

-?^

7Ar , r / I:#

M
J/ ^

- ^
-A

e

^s^-^^

<-:

(

•^

*^ J 8 .'>

/
«' _-,!«'

,-rfl>-

::^^^

^^^-i^^MiailU^
*i im\

'Ilk//

^^v//;/m,
M!i'^"Ml

WW

184 4

>fW'

X
I

/
-srn

X—

.

%

Hill ^^
*i i t

FiofTiiir

/
f

1

J

I

>
L

1

> ^•' /

..'

,^' 7(^/
/hvcT-:

•



973

5 a 6 voet middcllijn, daarvaii hct gcvolg is. Dezc nicer of min

teerlingvormige slukken worden naar boven voorldurend losscr,

de spleten wijder, zij gaan eindelijk over in cene massa van

woest dooreengeworpene groote en kleine brokstukkcn, welke ecn

veellioekigen , onrcgelmatigen vorm hebben.

Eenjge heldergrijzc, fijn-poreuse blokken, welkc albicr voor-

kwamen, baddcn veel overeenkomst met die lava-soort, waariiij.

de tenipels op den Dieng zijn gebouvvd.

Slechts in eenige \A'einige streken 2ijn doze lava-brokkcn met
cene kleiachtige, zeer harde aardkorst bedekt, wclke zulk cene

geringc dikte heeft, dat de spitscn bijna overal uit de aarde

opsteken; veelal echter liggcn zij onbcdekt en los in bet rond

,

de een op den andere gestapeld; ten gevolgc hiervan wordt de

weg van Soember waroe naar Badjoelmati tot een der moeije-

lijksten, welke op Java wordt aangetroffen, en kan hij te paard

niet dan omzigtig en in langzamcn stap worden afgelegd. Daar

de weg schuin over den zuidwestebjken voet van den Boeloe-

ran hecnloopt, zoo bereikt hij in bet midden tusscben beide

plaatsen zijn boogste punt, hetwelk echter hoogst waarschijnbjk

niet meer dan 200 voet boven de oppervlakte der zeegelegcn

is. Van dit punt af daalt bet terrein in eene zuidwestcbjkc nV-

ting, naar de zijde van den Idjen, voortdurend benedenwaarts,

en gaat bet over in de vlakke, laa? ffeleprene tusschenruimte.

beide bergen van elkander

Dorre, schrale wouden verbeffi op

puinbrokken bedekte terrein^ is de bemel onbewolkt , dan wordt

zijn steenacbtige bodem in eene zeer booge mate door de zon vcr-

bit. Gedurende de drooge maanden verdampen bier alle vocbt-

deelcn, en binnen een omtrck vanlopalen is geen enkele drnppel

water te vinden. De uitgedroogdc grond tasschcn de puinbrokken

wordt slecbts nog bier en daar bedekt met verzengd Alang-gras:

onder bet ver van elkander groeijende woudgeboomte, hetwelk

voornamebjk bestaat uit Cassia-soorten , — waarondcr C. fistula

voorkomt, — stekelachtige Acacia's en Corassus flabelliformis,

treft men bijna gcen kreupelhout aan; te vcrgcefs zict de

dorstige reiziger, die genoodzaakt is gedurende vier uren de
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gloeijend heete lucht tusschen de kale stammen dezer boomcn
in te ademen , naar eenigen lommer iiit. Aan de slekende stra-

len, welke de zon van boven op liem nederschiet
,
paart zich de

hitte, teruggekaatst door de gloeijcnde rotsblokken. Zwartachtig

grijs gelijk deze zijii de stammen der waaijer-palmen (Borassus

llabelliformis), i) die zich lijnregt als dunne zuilen verlieffen,

en slechts aan hilnnen bovensten lop eene rondachtige kroon

\an groote, als een waaijer gevormde bladeren dragen. Hot
uiteilijk van dit geboomtc is zcer eigendommelijk , dat

editor meer zonderling dan schoon mag heeten; de eenige

• boomen , welke deze woudcn sieren , zijn de Acacia's. Op een

gladden, geelachtig witien stam en takken, van gelijke kleur,

verheft zich het als een scherm uitgebreide, fijn gevinde

en zachte loof^ het spreidt een rijkdom van frisch groen ten

loon, dat he£ oog met verdubbelde vreugde tusschen het

briiinachtige grijs der wiklernis aanschouwt. Nergens wordt

het geljilp van een vogel gehoord: slechts wilde zwijnen, des

nachts door tijgers vervolgd, dwalen hier in het rond en allecn

het voortdurend geritsel der drooge Borassus-bladercn , die door

den geringsten ademtogt des winds worden bcwogcn en een zacht

geruisch verwekken, stooren de diepe stilte der wildernis,

wannecr do middagzon haren gloed op haor uitstort.

Hoogst verheugd is de reiziger derhalve , wanneer hij, na een

togt van 4 uren over dif met rotsblokken bedekte terrein,

eindelijk weder eene kleine beek ontwaart, welke tusschen

»j Deze palmboom, algemeen bekend onder den naam van Lontur, levcit do bla-
deren, welke eertijds op Java als papier gebezigd werden; nog heden worden zij

tot dat einde gebrnikt op Timor en op andere eilanden. De karakters worden in den
eigelijken zin des woords niet op de bladeren gescbreveu, maar er in gegriffeld.

Wordt de andere soort van waaijer-palm Corjpha Gebanga, waarmede zij vecl over-
eenkomst heeft, bijna overal langs de zuidkust van Java, maar voornamclijk in het
meer westelijke gedcelte van het eiland aangetroffen, zoo schijnt de Borassus
flabelliformis tot het oostelijkste gedeelte van Java beperkt te zijn. Hierdoor ver-

krijgen wij weder een nicuw bevvijs voor de juistheid van hetgcen reeds vroeger
(bladz. 934) door ons werd aangemerkt, namelijk, dat het oostclijke gedeelte van
Java, teti opzigte der droogte van lucht en bodem, meer overeenkomst heeft met
Timor en andere oostelijke eilanden dan met West-Java, want op Timor is het, dat
de Lontar-palm haar eigcnlijk „paradijs klimaat" heeft.
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zaclit glooijeiiclo ocvei-s stroonit

strekea is omgeven

,

en door grocn getooide om-

terwijl hij aan de overzijdej aan den

regteroevcr van het bcekdal

,

heUvelk eenigzins hooger

oprijst, — Iict poststation Badjoel mati in het oog krijgt. l)eze

beekj die in de rigting van het westcn naar het oosten langs

den zuidelijken Yoet van den Boeloeran stroomtj kan als de

grens van het pulnveld worden beschouwd^ want to dezer

plaatse houdt hetzelve op^ in de plants daarvan treft men een

geelachlig heldcrgrijs gekleurdcn bodem aan, welke nit asch

en kleine vulkoiiische, puimsteenachlige steenfragmenten is te

zamengebakken en welke j even dor en arm aan water als het

puinveld, zich uitstrekt tot aan Banjoewangi.

s
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LAiNDSCIlAr 15ANJ0EWANGI EN 03ISTREKEN VAN DEN IDJ^N.

— — ((.And, like the basclras fabric of this vision

The clouJ-capp'd towers, the gorgeous palaces.

The soloma temples, Ihe great globe itself.

Yea, all which it inherit, shall dissolve;

-

And, like this unsubstantial pageant faded,

Leave not a rack behiud^n — —

.

Banjoewangi, den ^5'^'''' October^ d84^4.

Daar de gcstcldlieid van het terrcin hot ondocnlijk maakt

ccn rijtuig van Soembcr waroe naar Badjoelmati i) te zendenj

zoo wordt den bezoekers dezer streken gewoonlijk een rijtuig

vail den Kcgent tot aan Badjoelmati te gemoet gczonden; op

die wijze wordt alsdan de andere helft van den weg afgelegd,

v^elke eeno lengte hecft van 25 palen of 5 posten.

Ook ik vond gisteren een rijtuig van den Regent voor mij in

gcreedlieid; nadat ik het ontbijt had genuttigd, zettede ik ten

lli/a «re de reis wederoin voort. Mijn weg hep digt langs de

oostkust van Java in cone zuideHjke rigting door eene streek,

Mclke met een onafgebroken Avoud was bedekt^ slechts in de

onmiddelhjkc nabijheid der vier poststations, welk%aan dezen

weg gelcgen zijn, namelijk: het eerste Ponkalingan, het tweede

Soemoerj het derJc Baloe toetoel en het laatste Katapan <T 2

vindt men eenigc armoedige hutten^ in het overige gedeclte

wordt nergens eenig spoor van menschen aangetroffenj alles is

gchccl en al onbe^voond, terwijl in deze hutten geene andere

bowoners worden gevonden dan zij, die volstrekt vereischt

dil,

Soembcr: bron, wel; — waroe: de boom Hibiscus tiliaceus; — baJjoel: kroko-

mati : dood.

') Soemoer; put; batoc: stccn, rots;

\

boom Termlnalis Katupang.

toctocl: gcvlekt; katapang: de
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3

wordcn om de dienst van het poslslatioii waar Ic nemen, en

dc paarduii op le passen.* Ten einde zich te ^^aarborgon tegcn

de aanvalleii van tijgers, die liier in groote mcnigte huizeii

hebben de enkele bewoners der poststations hunne cenzaaui

liggendc hiitten met lioogc hcggen en palissaden omringd, en zelfs

op deze wijze Avordt niet altijd hel beoogde docl bereikl. Dcze

weg, aan welks linkerzijde de straat Bali ligt en aan welks regter-

zijde zich de hooge top van den gocnoeug Idjen verheft, aa ordt

gewoonlijk in Si/, a 3 urcn afgelegd; hij loopt over een Icrrein,

hetwelk geene. horizontale vlakte vormt, maar doorsnedon is

door een groot aantal snialle, ondiepe, gedeeltelijk droog'staande

bcckbcddingen, welke, in eene dwarsclie rigting ten opzigte van

den weg, van den berg af naar zee loopen; tusscliendezegroe-

ven neenit de bodem eene convex-vlakke, golfvormige gedaantc

aan. Zacht glooijend ecbter zijn deze stijgende en dalende gol-

ven, deze wrongvormige verhevenhedcn van het terrein en snel

op en afwaarts over het

De bodem bestaat ulkanische tuf

ma tie; i) deze bedekt de gansche omstreck en den voct van

den Idjen, uit welks krater zij is voortgekomea. Daar de voct

van dezen berg zich werkehjk uitstrckt tot aan de zeekust,

zoo mogen alle opraerkingen, "v^elke hier later zullen volgen

omtrent BanjocAvangi, gelegen op den vlakken, naar de zee

gekeerden voet des bergs, insgelijks toepasselijk worden beschouwd

op den Idjen, den 45^*'^'^ en laatsten vulkaan op Java. Deze tuf

IS grijs vamkleur en bestaat

doch veelaruit asch, zand en eene menijrte kleine. mcercndeels

puimsteenachtige rapilli; zij vormt een droogen, dorren en on-

vruchtbaren bodem, die, behalve met schralc grassoorten en

struikgewassen, bedekt is met een woud, bestaande uit velerlei

geboonite, waaronder vooral Acacia's voorkomcn; dit woud
heeft, althans grootendecls, zulk een schraal en bladerloos

door de zonnehitte verschroeid en halfuiterlijk als ware het

Alles wat gccn vast rotsgcsteente is, namclijk, alk conglomcrateiij ^andstceti

ca tuf hcctcn de Javauea: padas.
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vcrbiaiul. Ilet niist den schadiiwrijken lommer dcr wouden,

wclke op eeno vochtigc, vruclitbare aarde zijn gcwortekl en die

zelfs in dc droogstc maanden dcs jaars nimnicr zulk een dor

aanzicn veilrijircn als ^vij Licr bij deze wouden bespeiiren. Do
meer bruinachtig dan groen gekleiirde, dooreengekronkelde

twijgeii, die hot schrale loof dragcn, worden slechts hicr en

daar getooid door het frisschcre groen van cnkele Ficus-soorten.

llet laatste vierdc gedeelte van den weg loopt zoo digt langs

dc kust, dat hij slechts door eenc zeer snialle strook lands,

wclke met woudgeboonite is bedekt, van de straat Bali is geschei-

den; Iilcr gioeijen Rhizoplioren , Sonneratien en andere soort-

gelijke boomen. Slechts in dc nabijheid van Banjocwangi ^vordt

de holder grijskleurige padasbodcm hier cu daar afgevvisseld

Al

ikeren zandgrond.

halfuiirljc in lid derde poststation Batoe toetoel verwijlen, hetwelk

op eeu afstand van 9 palen, d. i. 2 posten, ten noordcn van

Banjoewangi en 14 palen, namclijk, 3 posten zuidwaarts van

)cl mat! op den oostelijkcn voet van

iiniiddellijk aan de straat Bali grcnst.

Idjeu is gelegen

Aan deze zijJe verheft zich de berg tamelijk steil nit de

snialle Balistraat, en rijst de helling vervolgens in trappcn, als

het ware in terrassen op\-\ aarts. Waarschijnlijk vcrkrecg de bcrg-

helling deze gcdaaute, ten gevolge van over elkander heenge-

vloeidc lava-sli-oonieu, \\ aarvan de bovensten, dat is^ met andere

wooidcn, de laatst uilgebraakten, het korlst zijn cryleze gevcn

de nde

belling deze trapvormige gedaante. De laatste trap dczcr voor-

sprongcn, dat is,der laTa-stroomen, verheft zich in de nabiiheid

het poststation en strekt
'o

hcuvelrug nit tot in de zee^ hierdoor wordt de voortzctting

Tan den smallen kustzoom verbroken en loopt dc weg, welkc

zich zuidwaarts van het poststation voortzet, in dcszelfs onmid-

dcllijke nabijheid over dezen heuvelrus:. Hut uileiude van den

n Toet des bergs daalt als een kleinc, doch steile rots-

de zee nedcr; on cenisrcn afstand van de kust riist liii
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over

zich in cleszelfs

nog in klippen opwaarls, die kaal en zwarl bo

cler zee uitsteken. AVouJboomcn verhcffen liiniii

dezeii wand^ zoo\tc1 deze alsdc klippen^ \vclkc

nabijheid in zee verbcfTen, ^vorden door deinboorlingcn: batoc

Toetoel, dat is, gevlekte of bestippcldc stecuj gehcctcn, wolkc

naam later insgelijks aan bet naljij gelegcne postslation is gegeven.

Hot is een digte basalt^ walks gitzwarte kleur ecnigziiis in bet

blaauwe OTcrgaat, en die kennclijk bet uiteinde is van een

langen (oorspronkclijken) lava-stroom van den Idjen.

Terplaatse^ waar de \ycg over dczcn lava-stroom loopt^bceft

bij eene breed te van verscheidene bonderd voet en is bij bcdckt

met tracbiet-Iavaj welke op zekere diepte in eene meer compactc

massa overgaat, tenvijl hij daarentegea aan zijue oppcrvlakte

uit lossc puinbrokken bestaat; liierop is eene lang rapilli iiit-

gestort en deze is wederom bcdckt met eene laag zand, welke

de oppervlakte des bodems uitmaakt en bij gevolgals Iiet jongste

product moet bescbouwd worden van de werkzaamlieid des

vulkaans. Overal waar de zwarte basaltrnassa zi

voordoet, is zij louter in kleine, Ycelal slechts fu-ee, ja, menig-

%yerf slechts een duim dikke stukken gespleten, welke eene on-

regelmatig kubieke gedaante hebbcn en tusschen de elkandef

kruisende, een vierkant beschrijvcnde spleten in den vorm Tan

hobbels of bulten aan de oppervlakte. uitsteken, ten gevolge

waarvan deze basaltrnassa oogenschijnlijk is zamengevoegd uit

loutcr kleine stukken, op de w'ijze van mozaik; waarschijiilijk

moet liicrin de oorsprong worden gc^ocht van den naam baloe

Toetoel. Op vele andere plaatsen is deze basaltrnassa Tniet in

kubieke stukken afgedeeld, maar heeft zij eene afzondering in

bogene concentrieke, evenwijdig loopende Icuncllcn, als

het oog

Xi^^^ri

waren het schcllen; het schijnt derhalve, dat de parallelopipe-

dische stukken, waarvan straks is gesprokcn, slcclits als onder-

verdeelingen, geledJngen, dezer lamellen zijn te beschouwcn,

die ontstaan zijn door nevenspleten. welke gene onder regte

hoekcn snijden; elders weder zijn de tusschenvoegen ietswijder;

door deze voegen is het, dat het wehvatcr, hetgeen elders in

de rots ingediiiUgeu was, zijncn uitloop vindt en dat op een

I
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paar plaatscn door hot opsprmgenclc water dunne slralen, als

hot ware kldnc fonteincii worden gcvorind. Diepcr beneden-

waarts klolst de branding dcr zee tegen den wand, Zie de geolo-

gische verzameling, L. no 293 (Bat. iio 102.).

Dit oordj hetw^elk op zich zelf reeds merkwaardig is en

door ^i^en. reiziger onbezoclit w^ordt gelaten, al w arc het slechts

om zieh door een koelen drank uit de kleinc rotsfontcin te

Tcrkwikken, is, benevens nog eenc' andere plaats op Java de

ccnige bekende localiteit^ waar op de helling van een viilkaan

wcrkclijke, digte basalt wordt aangetroffen ; niaar daarenbovcn

wordt de bekoorlijkheid ya^n hetzelve nog verhoogd door het

schoonc uitzigt, hetwelk men van daar geniet over de straat

Bali, die hier slechts cene breedte ran drie minuten heeft en

smaller is dan in eenig ander gedeelle van dezelve.

dak

hetwelk zich over het dan reiki

de blik over de blaauwe zeeengte en ontwaart men aan hare

OYcrzijde de bergen van het naburige eiland^ die^ hoewel rnet

wouden bcdektj echter een onvruchtbaar en dor voorkomen

hebbcn: meer bruin dan croen ^ekleurd, strekken zii zich daar

het beboiiw

op dezcl

De andere vuurberg 5 waar dezc steensoort Avordt gevonden, is

de g. Tengger. L. no 271 (Bat. n« 54.); zie vroeger. Hetgeen door

llein^Yardt basalt wordt genoemd, is niets andcrs dan trachiet.

Latent aanmerMng. — De zeldzanmheid van den basalt ondcr de

steensoorten, vs^aaruit de vulkanische koepels bestaan, -wordt Avaar-

scliijnlijk slechts liierdoor veroorzaakt, dat de basalt door latere

(trachietische) lava-stroomen werd bedekt, ten gevolg^ waarvan

voor het oog verborgen blijft. Des te veehaildiger komt basalt,

namelijk, doorbarstingen — gangen — van basalt in het neptunische

(tertiaire) gebergte van Java voorj en deze zullen in de derde

afdeelincj

eeii aaiit

rflsdan

deze basaltgangen op Java ouder zijn, dan de trachleten, waai'uit de

vulkanische koepels bestaan. — De speciefieko zwaarte van den

basalt no 271, te Selo bepaald, is := 2,80 en van no 293 — 2,82.
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Gistercn iniddag-, dcii 14'^*^" October, kvvam ik ten S'/i me tu

Baujoewaiigi aan. Men vierde Let Javasclic nicuwe jaar, en

alle bewoners der plaats >varen in feestgewaad gedost. Mijn

rijtuig hield stil aan de noordzijde der ruime Aloen-plaat?^

welke in het rond door eenige Weringin-boomcn werd bescha-

duwd. Aan de westzijde der Aloen-plaats ziet men, op den

achtergrond, de sierlijk gebouwde woning van dcil Assistcnt-

Resideut, welks Toorgalerij op een aantal zuilen rust 5 aan de

oostzijde van ditplcin ligt de benteng, bet fort, met zijnoenkel-

voudiG^e wallen en bruinkleurige gebouwen, die zich binnen

o

bunncn omtrek bcvinden, — tcr\^ ijl aan gene zijdc Tan het fort dc

schitterende, blaauwe oppcrvlakte der zee wordt gczicn, bcncvcns

het eilaud Bab, welks dorre, schijnbaar door geen menscbebjk

wezen bewoonde, bruinachtig grijze bergketenen zich van de
r

overzijdc der zee duidelijk aan het oog voordoen. Aandenoord-

zijde Tan het Alocn-plein stapte ik uit mijn rijtuig, tcr plaatsc

waar zich een klein boschje rerhief, binnen het\^ elk ik eenige

hullon gewaar werd; voorgegaan door mijn koetsicr, trad ik

hetzeive binnen 5 hij voerde mij over eene gracht tot aan de

buitenste hegge Yan het ""alogement)), alwaar ik mijn intrek

zon nemen.

AUes scheen hicr in doodslaap verzouken te zijn ; wij kloptcn

aan de denr en moesten ten minste een kwartier lai

brandende zon wachten, alvorens wij in den binnenhof werden

toegelaten. Alle deuren waren gesloten, geen menschclijk\\czcn

werden wij gewaar; slechts een bejaarde oppasser kwam eindelijk

voor den dag, die mij het volgende berigtte: amijuheer is

op de reede; de bedicnden vieren alien het nieuwe jaar en

de njai neemt een bad.)) Ongeveer een half unr later kwam

de njai, druipend nat als eene watemimf, naar ons toe; zij

opcnde de huisdeur en na ons nog een half uur te hebbcn

doen wachten, was het haar eindelijk gelukt de sleutels te

Tinden en geraakte zij derhalve in staat mij eene kamer aan

te wijzen.

llet bcddegoed, dat ik alhier vond, was nog hetzelfdc, dat

een voormahprcn bczoeker had gediend; no?? niet geheel en al

(
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vcrdordc Malati- jcn Tjanipaka-blocmciij i) vvarcn op hetzelve

gestrooidj en mogten als zoo vclc blijkca beschou^vd worden

van de zucht tot gezelligheid, welke den vorigen reizigcr be-

zielde. De tafel, die ik in dit fraaije hotel vond, was met een

keur van zeer massieve spijzcn bezet.

En welkcn spotprijs betaalde ik voor dat alles, \Yant de

rekoning voor mij en mijnc drie bedienden beliep:

Eon en ecu halven dag logies voor Zijn Edele • . . . y^ 7^50.

dito dito logies voor drie volkeren. . . » 2^2o.

/ 9,75.

Waar toch zoudcn drie volkeren voor zulk een gcringen prijs,

gedurende een gelijken tijd^ zijn gevoed geworden?

Tegen den avond maakte ik mij gereed hot gevvone bezoek

bij de plaalselijke overheid af te leggen. De Assistent-Resident,

die kort te voren eene ridd^n-orde van het spaansche hof had

ontvangen, ontving my met eene edele deftigheid. hi zijn kabaai

Ti^andclde hij in de voorgalerij zijner woning op en neder^ zoo-

dra hij mij echter zag aankomen, trad hij een der vertrekken

binnen^ doch kwam, weinige oogenblikken daarna^ deftig in het

zwart gedostj weder te voorschijn en nam, nadat ik hem tot

op drie pas genaderd was, eene uiterst statige bonding aan.

Ik daarentegen, ik was gekleed in mijn' reisjas en deze

zag er, door de vulkanische asch, welke er op gewaaid

was, eenigzins bestoven uit; ten gevolge der aanhoudende aan-

raking, w'aarin mijne schoenen met rapilli waren geweest,

liaddcn zij eenige blaasruimten bekomen; mijn gezigt was door

de zon geheel verbrand^ mijn hoed was verloren geraakt in

den krater, diea ik het laatst had bezocht; mijne reismuts had

insgclijks veel geledcn ^ maar des te helderder blonk het gewaad

Tan den heer Assistent-Resident en ik moest ronduit verklaren

,

datik hier, in dezen uitersten uilhoek van Java, zoo veel statige

deftigheid niet verwacht had- Ik vroeg hem waarom men den

WTg van Poeger naar Banjocwangi niet liever in eene regte lijn

had aangelegd^ over den zuidelijken voet van den Rawon been,

*) Jasminura Sambac en Michelia Champaka.
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waarcloor die vecl bckort zou zijn gcwordcn^ in plants v

dciizelven, gelijk tbans het geval is, ecu omw^ te latcn

niaken van Poeger over Bondowoso en Soember waroe, wnardoor

men eene gansche dagreis verloor? Ilij antAvoorddc mij hierop,

dat

Id

dat alsdan alle zijne ketenjongcns i) zoudcn wegloopen^ enz.

De buitcnge\yone helderheid der hiclit sclionk mij Iieden

morgen (den 15^^°) een fraai uitzigt over alle bergcn in de

nabijheid van Banjoewangi gelegen, wier omtrekken zich scherp

'en duidelijk op den achtcrgiond afteekendcn; noordwcstwaarts

van mij verhieven twee geisoleerd liggende kegelbergenj do

Idjen en de Rante, hunne kruinen^ slechts door middel van

een tusschenzadel , die zich tot op 2/3 gedeelte hunner hoogtc

verhief, waren zij met elkander vereenigd. Verre op den ach-

tergrond vcrliief zich aan de linkerzijde de Rawon; bijna op

gelijken afstand van den Hawon en den Bante rees, tasschen

beiden nog een andere tegclberg opwaarts, wiens kruln zich

bijna even lioog verhief als die der beide vorigen 5 de Javanen

noemen denzelven: goenoeng PentiL

Op een geringen afstand beneden de oostelijkste kruin

Merapi van den Idjen ontwaart men, aan deze zijde des bergs,

eene steil nederdalende kloof; aan het bovcngedeelte heeft zij

eene gelijke breedte als de kruin zelve, terwijl zij naar bene-

den smaller toeloopt. Op het eerste gezigt rijst het denk-

beeld, dat zij is ontstaan ijdel

het is echter waarschiinliik, dat slechts

en afschilferingen van enkele lawn van den berjjwando

oorzaakt door hevige uitbarstingen, aan dezelve hare tcgen-

woordige gedaante liebben gege\en. Heeft men de krain van

vcrschillende zijden waargenomen , dan wordt het duidelijk

,

dat dezelve thans niet mecr door een krater is doorboord,

nianr slechts uit een smallen gcbogcn kam bestant

In de wouden, welke den voet van den Idjen ca van den

) Javasche strafgevangcnen.
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Aanlo bcschacliiwcn, en die zich tot aan hct zuidcrstrand uit-

strekken, word L deberuelite giftboom: pochocn Oopas^ ofAntjar

(Antiarls toxiearia) geYonden , ten opzigte waarvan evenveel

oinvaai's of overdrevens is verhaald geworden, als het geval is

ge^^ eest ten opzigte van het zoogenaamde doodendal in den Dieng;

naar men zeide^ zou dezc boom niet hooger dan tot op onge-

Teer 1,000 voet aan de helling dor bergen Toorkomen. Deze

Tvouden nu bedekken de zuidelijke en oostelijke hellingen in hare

gansche uitgestrektheid tot aan de kruin van het gebergtc,

tcrwijl zij de noordoostelijke en noordelijke zijde van hetzelve,

(van den Merapij de kawah, benevens de bergketenen, Avelke

westwaarts van dezen laatsten gelegen zijn) slechts ter halver

lioogte beschadawen^ de bovenhelft van dit gebergte doet zich

op de laatstgenoemde zijde geelachtig grijs gekleurd aan het

oog voor, is kaal of althans van struik- en boomgewas ver-O^""^ .V.X
^

stoken^ dit gcmis van geboomte is waarschijnlijk hicrdoor

veroorzaaktj doordien bij gelegenheid dor uitbarsting van 1817

de vernielende werking des kraters voornamelijk naar deze

zijde des bergs was gerigt^ welligt werden de modderstroo-

men, weike, met aluin en zwavel vermengd, uit den krater

vlociden, voornamelijk over deze hellingen des bergs uitgestort.

Aan de oostelijke zijde daalt de Merapi, zoo heet de ooste-

iijkste, hoogste kegelvormige top van den Idjen, aanvankelijk

zeer steil beneden^^ aarts, en gaat hij vervolgcns, op eene

hoogte van omtrcnt 3,000 voet, over in eene zachtglooijende,

als in terrassen verdeelde helling, welke trapsgewijs en van

lieverlede naar de straat Bali nederdaalt; het uiteinde dezer

helling hebben wij in de basaltklippen bij batoe Toetoel reeds

leeren kennen.

Ilet laagland van Banjoewanpri vormt, als het ware, slechts

een cnkcl woud, aithans het met wooden bedekte gecleeltc

beslaat vcrre weg eene grootere uitgebreidheid dan dat, het-

welk door de bijl is gercld en waar thans bebouwde streken

werden aangetroffcn; de cigenlijke cultuurvlakte van Ban-

joewangi strekt zich van dezc plaats raeer uit in de rigting

van het zuidon en zuidwesten, terwijl zij daarentegen naar
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hot noordcn been op ecn gcringiMcii afshmd Tan hier ein-

digt. Naar hot algemeea gevoelcn was do voorraaligc bcvolking

Tan dit oord veel talrijker dan thans hot gcval is, en moet

go aantal bcw ^Cilliii

blijfsel der vroegere populatie worden beschouwd, die door

oorlog, epidcmische zieUtcn en ten gcvolge Tan Tulkanischc

uitbarslingcnj "welke Tcelal dergelijkc ziekten doen ontstaan^

tot op con gering getal is vcrdelgd gcworden. Zeker is het,

dat hct Toormalige rijk Balambangan, welks lotgcvallcn dc

kroniiken in hct breed docli

in de nabijheid Tan hot tegenu oordigc Banjocwangi gelegen

was, namelijk, aan doze zijde Tan de kaap, welkc onder den

naam Tan goenoeng Ikan Terre in de zee uitsteekt. Te dicr

plaatse treft men nog overblijfsclen aan Tan ecn oudcn ring-

muur^ die uit gebakken steenen was gebouwd en, naar Ter-

haald wordt, een omlrek gehad heeft Tan 4 palcn; binncn

hcbb

Tcriierentcmpcis zijn gCTondcn, die Tcrsierd waren met half

beeldwerk en met nissen, w^aarin standbeeldcn stonden. Dezo

plaats, wclke 10 palen zuid\iaarts Tan de hoofdplaats is ge-

legen, wordt Matjan poetih gcheeten; zij hgt in ecne streck,

w^elke grootendeels met wouden is bekleed en door goen men-

schelijk wezen bewoond wordt^ dit is eTenzcer hct geval met

bet OTerige gedeelte Tan- dit landschap, dat zich tot aan

de zniderknst uitstrekt en bedekt is met Tlakke heuTclketc-

nen, ~ kalkgebergten, — welke in dc rigting yan het

wcsten naar het ooslen loopcn. Slechts in de naastbij gelegene

omstreken worden eenige dorpen^ met een koffijtuin aange-

troffen* Hier was het derhalve, 10 palen zuidwaarts van dc

tegenwoordige hoofdplaats, waar de residentie gelegen was des

konings Tan Balambanjjan , — in oude gcscliriften insge-

Balaboean geheeten, — van dat rijk, in TOormalige

tijden zoo beroemd, wclks bowoners in lo97 nog belijdcrs

waren van de Sivva-godsdienst en dat nog bloeide tijdens

de eerste Nederlander, nanielijk, Cornells Iloutraan, op den

^Qstrn Jannarii. 1S97, het anker op de rcede der hoofdstad
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wicrp. Destijds bedrocg do bevolking des lauds eenige honderd

duizend zielen. De uitgestrekle, sclioone hoofdstad was met

muren en vvallcn omringd; in prachtige terapcls rookten wie-

rookofFers Yoor de idolen der Brahraansche drieeenlieid en de

volhoid van Indische praclit oragaf nog de Yorsten des lands
j

wior wenken door eene talrijke schaar van dapperen werden

gehoorzaanid.

Maar reeds dcstijds voerden zij krijg tegen den Mohame-

daanschen Koning van Pasoeroean, en waarschijnlijk was het

deze oorlog, welke de krachten des rijks ondcrmijnde en den

grond lag tot deszelfs volslagen ondergang.

Thans zijn die honderd duizenden van bewoners verdvve-

nen; slechts een niets beduidend spoor is nog overig van de

grondslagen der voormalige palcizcn^ in plaats van menschen,

die het bewonen^ kraisen roovcnde tijgers door het land, dat

eene wildcrnis geworden is en hoogstammige wouden verheffen

zich boven de ruinen der tempels, wier geringe overbHjfselen

verstrooid in hunne schaduwen liggen; het rijk Balambangan

is onder^egaan en bij de tegenwoordige bewoners, die van

elders, uit Besoeki, Madoera en Bali, herwaarts overkwamen,

is ter naauweiiiood de herinnering aan zijn naani bewaard

gebleven.

Eerst sedcrt dat gcdeelte van Java in het bczit der Neder-

landers is gckomcn, ontwaartmen, dat in de laatste 25 jaren

zoowel het aantal der bebouwde velden als dat der bewonerSis

toegenoraen; de bevolking telt tegenwoordig ongeveer 30,000

zielen.

De Aloen-plaats van Banjoewangi ligt ongeveer 15 voet boven

den gemiddelden watersland der zee; zij daalt, in de nabijheid

van het fort, tamelijk steil naar de zijde der smalle strand-

vlakte, benedenwaarts ; eene lang uitgestrekle landtong, wclke

in eene evenwijdige rigting met de kust voorloopt, scheidt eene

o trook lands , namelijk , de
*

kali Tarnboeng, van de recde. Gedurende den viocd vormt dit

ingcslotene gcdeelte van het strand een inham, welke eene

veilige IiaYcn voor zccschepen van geringcii tli<'pgnng oplcvcrt^
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*

gedurendc de cb daarcntcgen is hct ecn moddcrpocl, waariii

een aaiital reigers \\aden5 de ultgestroktheid van hetzclve is

ecliter tegering, dan dat men de ongezondheid van Banjoewangi

aan de nabijheid van dit mooras zou kunncn toeschrijven.

lets meer zuidvvaarts dan het fort is eene larige bi ug over dit

moeras (de ^nonding dor kali Tainboeng) gebouwd, Avaarover

de naar zee gekccrdc oostebjke oever der landtong wordt bcrcikt,

welkc de gewonc landingsplaats is der sloepen. llct is eene van

de wandelplaatsen der eenvoudige inwoners van dit weinig be-

zochte plaatsje.

De landtong, gelegen aan gene zijde van het moeras^ ontstond
,

naar men verhaalt, ecrst als eene bank bij gelegenheid der

uiLbarsting van den Idjen in 1817, ten gevolge van de groote

hoeveelheid zand en ruodder, welke de beek Tainboeng dcs-

tijds zeewaarts voerde. Vele bewoners vermijden dit oord, uit

vrecs voor koortsachtige aanvallen. Endeniiscbe koortscn hebben

Banjoewangi in vroegere jaren zeer berucht gemaakt; het is

echter waarschijnlijker, dat haar ontstaan van mcer algemcene

oorzaken afhankclijk is, b. v. van het veilen van wouden,

van gebrek aan voedsel, ten gevolge van viilkanische uitbars-

tingen, —-als van de uitvvasemiugen van een dergelijk moeras,

dat zidk eene geringe uitgestrektheid bezit. Volgens metingen,

gedaan door officieren der Nederlandsche marine, ligt het

fort ((Utrecht)), te Banjoewangi, op S^'IS'SO'' zuider breedte en

124^21' coster lengte van Grccnw.; volgens de kaart van

Raffles ligt het op 8'12 50" en 12442'. De eerstc opgaaf,

betreffende de lengte dezer plaats, is juister dan de laatste.

De bodem der vlakke dieplanden, ten oosten en ten zuld-

oosten van den Idjen, bestaat hoofdzakelijk nit het reeds

vroeger vermclde vallvanische zand en asch; vcrmengd met

zwavcligzuur water stroomden dezc zelfstandigheden, bij gele-

geheid der uitbarsting van 1817, uit den krater des vnlkaans,

en vormden zij breede banken, ter plaatse w aar de beekkloven

aan den voet des vulkaans eene meer vlakke gedaan te aannemen.

Scdcrt dien tijd zijn deze uitwerpselen tot padas verhard en

makcn zij een dorrcn, onvruchtbaren bodem uit. YcrgeL Bat.

63
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no. 107. — lets hoogcr cchtcr, aaii dcii voct dcs bergs, waar

fic klovoa eeno vokloende diepte bezatcn om de vulkaiiische

tiitwcrpsclen biaiien haro Avaodcn bcsloten te hoiiden, alwaar

dcrhalve gcenc OYerstroomingen van zand cii hcct (?) water

nevons dc klovcn plaats grepen, verkrijgt eenc yruclitbarc

bumusrijkc aai'de mecr ca meer de ovcrbaiid.

n _

LiJjen^ den dS'^""^ October.

Ilcdcn namiddag rcisdc ik ten 3 ure van Banjoewangi af

CD kwam ik ten 6 ure in den pasanggrahan Lidjen aan, welke,

naar ik scbat^ l^^OO voet boogcr is dan bet boofddorp; op ccn

afstand van 12 palen ten zuidwesten der zoo evengenoemdc

hij op

in dc nabjjbcid van een dorp ^
van gebjken naam. Uilboofdc

dc voet des bergs slecbts van Jicverlede oprijst, zoo wordt bet

groolste gedeelte van den weg, namebjk^ tot aan de kloof van

de baiijoe Pendot, mclrijtuig afgelegd- bierstijgt men tepaard,

l^xi eindc bet laatste gedeelte^ ter lengte van een j>aal, verder

te vervolgen. Op een afstand van twee palen van de hoofdpLiats

komt de reiziger door de scboone en groote nopal-aanplantingen,

vvelke, met de daarbij behoorende gebouwen der opziencrs^ met

de woonbnizen, gevaDgeriissen en bet hospitaal, benevens bet

buitenplaatsje van den Assistent-Resident , Soekaradja worden

geheeten; deze aanplantingen worden uilsluitend door Javasche

strafgevangenen, zoogenaamde ketcnjongenSj bearbcid. Van bier

af aan verkrijgen de w ouden, welke zicb rondom de rijstvelden

en kleine dorpboscbjes van vrucbtboomcn verbeffen, meer en

meer de overhand, totdat zij zicb boven Lidjen als een eenig

en onafgcbroken bladerendak over de bers:hellins:en uitstrekken0'*^"^^*n

Van dezen beuvel, waarop de kleine pasanggrahan

febjk gel et men een onbelcmmcrd nitzigt over d

eiland Bali met zijne bergketenen, welk

oprijzen, op den Zuidebjken Oceaan^ ove

bet knodsTornjige, zuidoostcbjke uiteindc van Ja

meer nabij gclegenen voet des bergs, over de v

elke zicb



989

schcn ^vijd uitgcstrcktCj donkcre wouden aan Iiel oog* voordoeii.

Naauvvelijks daalt de avondscliemeriiig over dczc gewesten, —
terwijl de zoii nog boven den horizon ziglbaar is^ — of doze

woudrijke strekeii weergalmcn Tan het gegons van inscktcn;

bovenal vernccmt men wijd en zijd het luide, ecntoonige ge-

tjilp van zckere cicaden; het krijschcnde geschreeuw van enkele

paauwen wordt gehoord; het is vooral door den klank dezr^r

toonen, dat de nachtelijke stiltOj het zwijgende,— diep-ondoor-

grondelijke dezer wijd uitgestrekte wondnatuur te dieper indruk

inaakL Hoevcle duizenden van dieren^ in duizcnderlci vormenj

waren misschien in deze wildernis rond? hoe gering is de kennis,

welke de mcnsch van hun aanzijn hceft. — 0! hoe veel gerincfer nog

kunde, welke liii van hunne

de

welke daarboven fonkelen aan den blaaawen hemel,

ihans gecn cnkel wolkje wordt bespeurd; mogen ook

borgenheden hebben, vriendelijk

it ncder on de wonderen dezer ondermaansche

uitbreidde. had

Het uitzigt, hetwelk ik^ uit denpasanggrahan, hier van dezen

berg genoot over de wijd uitgestrekte zee^ wier Spiegel zich

naar het zuidoosten Iieen onafzienbaar ver in het oneindiire

iets plegtigs voor mij* Ik bevond mij hier op

den eenzamen uithoek van Java* Een woud^ nog nimmerdoor

de bijl geschonden, omringdc mij met zijnen onbegrensden rijk-

dom van planten en dieren; boven mij schitterde, even on-

doorgrondehjk 3 de heme! met zijne eenwige lliliten, -^— aan

mijne voeten lag de wijde zee, de onmetehjke oceaan; hoe

eHen en eentoonig hij zich aan het oog voordoet^ als beloofde

liij het rnstelooze verlangen naar onderzoek te bcvredigen,

200 is zijn spiegel toch het beeld der eeuwigheidj bedckt hij

toch onpeilbare diepten, die misschien nog rijkere af\^sseling

van Tormen^ Tan dierlijk leven bevatten, dan het wond, dat

zicli hierboven verlieft^ overal ontmoet de blik, waarheen hij

zich wende, in het woud, op den spiegel der zee en Iwven

in het firmament, overal ontmoet hij ondoorgrondelijke won-

deren ,
— drie werclden yervnld van het geschapene, \\ aarvan

#
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hij den omvang nict kan peilcn en hoe nietig-^ hoe cindig komt

hier de mcnsch aan zich zelven voor! — uit dien hoofdc slaat

hij het oog, dat vrcdc zoekt, het liefst naar dcze derde Avereldj

heft hij den blik vol vertrouwen opwaarls naar den tuin des

hemcls, welks vriendelijkc sterren hem toeblinken als uit ecn

rerloren vaderland.

Ongop'Ongop^ den dO^'"'^ October.

Dezcn mo]'gen vcrtrok ik ten 61/2 ure van Lidjen en zettcde

1 le reis tot 12 ure te paard voort, naar den lusschen

de bersen Rante en Idien verbindt: de westch'ike \\\

strekcn van dezen rug* worden door de Javanen Ongop-ongop

gcheeten. Algemcen genoraen rijst dit met wouden bedcktc

lenein van lieverlede in eene noord-noordwestelijke rigting

op\vaarts5 aanvankelijk bestaan de wouden ^ welke men door-

trekt, voornamelijk uit bamhoes, waar tusschen echter ook

hooggrocijend woudgeboomte wordt aangetroffcn; mcnigwcrf

waren ^^ ij genoodzaakt den zadcl te verlaten^ uithoofde van do

mcnigte oude^ afgevallene, vergane halmen, welke in alio

rigtingcn over den bodem verspreid lagen. Nadat wij onzen togt

gedurende 2i/2 uur hadden voortjrezet. bereikten wii de kloof

der banjoe Peodot, waarin op een afstand van I72 uur hoogcr

bcrgop\vaarts de banjoe Linoe uitloopt^ op de bedding dezer

kloof ontwaart men een glad gespoelden (primitiven) ]

hornblende

bevatj en waarin vele, zcer groote blaasruimten ^) worden aangc-

troffen* Op eene andere plaats, w elke men een uur later bereikt,

vindt men dezelfdc lava-soort in het bed der kah Wadperes^ zij

ontspringt op den Merapi en is, ter plaatse waar zij door den

weg wordt doorsneden, nog een uur van Ongop vcrwijderd;

^) Wij bezigen deze benaming in navolging van het duiische „BIaseriraume,"

voor de langwerpige of ronde holligbeden in de lava, gcvormd door waterdamp of

gassoorten, welke zich uit de vloeibare lava ontwikkelden en later, nadat de lava

bekoeld was, die holten in dezelve nalicten, welke op duizcndvondigG wijze met

elkander verbonden zgn. Iloewel zij derhalve hun ontstaan tc danken hcbben nan

„!uchtbellea"j zoo kan de benaming, wclkc wij haarvrpegcr gavcn, nict dan oneigcn-

lijk op dezelven wordeu toegcpaiit.
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hare hooglc zal oiigevcor ccn 1,000 tal voclen minder bedrageii.

In de bcide ccrsle kloven werd slechts ecne gcringc; lioevecllieid
r

water gevonden, tcrwijl dc kali Wadperes geheel en al droog

stond; slechts weinige der Javasche Tulkancn zijn arnicr aan

waterrijke beken dan de Idjen; bij gelegenheid der uilbarsting

van 1817 stroomden ontzaggelijkc watcrmassa's door deze

kloYcn bergafwaarts, welkc, met zand en asch vermengd, het

vlakland van Banjoewangi wijd en zijd overdekten. Naar een

mijner begeleidcrs verhaalde, vernietigden deze overstroomingen

m plantengroei tot op cen afsland van 1,000 voct

)p (ongevccr 2,620 voet benedcn den kratcrrand),

op dat gedeelte dezcr streek waar dc kali Wad-

alle sporen v

-es den vvcg doorsnijdt ; tot aan deze bcek

schroeid of stierf het later, ten ne.volno. \

ben

rr '

O 1

daarentegen slcclits

het woud aang

Aan den regteroever derPendot-kloof kwamen wij voorbij

rondsom door een sterk

omsloten haddcn, ten einde zich legen de aanvallen van tijgers le

bcveiligen; hier hieldcn mijne Javanen halt. Hunne goedhartige

spraakzaamheid nam mij bijzonder voor hen in, hetgeen voor-

namelijk het geval was met den Patingi van Lidjen. Hot

kwam mij voor, dat de genioc-

delijk en gewillig slag van menschen was, die zich hoogst

voordeehg onderscheidden van hunne naburen, dc Madoerezen

van Panaroekan, Bondowoso en van andere omringendc oorden.

Kaar mate wij hooger bergopwaarts kwamen, gingen de

schaduwrijke, hoogstammige wouden over in een laag kreupel-

hout en in eene Glagah-wildernis , welke zoo digt in een ge-

groeid was, dat wij ons slechts met het hakmes in de hand door

dezelve konden heenworstelen , dewijl het pad, yroeger door

de wildemis gebaand , geheel en al begroeid was. Sedert

wij de hoogte van 5,000 voet hadden bereikt, was het aautal

Casuarina's in het woud voortdarend talrijker geworden, en

eindelijk zoodanig toegenomen, dat dczc boouisoort zoo niet

iiilsluilcnd werd aangetroffcn , allhans vcrre de overhand had

1^

if
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vcrkregen^ alio oinringende hoogten van hot gcbcrgte warcn

geboomte bedekt

stammen, die niet hoog

opgescliotcn dan 45 a 50 voet en benedcn aan den grond

slechts eene dikte hadden van 1 a IVi voct, dit alles was hct

bewijs hunner jcugd; hieruit kon men duidelijk opmaken, dat

zij eerst na dc iiilbarsting van 1817 waien ontstaanj dewijl

bij die gelegcnhcidj volgens de censtemmige getuigenis van allc

bcrigtgevers, het gansche plantaardige bekleedsel der hoogste

zoncn des bergs tot op den wortel werd vernield. Het ooste-

lijke gedeelte van den tusschenrugj die den Rante en den

Idjen (Merapi) verbindt, is doorgroefd door de kloven, welke

van de ter wederzijde gelegcne bergen afdalen en hier in elkander

uitloopen. Het westelijke gedeelte daarontegen wordt vlak; op

hetzelve treft men effene, met gras begroeide vcldcn aan , welkc

door groepen van Casuarina's zijn omringd en al het niterlijk be-

zitten van een kunstraalig aangelegd park. T(

kwamenriep de Patingi, die mij vergezelde. uit: <(dit is Ongop-

gop ^ hier overnachtcn alle hcerenj die den berg bel

In het midden van eene groep Casuarina's koos

1

ik hier nederzat, en dc adem

ind

gen der takken van dit geboomte deed hooren, voerde ik

mij in mijne vcrbeeldiug terog in de dcnnenwouden van mijn

vaderlandj bragt ik mij de tooncelen mijner jeugd lebinnen en

vveldra wekten zachte droomen in mij cen gevoel van geluk.

Het vlakke gedeelte van dezen tnssclienrug Ongop is van

het zuidwestcn naar het noordoosten ongeveer 500 voet en

van het noorden naar het zuiden 550 voet breed 5 naar het

westen en noordwesten rijst en daalt het terrein aanvankelijk

met eene zachte glooijing, doch gaat het eindelijk met eene

gelijkmatige daling in een uitgestrekt hoogland over. Op het

laagste punt van Ongop-ongop, alwaar ik mijn barometer had

Volgcns den licer Dr.Pijnappclkan Oiigop afgcleid zijn van oengap (Jav.): over

iets hconzien, zich boven lets vcrhcffen (ook ngoenap: uithoek) en zal d;;n misschion

de beteckcnis hebben van: een uitkijk.
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opgehangen, was Iietzelve 5,690 yoct boven de oppervlaktc der

zee Ycilieven; hicr was het hoogste punt van den Avcg, dcr-

halve ziju paspuut gelegen.

Van daar peilt men: den top Tan den Rante in het zuiden

15° ten wcsten; deze berg heeft de gedaante .van ecu zccr

spits toeloopcndcn kegel^ verder den oostelijken top van den

Idjen, den «Merapi,)) den regterhoek [a) in het noorden 77^

ten oosten en den linkcrliock (6) in het noorden G2"/4° ten

:r zooirenaamdft kawah Idien. dcn eiffcn-oosten^ den rand der zoogcnaamde kawah Idjen,

lijkeu krater, naraelijk, dcn regterhoek {a) in het noorden

541/4*^ lea oosten en den Iliikerhook
(Jj)

in het noorden SOi/.i''

ten oosten; men vergelijke Idjen Figitur 5. Van dezcn laat-

sten hock loopt eene lange zandrib bcncdenwaarls , Nvelke /ich

verrc naar het zuidwcsten hcen nitstrekl en eene aanmerf^e-

hjkc hoogte heeft ^ ten gevolge waarvan de gocnoeng \YidO'

d ig verborgen Avordt.

Het zigtbare gedcelte van de bovenheHing van den Rante

daalt tcr wedcrzijde onder een hoek van 24"^ beneden^ aarts

;

zijn top a maakt, van hier gezien, een verticalen hoek van

IG'^O' met zijn voet by ter plaatsc A^aar de zoom van Ongop

in eene regte rigting v(36r den kegel hecnioopt. Ik markeerde

dit punt h en bevond, dat hetzelve op een afstand van 500

voet van mijnc hut lag en 25 voet hooger was dan de plaats

deze was opgeslageu; dit punt

den elke, tusschen

dcn voet des berss e qtl d

92

Aannemende, dat de helhng en de afstand van a tot b gchjk

is aan de helHng en aan den afstand van a tot c en van a

tot dy trachtle ik naar deze gegcvcns do hoogte van den

Rante, althans ongeveer te bepalen en bevond, dat de fop des

ber£?s zich 68S voet boven het hoodand van Ongop vcrhief. ^)

O' Het afmetcn ccncrgrootc basis is hicr bijna oiiuitvoerbaar; nog mecr tljd gaat

er verlorcu met het bcklimmea van dergelijko bergtoppen, waimcer nieu dezelveii

iiiet kan bercikcii, dan nadat men zich ?tap voor stap een pad door het kreupelhout

heeft gebaand.

•
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(Do Ainpliliido occidua op den 17*^"' Oclober (Q niidJcii-

piint in den horizon) \Yas west 10^15' ten ziiidcu.)

Door middel van dit Ongop-plat is de Rante verbonden met

den Toct Tan den binnenwaarts gelegenen, namelijkj den wes-

telijken kegel^ weike door de Javanen kawah Idjen wordt

geheeten^ de tusschenruimte, welke zicli uitstrekt van den

Rante tot aan den oostelijken kege!, den Merapi, is reeds eene
>

horghclling gewordcn^ die van het Ongop-plat naar het zuid-

oostcn afdaalt.

Eene beekj welke in de nabijheid dezer plaqts ontspringt^

levert zeer good drinkwatcr, en maakt haar zeer geschikt

om tot bivouak te dienen. Ook eene groote menigte lierten

lionden bier bun verbbjf; zij waren niet zeer schuw en vlugtten

niet met hunne gewone snclbeid, wanneer wij hen naderden.

Hoog en welig groeit het gras tusschen de stammen der Casua-

rina's; het bestaat gedeeltebjk uit Festuca nubigena, gedeel-

tehjk uit eene Alang- (Saccbarum-) soort; tusschen hetzelvc komt

cen half struikacbtige Ocymnm en eene Senecioidea voor, welke

gezamenbjk eene 3 a 5 voet hooge wildernis vormden , die eene

geliefkoosde schuilplaats voor herten schijnt te zijn. Het groote

aantal dezer dieren/ dat bier voorkomt^ trok reeds, in 1805

,

in eene hooge mate de aondacbt Tan Leschenault. Banteng-

sticren (Bos sundaicus) worden bier m'et aangetroffen
;

gecn

spoor van deze dieren beb ik verder oostwaarts geTonden dan

op bet ^^^^-gebergte
J

terwijl onder de hooge kegelbergen de

Slamat waarschijnbjk de oostehjkste is, waarop zicb Rbinoce-

rossen ophouden. ^

Ongop'On(/op, den £^7^^" October^ dcs avonds.

Bebalve andere fogten, w elke ik in de nabij gelegene streken

beb gemaakt, is de krater door mij bezocbt geworden en heb

^) Het geliefkoosde vaderland dezer groote pachydcrmeu is het wcstelijke

Hoog-Java, de eigealijke Soenda-landen. De Oost-Javanen kenneu den rhinoceros

niet; toen eens eeu rhinoceros, welke naar eene streek ten znidcn van Kediri was
afgedwaald, aldaar werd geschoten, stondcn de in die streek wonende Javanen op
hctgczigt van dit dier ten hoogstc vcrwonderd, en bcschouwden tij het als eene
irroote zcldzaamheid.cs
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ik den loop der zurc I)eek (banjoe Piiit) iiagespoord; ik ben

vooiiicmens morgen, met hct aanbrckcn van den dag, mijne

kleine hut wcder le vcrlaten. Mijne gcdanc opnicrkingen tcekcu

ik gedeeltelijk dcs avonds bij kaarslicht op, dat door den
lieldercn manescliijn verbleekt. Niuimer, zoo vcr ik mij kan
herinncren, zond do blanko maan zulke lieldere sfralen door

de openlngen, welkc overbleven tusschen Iiet gras en do tak-

kcn, waariiit mijne hut Avas opgeslagen, als dczen naclit. Naar
mate dc avond meer en nicer daalde, nam de koude voortdu-

rend toe, zooda.t dc thermometers, ten 8 urc, tot op 8,0' Reauiii.

^en gedaald. Om de vuren, die in raenigte in het roiid op-

kcrcn, liggen de Javanen, of zitten zij digt bijeen grhurkt.flil

Ik houd mij intusschen bezig met het rangschikken der ge-

maakte aanteekeningen, en voeg mij van" tijd tot tijd bij hen,

wanneer mijne handen door de koude zoodanig zijn verstijfd,

dat ik niet langcr met schrijren kan voortgaan. Dan luister ik

naar de Tcrhalcn van den goeden Patingi van Lidjen , tlie aan

zijne landslieden de uitbarstiog van 1817 afniaalt, over het

bckUmmen dczcr bergen spreekt, en de gesclienkcn opsomt',

welke hij voor zijne moeile ontving. « Gewoonhjk, » zegt hij,

«krijg ik niets; slechts eens werd mij door den Resident van

Bezoeki twee gulden geschonkcn^ zoo dikA\erf een "Wolanda

deze bergen wil bezoeken, meet ik medo), enz., enz. Niets

was hem bckend omtrcnt het bekhmmen

Rcinwardt, Leschenault en andere natuuronderzoekers. «Het

van den berg door

1

gebeurt sorawijien, dat het kratermeer geheel en alindampc

is gehuld, welke ter zijde van hetzclve uit fumarolen opstijgc

en zich over den spiegel van het alsdan niet ziglbare meer ve

spreiden. Somtijds gebeurt het, dat deze of gene bezoeker zic

van Ongop met een touw tegen den kraterrand laat ophijschen,

zoo als b. V. het geval was met den heer Assistent-Resident

;

«Toewan)), zeide hij, (hij bcdocldc mij) ((heeft het bij het be-

zoeken van het kratermeer beter getroffen, ^^ant hct was dit-

maal geheel vrij van dampen. » Zoo verhaakle hij mij onder

anderen, dat de landstreek, westwaarts van Ongop, in vorigc

tijden bewoond was^ ((5 palen van hier,)) zoo ging hij voort, <f lag,
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ill dc rigting van dcii gociiocng Kockocsan, voor vijftig jaroii

ill dil Iioogland nog cen dorp^ met name Ginding waloc, in de

nabijhcid eener walerrijke beek, oniringd met vruchtbarcsawa's;

dc naani, ^velke aan ditlandscbap werd gegeven^ was aBlabang.))

De bcwoncrs ^^aren mcest alien gesneuveld in den strijd tegcn

Balinesche roovers, die op bunne strooptoglen tot zoo vcr biii-

ncn 's lands "vvaren doorgedrongen.

Waarscliijnlijk waren deze bewoners van «Blabang» het laatste

overblijfsel der bevolkiiig van bet voormalige rijk Balamhangan (Ba-

labangan Blambangan, Balaboean), weike niet tot de Mahomedaan-

sche godsdienst waren overgegaan, maar voortdurend getrouw Avaren

gebleven aaii de Siwa-leei\ Waarscliijnlijk liadden de bewoners van

Ginding -waloe den naam van bet rijk oj) bunne kleine kolonie in bet

gebergte overgebragt, als bet eenige erfdeel, hetwelk bun van bet

vroeger zoo beroemde koningrijk Balambangan was toegekomen.

Vour omstreeks 40 jaren verbaalden de inboorlingen insgelljks aan

Lescbenault, dat de landstreek, waariii de kali Poetib ontspringt,

bewoond en Idjen genoemd werd, welke naam later op den berg

is overgegaan. Yolgens Lescbenault zou deze landstreek op den

berg Eawon gelegen zijn geweest Dit is ecbter niet bet geval; zij

ligt aan den noordoostelijken voet van den goenoeng Koekoesan, en

kan geene andere streek zijn dan die, welke door den Patingi werd

genoemd: bet boogland <tBlawang.»

Onder het voeren van dergelijke gesprekken uaderde eindelijk

middernacbt. De Javanen, die ^i^eiiQ voldoende kleedingstukken

hadden om zicb tegen de nacbtelijke koude te bcschermenj

wierpexi groote takken, ja, gebeele stammen van Tjemoro-

boomeii in bet vuur: waarvan tie warmte bun zoo verkwikkcnd

was. Luid knapten de vlammen der bclder brandende vuren;

ccn koele wind ruiscbte zacht en liefelijk door de bladercn der

Tjemoro's. la mijne verbeelding bcscbom\de ik dit suiseii als

het gelluister van onzigtbare wczens en^ terwijl ik niij in de

dekens wikkelde, maakte ik mij gereed in bet scboone land

der droombeclden tegaan rondwaren, in het land waargcesten

o ibaar zijn



YlJFTIEPiDE SCHETS

VULKAAN 4^: IDjtN. $

Br. 8^0. — L. 114^22'. — H. 7,2G5' (der kaw ali).

{Bcnevens de kegclbcr^en, welke gecne kraters Jicbben:

Blerapi, Ran 16 en Pentil.)

wUitbogfile de asch-kcgel geduronJc do uitLarsting

((gewoonlijk in wolkm is gpbuM pn de zvvare rogpn-

1
<( 1)013611 zich het sterkst op en rondom den kpgel zeiven

<tonlla3teaj zoo ziet men langs alle zijtlcn modder*

t.{. stroonien bergafwaarts vlieten* De ontstelde ^ewonc'^5

((dcrualiij gelegrne streken bpschouwen die als water-

tcstroomen, «it het Vmnenate dea vulkaana opgeweld

<( en door den krater uitgebraakt , terwijl meulge naluur-

uonderzoeker in den waan verkeert, dat zij door zee-

it water wordon gevonnd of modderachligc voortbreng-

t< sclen zijn van den vulkaan zelven. n

(A, TOW FlLMCOiDT.)

TOPOGRiNPHISCII O^^EKZIGT VAN DEN GOENOEXG IDJEN.

(Naar aanteekeningen gcmaakt te Ougop den 17*^^°, teEaujoewangiden

Igden en te Soember \varoe den 19'^«a October.)

Het oostelijke gedeelte der centrale bergmassa, welkc zich

oostwaarts van den goenocng llawon uitstrekt , is bekend onder

den naam van: gocnoeng Idjcn; dc hoogste, oostclijk gelegene

bergtop van dezen goenoeng Idjeii, wclkc tevens dc oostelijkste

hooge berg van gelieel Java is, liect goenoeng Mcropi^ ^iclke

ecbter niet moet verward worden met den Merapi bij Joegja-

kerta gelegen.

Ten einde zich vooreerst bekend te maken met de uiterlijke

gedaantc dcs bergs aan zijne vcrschillende zijden, benevens

zijne betrekkehjke hgging ten opzigto der bergen, die zich in

zijne nabijheid verhelTen , werpe de lezer een blik op de

volgende Fignren ; Idjen Figuur J stelt voor: de nooidc-
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lijkc zijdc van den gocnocng Kendoiig^ vvelkc zicli van den

noordooslelijken voorbcrg des Rawon, iianielijk , van den

«Koekoesan)) in cen lialven kring tot aan den Merapi Tooitzet

en oostA^ aarts uitloopt in ccnc spits, door de Javancn insgelijks

gocnoeng Kockoesan geheeten, docli welkc "vvij: Kendeng-spits

zullen noemcn^ dit profiel is genomen van Asem bagoes. Sleclits

op eene enkele plaats, namelijk, zuid IOV2 tot IQi/^^ ten vvcs-

ten van Asem bagoes , is deze bergkam door eene kloof van

cen gescheidcn; hot is door deze kloof, dat dc zure beek der

kawah Idjen, de banjoe Pait, ook soengi Poetih, kali Poclili ge-

liecten, heenstroomt. ^

Idjen Figuur 2 stelt voor de noord ten ooslzijde van den Idjen

en de noord-noordoostzijde van den Kendeng, gezien van Soember

wnroe^ van hier wordt de Kendeng-spits e gepeild in het zuiden

17^ ten westen^ en dc Merapi in het zuiden 10^ ten westcn.

Idjen Figuur 3; dit profiel stelt voor de noordoostelijkc

zijde van den Merapi, benevens de Kendeng-spits, gezien van

Badjoel mati; zoowel in dit profiel, als in het vorlgc, herkent

men den rand der kawah Idjen (van het kratermeer) aan de

lijnregte rigting, waarin dezelve voortloopt.

In Idjen Figuur 4 wordt de afteckening geleverd van de

oost-zuidoostelijke zijde van den tweelingberg Merapi en Rantc,

met elkander verbonden door middel van een hoog tusschen-

zadel ((Ongop-ongop,)) gelijk deze zich aan lict oog voordoet,

gezien van het poststation Katapang, 5 palen benoordcn Ban-

joc^^angi gclegen. Raivon Figuur 3 stelt voor de zuidelijke

en zuid-znidoostelijke zijdc der beide genoemde bergen, enz,

(Zie Rawon, bladz. 887.) Idjen Figuur 5 geeft de west-

zuidA\estelijke zijde van den Merapi en de zuid\^csteliJkc zijdc

der kawah Idjen, gezien van Ongop-ongop. Dc lezer vergclijke

ihierraede Rawon Figuur S , voorstellende de bergtoppen

Merapi, Rante en Boeloeran, gezien van Bondowoso en Bawon
Figuur dj waarop dezelfde bergtoppen voorkomcn, doch op

") Asem, jav, en asam, mal.: zuur^ wrung; — bagoes: fraai, mooi; — banjue,

jav. en soengi, niuL: rivier; — pait: bitter; poctili: wit.
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een grootcrcn afstand gczicn, namclijk, van den lop Tj

kendcng van het Ajang-gcbergtc. Zij vcrhciTen zich bovc

zoom van den iroenoenc: Kendena:. In Rawon FiauurO '--"-'^"o

no 3 en 4 dczelfdc bergtoppen, welkc in Idjhi Ficjuar 2
met e en in Idjcn Figuur 3 met no 4 zijn aangcduid gewoiden.

Wij hcbben hicr derhahc een groot, geisoleerd bergeiland

\66r ons, welks oostclijk gedeelte bekend is onder den
algcmeenen naam van goenoeng Idjen; door nilddel van de

lange tussclienkelen des Xendeng verbonJcn met den noord-

oostelijken voorberg des Rawon: goenoeng Koekoesan, slrekl

zich zuid-zuidwestwaarts van den Itljen do hooge tussclien-

'l'(T.zadtl Ougop uit tot aan den goenoeng Ranle, een l)ci

kcgel van bijna gelijke hoogtc, welke zicli in verband met
Idjen als een dubbele of tweeling-vulkaan voordoct. Zij vor-

men do beide oostelijke hoekpilaren eener groote bcrgmassa,

een merkwaardigen vulkanischen haard , welke zich geisoleerd,

en stomp kegelvormig van gedaante, als een gehecl uit laag-

landen verhcft ; hij is als het ware een uit verscheidene dcelen
I

w

zamengevoegde groote of hoofdvulkaan , op welks uiterstcn

rand, die een centraal hoogland omsluit, zich vicr afzon-

derlijke kegelvormige vulkanen ah schoorsteenen verhciTen,

waaronder twee nog vverkzame kraters, namclijk, de Rawon ten

westen en de Idjen ten oosten, benevens twee uitgebluschten:

de Rante en de Pentil ten zuiden worden aaniretroiTen.

Op gelijke de K^n-

deng voordoet, — namelijk, als een buitenwaarts of naar het

noorden gebogene halve kring, welks biiinen of zuidwaarls

gekeerd front naar het middenpunt der gansche bergmnssa is

gerigt, en die, zijn oostclijken aan zijnen westelijken hock
verbindendc, als ware het een ontzaggeljjke boog tusschen den

Rawon en den Idjen gespannen staat, — even zoo wordt aan do

binding daargesteld tusschen den westelijken

hoek: Rawon en den zuidelijken pilaar van den oostelijk

hock: Rante, slechts met dit ondersche

eene minder gebogene rigting voorlloopt dan gene. De
bindin^r tusschen den Rantc en den Pentil \^ordt daar?f
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door middcl van ecu Iioog tusscliciiland ; van den Penlil af

p' den vorm eener berffketen&
op zich uit tot aan den goenoeng Koekoesan (nabij den
RaMon); vvij verkrijgen daardoor aan de zuidzijde^ in do rigting

van hot westen naar hot oosten, eene reeks van bcrgkegels,

als: dcRawon, de Pentil, de Rante en de Merapi-Idjen, welke,

ter hoogtc van omtrent G,000 voet, met elkander verbondeu zijn;

aan de noordzijde zien wij daarentegen een naar het noorden

gespannen boog, naraelijk, den Kendeng, welke zich ondcrcen
J

effen , ongekerfden zoom voortzet. Als ecn geheel bescliouwd

vormcn beide randen, in het noorden en in het zuiden , een

ring^ in den an; tasschen

korn , een hoo
ingesloten, hclwelk ongetwijfeld een meer zou vormen, indicn

de krlng, welke Jietzelve omringt, niet op eene plaats door-

broken ware door eene kloof, eene dwarsspleet , welkcr steile

wandcn ons reeds te Asem bagoes in het oog vielen. Vergelijk

Idjen Figiiur d en 2.

Dit hoogland doet zich in zijne gansche uitgeslrektheid aan

het oog voor als eene gestolde massa van opgcstuvvde lava-

stroomenj welke, opgeweld uit de verschillende vulkanen, die

het hoogland omringen, tegcn den binncnwaarts gekecrden wand
van den Kendeng aanvloten; hieruit volgt derhalve, dal deze wand
reeds voor het uitbraken dier lava-stroomen meet voorhanden

I

weest zijn, namelijk, als oudste rand nevens desplect, waarui

*

B

betreft

eenkomt met die oudcre « voorirebcrfften dergeucrgteu uer vuiRanen», waarop
ik de aandaeht des lezers reeds meermalen heb gevestigd.

De buitenw aarts gekeerde hellingen dozer bergen hebben wij

reeds leeren kennen. Zij zijn met ecn bijna onafgebroken woud
bedekt, en de groene dos hunner lengte-ribben , welke diver-

gcrend bcrgafuaarts loopen, enderkloven, tusscheu deze ribbon

gclcgen, doet zich bijna overal op gelijke wijze aan het oo
voor. Slcchts de bovenste zonen van den Rawon, tot op ongevcc

O

000 c! token

en zijn even zoo dor als de noordoostelijke helling van den
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Mejapij wclkc naar don Boclocran is gekocid. Doze hulling des

Merapi 5 en de noordelijkc helling d*r kawah Idjon, bcnoveus

Lot daaraaii grenzcnde, oostelijke gedt'cltc van den Kendeng,

Avelke insgelijks tot omtrent dc helfL hunner ho(

doen zieh in eenc held rr

grijze kleur aan hot oog voor.

Laat ons lluins het binnenwaarls gckeerdc gedeelto van het

geberglo van naderbij leeren kenneii, T^^ee nren na ons vcr-

trek van Ongop-ongop hadden A\ij den rand der kawah Idjen

beklommen, welkc van daar in het noorden 50 tot 5i^ ten

peild. Dezc zaidwestelijke helling van den Idj

met rr bedekl met cen

woud van \\ijd uiteengegroeidc Casuarina's^ van Acacia mon-

Antcnnai waaronder cen

zeer Avelig grocijend kreupelhout van Alang en struikgcvvas

Avordt aangetroffen. Zoo diep de klovcn dezc heUing des bergs

doorsnijdenj bestaat deze laatste uit eene opgehoopte niassa

zand^ hierop ligt, als bovcnst beklecdselj dc geelachtig grjjze

vulkanische asch, door den kraler, bij gelegenheid der nil bars-

ting in .1817 uilgCAvorpen; deze asch heeft eene zekere mate

van tufachtige vastheid (padas) veikregen, en /word t, naar

kraterrand ra^r 5
4

kleur, ten gevolge van de zAvaveldeelenj "waarmedc zij is ver-

mengd geraakt. Niettegenstaande dit is zij met eene weligc

woudvegetatie bedekt; op enkcle plaatsen klimt deze planten-

tooi tot op een afstand van 50^ op anderen \\cder van 100

voet \an den kraterrand opwaartsj ja, hier en daar is zij

sleehts 10 voet van den 'rand verwijderd, doch overal geschiedt

de overgang eensklaps en vormt het kale zand en de asclibodem

eene seherp geteekende grcns om het groene Avoud; dezc asch

heeft eene heldere, geelachtig grijze kleur, ivelke reeds van

blinkt. Het hoogst geiegcn boschje, dat zich

iR zuidelijken rand verheft^ bestaat lonter uit

welker stammen hier nog tot eene lioogte van

'6

Acacia nion

20 voet op
* *

rand voimt een bijna volkomcn ronden kring om
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diepcn afgrond hecii, en loopt aan dcszelfs binnenzijdc, ongc-

vecr Icr dieptc van 500 voet, bijna loodregt nedcrwaarts tot

aan den oever van een ?ne&r, hetwelk dc ganschc binnenruimlo

des ketels vervult. Witachtig, gcelaclitig en grijs gekleurd,

bijna geheel en al kaal en slcchts uit zand opgehoogd, ver-

hcflen zich dczc wandcn uit de oppervlakte van het racer,

dat geeu oever bczit en geheel ontoegankelijk is. De bijna

kringvormigc spiegel van hetzelvc, welks middelliin ik op 1,500'

schatle, had eene helder kopergroenc kleur; doodstil, zonder

cen enkelen rimpel lag deszclfs oppervlakte beneden mij. Ner-

gens lict zich ecnig spoor van opborreling aan dezelve waar-

nemen, nergcns kon men, in den omtrek van het mcer, eenig

blijk Tan opstijgende dampen bespenren. Of het water warm
of koud was heb ik niet kunncn nagaan.

Het oostelijke, noordoostchjke eii noordelijke gedeelte van den
rand zet zich bijna op gulijkc hoogte voort als de zuidelijke en

hoo

hoi arebogen is; aan de

daarentcgcn heeft de rand geene kerven, maar loopt

effen en onafi

f

welker laagste gedeelte nog ongeveer 50 voet hooger li^t dan
de spiegel van het meer.

Werkelijk afgehroken, dat is, tot op den spiegel van het meer
ingesneden, is de rand op geene enkele plaats, ten gevolge

het

kanaal van aanvoer bezit. Slechts op

den bovensten rand

paar plaatsen bemerkt men aan dc wandcn, in dc nabijheid

,
cenige evcn^vijdig loopende strepen,

weike, naar het schijnt, gcvormd worden door lava-lagen. Al
het overige bestaat uit zand, waarin het regenwater hier en
daar kleine gleuven heeft gespoeld, die aan den wand cven-

wijdig nevens elkander loopen.

Zoodra dc bodem op en rondom den kraterrand door "do

zomiehitte een zekercn w^irmtcgraad heeft vei-kregen, Ijegint

het lossc zand of de asrh , waaruit hij beslaaL in kleinc stof-
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wolkeii (klcine zandhozeii) al draaijende op to rijzeii; met eon

ligt gesuis, maar met eene groote snelheid^ draaijen deze stof-

hozen over de kale oppervlaktc in het rond.

De rand, wclke aan de oost- en oost-ziiidoo?tzijde op gelijke

;, Yorrat, naar den Merapi hecn, eene ciYene

vlakte, die zicli

zuidoosten uilstr

^and naar het oo:

vlakke voorspron

een tusschenterras, gelegen tusschen den voet van den Me-

rapi, — den hoogsten top der gansche bergniassa, — ehoogsten top der gansche bergniassa, — en den

rand, Avelke om het kratermccr is getogen; hij is dor, zandi

of althans slechts met een geringen tooi van plantcn gesierd.

Het scliijnt, ^dat de hoogste oosteHjke top van den Idjen,

namelijk, de Merapi, geen krater hecft en slechts nit een zand-

hoop bestaat^ waarschijnlijk is hij de voormalige, iiitgebluschte,

ingestorte eruptie-kegel; door het loofgewelf der wouden, welke

zijne hellingcn tot aan den hoogsten top bedekken en voorna-

melijk nit Casuarina's bcstaan, ontwaart men eenige steile wan-

den , die al het voorkomen bezitten van rotswandcn , docli

waarschijnlijk insgelijks slechts nit zand bestaan. Volgens baro-

meter-waameming is het hoogste punt ^) van den kraterrand,

zuid-zuidwestwaarts van het middenpunt van het meer, 7,265

voet boven de oppervlaktc der zee gelegen; van hier gezien,

maakte de top van den Merapi een hoek boven den horizon

van 12^46' en de gezigtshoek van den noord-noordoostelijken,

bijna loodregten wand van het meer, tusschen den voet en

deszelfs bovensten rand, was: 17^12^

Van hot laagste westelijke gedeelte van den pand der kawali

loopt eene helling naar eenen geisoleerden, half kogelvormigen

zandberg nederwaarts , welke, ten gevolgc van het afstroo-

mende regenwater, met gleuven als doorploegd is ^worden;

de zandberg, goenoeng l^ldodaren geheeten, is aan zijue op-

pervlaktc grootendeels met een schraal, nog jeugdig boomgewas

bedekt; hij heeft een vlak-bolronden schedel en schijnt een nit-

gebluschte eruptie-kegel te zijn.

jf

*) Te dezerplaatse vonden wij een oaden vlaggestok, die in lict zand stak-

U
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Naar de noordzijdc zct zich de kralcrrand in den vorm

eener smallc lijst roort; juist in hct noordcn van het mecr

verhcft zicli dezc lijst tot een kleineii, steilen bcrgtop; zie e in

Idjen Ficjuur 2 en no 4 in Idjen Figuur 3. Dezc berglop

mag als hct oostelijke uiteinde van den halfkringvormig gebogen

Kendens:, wordon beschouwd

As

Badjoel

afgcbrokcnc rand in het cog. N
wcsten been te hebben Toortgezet, wendt deze « Kendeng » zich

naar het zuidwesten, en loopt hij uit in de noordehjke hclHng

ran den Koekoesan, dat is, van den noordoostebjkcn Toorberg

van den Rawon ; op die ^vijze stelt hij de verbinding daar tus-

schen den Ra^on on den Idjen. Hij wordt slechts op eene

enkcle plaals, in hct noorderi 30° ten westen van hier, namehjk,

van ons standpunt op den zuid-zuidwestehjken kraterrand, af-

gebroken door eene enge kloof, — de doorbraak der banjoe

Pait, — die wij insgehiks reeds vroeger hebben leeren kennen

halfkringvorraige bci

e buitenwaarts gekec

di

lijkmatige glooijing in het diepland nederwaarts ; naar de bin-

nzijde, naar het holle front, daalt hij steil, doch slechts tor

sptc van een paar honderd voet naar beneden, waardoor hij

de uiterhjkc gedaante van een kratermuar verkrijgt, welke

binnen zijn ontzaggehjken omvang een uitgestrekt hoogland
omsluit.

Aan de tcgenover gestelde zijde, namehjk, ten zuidcn, wordt

dit hooghmd bcgrensd door den Rante^ deze verheft zich zuid-

westwaarts van den Merapi, en zuid ten oostcnwaarts van zijn

k het beg

door den Pentil ;— deze Pentil is een bergtop, welke veel c

komst heeft met den vorigen, schijnbaar even hoog, doch wcr-

kelijk breeder is dan de zoo even genoenide, — en wijders door

eene lange, vlakke heuvelketen of wrong, welke zich van den

Pentil !ut aan den Koekoesan uitstrekt,

Een hreed^ heuvelachtig-'vlak ccnlraulJand door de zoo
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even genoenulo, met woudeii bcdcktc rand-gcbcrglen ora-

zoomd, strckt zich in hiiii midden iiit; in het oosten vangt

hetzelve aan bii den tusschenzadel Ongop, teiwijl de voet

van den gocnoeng Koekoesan aan hetzelve ter westelijke

grens strekt. Ten deele is hetzelve bedekt met een onnfge-

broken woud, dat Toornamclijli. uit Casiiarina's bestaat, ter-

wijl dc wouden in andere streken, Tooral die, ^velke -wcst-

Avaarts van den Widodaren gelegen zijn, tclkens door uitge-

strekte grasvelden worden van een gescheiden. In het zuide-

eeniglijkc en hoogste gedeelte van dit

volkomcn horizoiilale vlakten of vlakke ketelsgevonden, welke,

slechts karig met gras begroeid, doch met geen geboomte

beschaduwd, door kringvormis^e heuvclketenen of wrongcn

worden omsloten. De g

' "* *"'D

De gocnoeng Widodaren ligt derhalve mcdo

ingesloten binnen dit merkwaardige hoogland. Dc zuidelijko

streken van dit centraalland zijn even hoog gelegen als do

rlakke, breede Ongop-zadelj de overige deelen hebben meer
m

de gedaante van een golfvormig heuvelland, dan van eene

horizontalc vlakte. In het westelijke gedeelte, in de onmid-

dcllijke nabijheid van den voet des gocnoeng Koekoesan, ver^

hcfien zich vijf halfkogelvo7^7mge hcuvels; hocwel zij digt

nevens elkander liggen, zijn zij echter geheel en al gejsoleerd;

van hier nu loopt een lage, vlakke bergwal naar het oosten

been , welke zich voortzet tot aan den westelijken voet van den

Rante, en wel in diervoege, dat dezelve in de onmiddellijkc

nabijheid achter Ongop verdubbeld is en twee kringvormigc

Avallcn daarstelt. De riiimten, welke deze kringcn omvatten,

zijn horizontaal , ten deele geheel kaal , zandig , ten deele met

gras begroeid; zij hebben de meeste overeenkomst met den vlakkcn

astbij

eed

noordwestelijke zijde van den eerstgenoeiude.

Evenwijdig met deze heuvelketen, doch meer zuidwaarts,

loopt eene andere, buitenwaartsche heuvelketen; zij stelt eene

onafgebrokcnc vcrbinding ddar tusschen de ooslelijke helhng

van den Koekoesan en dc westelijke zijde van den Pcntil,
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clcwijl zij als ecn vlak-wrongvoraiige verbindingskam, die slechts

tot ccnc gcringe hoogle oprijst, eerst naar het zuidoostenj

later naar het ooslcn voortloopt * hare binncnwaarts gekeerdc

zijde hceft ecne zachtc glooijing en schijnt eerder eenc van

lieverlcde afdalendc Tlakte, dan cene berghclling.

Tusschen doze twee heuvelkctcnen besloten^ ligt een smal,

maar lang uitgestrekt dal^ zoowel wat betreft zijne hoogte, als

de horizontale gesteldheid dcs bodems, zijiie kaalheid of althans

schraal plantaardig bekleedsel, het\yelk hij bezit en dat slechts uit

gras bestaat, komt dit dal gehcel en al ovcrccn met de beide zoo

even genoeiiide ronde vlakten^ tervvijl het eenige verschil tusschen

dezelven hierin bestaat , dat deze aan het oostelijke ulteinde open

ligt^ aan die zijde wordt het smaller, namelijk, ziiidwaarls \an de

beide ronde vlaktcn en loopt het uit in de beekkloof tusschen

den Pentil en den Rante^ tusschen beide bergtoppen been wcndt

het dal zich door de geopende tusschenruimte naar het zuidcn

en vormt weldra cene hoofdkloof van de algemeene, buiteu-

waarts gekeerde, of zuidelijke helling des bergs. De rigting

Tan het dal, in het algemeen genomen, is van het west-noord-

Avestcn naar het oost-zuidoosten.

Als cen geheel beschouwd, daalt het <(CentraaIIand)) naar

het noordcn heen. Slechts hier en daar neemt de bodcm de

gedaante aan van eene glooijende vlakte^ mecrendeels vormt

hij een golfvormig heuvelhmd, en daalt hij over zijne gansche

uitgestrektheid naar het noorden tot in de nabijheid van den

halvcn kring Kendeng, alvvaar de beken in den vorra van

stralen teerenovcr de d\^ars2:eriiitetegenovcr de d\^ arsgerigte doorbraak te zamen loopcr

Dit merkvraardige hoogland, besloten tusschen den Rawoi

en den Idjen, doet zich derhalve aan het oog voor als een enkel

vulkanische, ketelvomiige, van rondsom ingeslotene centraalhaarc

waarin een aantal reeds uitgebluschte en nog werkzamc eruptic

kegels gevonden wordcn; de grootsten van deze kegcls vormei

vulkauen A op zich zelven, en verhelTen zich voornamehjk op dei

Op Java bezitten vulkanen en eruptle-tcgels, uit eeu geuctisch oogpnnt

beschouwd, geea kenmerkead onderscheid, lioewel dc schrijvcr van den „Kos*

mos„ ten stelligste aanbcveelt beiden zor^vnldis van clkander te ondersclieidetj.

I
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iniiclj ill don oynrang^ van dit buoglaiid, ahvaar aanvankelijk

Iracliiet- en vervolgcns dlgtc lava-slrooinen i) door liunnc kralers

uilgebraakt wcrdcn. Deze stroomden van daar gedccUclijk naar

bet middcnpunt, werdcn, uillioofde zij geen uitweg vonden, nidaar

opgcsluwd en Torniden op die wijzc hot cenlrale hoogland^ dat

omslolon is binnen den kring^ wclke door die reeks van kraters

wordt daargesteld. Ditboogland Averd buitendien, in eeiic latere

werkzaaraheids-periodej voor een gcdecUe door zandmassa's

Terder opgeJjoogd. De goenoeng Jvendeng^ welke den Ilawon

met den Idjen Yerbindt, is door njij niet bezocht geworden.

hij raisschien een gedecUe dcr terliaire forma lie ^ naar de

ecne zijdc, namelijk, naar de vulkanen, d, L naar het zuiden

opgeheven, gelijk bet (( zuidcrgebcrgte » , aan den voct van

den Merapi gelegen, naar bet noorden opgeheven werd?)

Alle bier vroeger vermelde beuvelcn, kringvormige wallen,

benevens de oppervlakte van het geheele hoogland^ bestaaii

iiit niet anders dan zand, Alvorens ^^ij onderzoeken, welke

steenlagen beneden dit laatste voorbanden zijn, znllen wij. den

kralerrand nog eenmaal beklimmen, ten einde van daar met onzen

blik ecne reize door bet omringende land te doen.

Aan onzen voet bgt het geheimzinnige kraterraeer wkawab

Idjen,)) omsloten door wanden, welke, uit zand gevormd, ter

boogtc van 500' boven zijn spiegel oprijzen; even als de rand

Avaarop wij ons bevinden, benevens de naastbij gelegene deelen

der builenwaarts gekeerde hellingen^ zijn deze wanden ge-

heel en al dor en kaaL Oost-zuidoostwaarts van ons slandpnnt

veibeft zich de stompe, gekeifde schedel van den Merapi; de

hellingcn van dezen berg worden overscbaduAvd door het

bladerendak van Casuarina-wonSen, die insgebjks den Rante

bedekken, welks smal toeloopende top, door eenckloof in twee

deelen geseheiden, aan onze zuidwest ten westzijde oprijst. In

het midden tusschen de opgeg^vene rigtingen ligt reeds bet

bovenste gedeelte der helling , welke znidooslvvaarts, naar de

*) Later zullcn wij zien, dat ook (le Idjen stroomen heeft uitgebraakt , wcl«.e

tlians zcer dikkc barikci? vornicn.

%
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zijdo vail Bunjocwaugi afdaalt^ bijna rcgtstreeks in hot wcsten

van claar^ ten zuidvvesten van ons stamlpunt, breidfc zicli hot

liefelijkc Ongop-ongop uit, dat, als een vlakke tusschcnzadel,

den zuid\Yestelijken roct der kawah en den noord-noordweste-

lijken en noordclijken voet van den Rante verbindt. West-

. waarts van daar strekt zich, als eene voortzetting van Ongop,

het breede hooglaud vuit met zijneii ernptie-kegel Widodaren,

met zijnekleine kctels en honzontale valleien^ met zijne bosch-

jes, grasveklenj geisolecrd liggende halfkogelvormige heuvelen

en met zijn noordwaarls gelegenen Kendeng^ die den vorm

eener halve maan heeftj en binnen welks omvang al het ge-

noemde h'gt beslolen. Over dit hoogland weidt ons oog tot

aan den voet van den Koekoesan en den Rawon; tot op ongc-

veer 2^000 voet beneden zijnen schedel met wouden bedckt,

ontwaart men hoe eene gctande grenshjn de afscheiding aan-

Avijst tusschen deze wonden en den dorren, hoogsten top van

den laatstgenocmden berg. Want hooger op bespeurt het oog

tot aan den gekerfden^ in tanden oprijzenden kralerrand slechts

eene kale helling ^ welke door haar geelachtlge, heldergrijze

kleur reeds op een verren afstand in het oog valt.

Deze bergen verhefien hunne kruinen in onze onmiddelhjkc

nabijheid, Yer op den achtergrond zien wij aan den wcstehj-

ken horizon (vergelijk Riiiijgit Figtmr 5): den Semei^oOj

het Ajang-gebergtOj den Ranoe en den Ringgit, welke laatste

met zijn voet tot in de zee van Madoera reikt; zuidwaarls van

den Rawon^ den Penlil en van den Rante, Avier hellingen aan

deze zijde met eene gelijkmatige glooijing voortdurend afdalen,

ont^Aarcn wij een terrein^ met lagc bergen en heuvelen als

bezaaid, met wonden bodekt^ door geen menschelijken voet

betreden, hetwelk zich uilslrekt tot aan de zaidkust, en zich

ook aan gene zijde van den meridiaan van den Rante als een

tang kustgebergte nog verder naar het oosten voortzet. Dit

gebergte vormt het znidoostehjke niteinde van Java; het loopt

aldaar uit in eene vlak-wrongvormige kaap, die de gedaante

eener knods Iieeft en met verseheidene hmge spitsen verre in

zee uitsleekL Zie IJjen Figtiu?^ 6. Verre reikt het oog over

/



1009

Baliden Spiegel dcr zee, terwijl aan hare overzijde hot ciland

zicli aan onzen blik zou vcrtoouen, ware hot nict, dat de

Merapi Iiet voor ons oog Tcrborg.

Ten eiiide de zoogenaamde ziire beek te bezockon, banjoc

Pai'ty ook kali en soengi Pait, ajcr Asem, banjoe Aseni ge-

heeten, neemt men van Ongop zijnen weg aauvankelijk in eene

vvestelijkcj later in eene noordvvestelijke rigting^ liet terrein,

waarover de weg loopt, dealt met eene zachte glooijing bene-

denwaarts en is hier met Alang- en met andcre grassoorten,

als Festuca, begrocid, elders met ecn aller\^cligst kreupelhoiit

bedektj dat uit eene Senecioidea en eene Ocymum-soort bcstaat.

o ooid staande Ca

voor, wier piramidale vorm himne jeugd voldoende nantoont^

door de cnkele groepcn, welke deze boomsoort hier en daar

tusschen de grasplekken vormt, vcrkrijgt het geheel al het

uiterlijk van een kunstmatigen aanleg. Honderden van hertcn

huppelen hier in het rond.

UCLlUlClli.lU V^IlQ hebbeu

gezet, bercikt men eene plaats^ waar twee kloven in elkander

uitloopeu, die onsbeide, ter wederzijde van onspad^ van Ongop af

bergafwaarts volgden; heeft men den togt nu nog gedurende

korten

reikt men het punt, waar de kloof der beide vereenigde beken

in eene derde kloof uitloopt , welke nuharen loop verder noord-

westwaarts voortzet. Deze derde kloof is het bed der banjoe

Pait, welke hier in eene westelijke, later in eene noordwes-

telijkc en noordelijke rigtlng voortstroomt. Volgt men den loop

. eene

beek een eind wegs stroomopwaarts , dan komt

finals waar zii een waterval van 10 voet hooz

Ilet bovenste bekleedsel van het hoogland, dat nit zand be-

staatj is hier stellig ter diepte van honderd voet uitgespoeld

tot waar een compacte lava-stroom aan Yerderc uitholling des

bodems perk slelde, die derhalve aan de beek tot rotsbedding

verstrekt; in deze lava heeft het water eene gleuf gevormd^ ge-

middeld ter diepte van t\^ ee voet. Het is eene trachicl lava, welke

met groote blaasruimten is voorzicn en waarvan de oppervlakle
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door de schnring van hot water werd glad gespoeld^ aan de

loof, welke bened '6

breedte van 25 voet heeft overgeliouden , is de lava-slroom

bedckt met eene 8 a 10 voet dikke laag klcinc steenbrokken,

die op hare beurt weder door ecne zeer dikke laag fijn , helder

grijskleurig zand (asch) is ovcrstclpt gcworden. Zet de rciziger

zijn togt langs bet bed dezer beek bergopwaarts voort, waarbij

de goenoeng Widodar^n steeds ter linkerzijde blijft liggen^ dan

bereikt bij den voet der westelijke helling yan de kawah

Idjen, ahvaar bet water uit bet kratermeer door den zand-

bodem sijpclt en de bron wordt gevonden der zure beek

:

soember b den

deze op de diepsle plaatsen, lusschen de hobbeligheden van

bet lava-bed, twee voet, gemiddeld genomen echter slechts

cen halven voet water , terwijl de spiegel der beek ecne breedte

van 5 voet bezat. Deze Avaterval ligt noordwestwaarts van

Ongop, zuidwestwaarts van den Widodaren en zuidwaarts van

een anderen , niinder boogen berg , die den beschouwerj op den

kraterrand geplaatst, niet in bet oog valt, dewijl dezelve in

gelijke westehjke rigling als de goenoeng Widodaren, en ach-

ter dezen gelegen is ^ hij is bij de Javanen bekend onder den

naam van goenoeng Pelaoe. Waarschijnlijk is dezelve insgebjks

op

bet

130

gelegen. Deze waterval

473 voet lager dan Ongop.

Avater dezer beek was volki §%>
doch had een zeer wrangen sinaak, welke bet meest ovcreenkw

met dien van water, verzadigd met eene opiossing van all

Gelijk wij zoo even zagen, ontspringt zij aan den voet van <

gekerfden en doorgroefden westelijken rand der kawah^ welke i

die ziide lairer is dan de andere iredeelten: het is dpvhrHvet \i\ o

o k

vankelijk naar de beek heenvloeit, welks bestanddeelen

waarschijnlijkheid zullcn overcenkomen met die der bee

of koud, of slechls in eene fferinsre mate verhit zal ziji
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Waarschijrilijk is lict^ dat de lirlif^roeiie kleur van denspiegel

van liet mcer zijn oorsprong liceft in hcL Iielderkleurige afzctsel,
to

dat op zijn bodcm Avordt aangetroffcn, op gclijkc Avijzc als hct

geval

Werno in bet Dicn2:-e:eb

vonden \Aorden in den Tangkocban praoe en in don Galocnggocng;

dezei . vi ordt

den ketel

dcrbalve te ^YCCggc'bragt door teriigkaatsing ran hct licbt op

dit bczinksel door hct overigens gchccl klcurlooze water. Do

Zand- en asch-niassa's ^ wclkc Toornamclijk bet bcklcedbcl ran

uilniakcn, zijn wit of beldergrijs van kicur cn^ tea

gevolge van do woikirig van zvs^avebg znre dampen, vour hct

grootste gedeelte verweerd en overgegaan in eene wille aarde,

voornamchjk bestaande uit klei en kiczelaarde; zoo verre deze

aarde door bet water van bet meer wordt bespoeldj vornit

moddcr. Op de beddin

de )

opzi

zoet water hebben; de lava-rotsen daarentegen^ die zeer

porens waren, ten gevolge der groote hoeTeelheid bkaasruiratea

en oorspronkebjk eene licbfgrijze kleur bczaten, hadden een

wit^ doch zeer dun beslag op al die plaatsen^ welke vroeger

door bet water bcspoeld en later droog waren geraakt; zij za-

gen er uit als waren zij wit geverwd. Dit beslag scbeen boofd-

zakelijk uit aluin te bestaan. Ten einde later in de gelegenbeid

te zijn dit water scheikundig te doen onderzocken , Tukle ik

eene flescli, — die op eene voldoende wijze lucbtdlgt werd geslo-

ten^— ter plaatse waar de vroeger vermelde \n aterval zicb bevindt.

Latere aanmerhing.—-Het qualitative onderzoekvan dit water is door

den beer Aug. Waitz bewerkstelligd; het verslag daarvan opgemaakt,

wordt gevonden op bladz. 1016 van dit werk. Volgens zijne analyse

bevat hetzelve weinig zwavelzuren kalk en zwavelzuur ijzer-oxyde;

veel Chloor-iiatrium en Chloor-magnesium; sporenvaii Chloor-kalium;

zeer weinig phosphorztircn kalk, kiezelaarde en eenige hars-deelen;

liethoofdbestanddeel was: zitre zioavehiire hleiaarde (tlionaarde). Ilier

wordt derbalve eene gelijke zelfstandlglieid (Bisulplias aluminae)
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ill opgelosten toestauJ aangetrofFen, welkc wij gekristalliseurd, ia

naaldvormii^e kristallen, in zulk eene groote hoeveelheid in Jen krater

van den Wajang vonden, weike hoeveelheid door het verweren en

vervormen van trachietjten gevolge van de werking van zwaveh"g ziire

dampen daar ter plaatse, nog dagelijks wordt vermeerdert. (Vergelijk

deze afdeeling, bladz. 67.)

Reeds vroeger hebbea wij gezien, dat het zurc water dezcr

beck 5 op geringeii afstand bencden den waterval^ zich

vcrnicngt met het zoete Water , dat andere bekeji in haar

uitstorten^ in haren iioordwestehjken eo noordelijken loop door

het hoogland neemt de banjoe Pait nog verscheidenc andere

kali's op. Kort Y66r zij de dvvareche doorbraak van den Ken-

deng bereikt , vereenigt zij zich met nog twee andere beken

,

van welke do eene, die haren oorsprong neemt aan den noord-

westclijken kawah-rand, tiisschen den voet \an den Kendcng

en den Widodaren, van het oosten naar het westen strooinl,

ter^ijl de andere, de grootste dezer twee beken, van dei)

gocnoeng Koekoesan *) af, den voet van den Kendeng volgt

en van het westen naar het oosten stroomt. Hierop stort de

kali zich door de dwarspleet, nadat vroeger de reeds gcnoenidc

beken zich in haar hebben ontlast (zie de dwarsspleet in Idjen

Figttur 2) en stroomt zij langs de buitenwaarts gekeerde of

noordelijke helling naar de kustvlakte heen, ahvaar zij bekend

is onder den naam van kali Poetih. Hare smalle, 10 voet diepe

en thans (in October) geheel droog staande bedding, "tusschen

Socoiber waroe en Asem bagoes, hebben wij reeds vroeger leeren

kennen, gelijk mede de kloof der kali Tikoes, welke veel

ovcreenkomst met de zoo evengenoemde heeft en insgelijks van

het zuiden naar het noorden loopt^ deze laatsgenoemde ligt

4 palen verder westwaarts. Wij hebben vroeger reeds ons

vermoeden te kennen gegeven , — want zekerheid bezatcn wij

ten dezen opzigte niet, — dat beide beken in haren verderen

loop zich met elkander vcreenigden en gczaraenlijk door do

*) Ilet is do gocnoeng Koekoesan en niet de goenocng Rawon, gclijk vcrkcerdc- «

lijk door Leschenault wordt gczegd^ want de waterachcidiug ligt tusschen 4cu

Eawon en den Kockocsau.
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monding dcr «kali Tikocs)) in zee uitwatcrdcn. De Javaneu vcr-

haaldcn ons, dat het water, hetwelk do kali Poctih opieverde,

gebezigd was geworden tot het besproeijen van sawa's, en lot

dat eindc in selokan's weid afgeleid; hieraan mocst het droog

staan dcr bcekbedding wordeu toegeschreven. Reeds dc naani

der beek: Poetih, duidt aan, dat haar water dikwerf wit ge-

kjeurd moet zijn; toen ik ecliter in de nabijheid van den

waterval de flesch met water vulde, was het kristallielder; dc

Palingi, die mij vergezclde, en vroegcr den berg herhaaldc

malen had beklommenj zeide mij, dat dc beck, welke Lhans

zulk ecu geringen waferstraal bezat, na het vallen van zuarc

regens, hoog opzwol en dat haar water alsdan eene wille kleur

had. Yolgens hem moest dit worden toegeschreven aan do

opgeloste bestanddeelen van het witachtig grijze aschbe-

klecdscl, hetwelk aller\YCge de oppervlaktc des bodems in de

omstreken van den Idjen overdekt en na gcvallen rcgcn tot

eene modderachtige zelfstandigheid wordt, die zeer hgtelijk met

het bergafwaarts stroomende water vermengd geraakt.

De hoedaniffheid van het water dezer zure beek en de ver-D

meende periodieke veranderingen , welke hctzelve ondergaat,

hebben aanleiding gegeven tot verhalen en verondcrsleHingen

van verschillenden aard^ deze zijn zoowel in periodieke, als in

andere geschriftcn onder het pubhek verspreid geworden.

Horsfield (zie Verhand. Bat. Genootschap,) bezocht deze strcek

in 1806, derhalve 11 jaren v66r de groote nitbarsting uit den

Ifljeii plaats had; volgeiis hem is het water der kah Poelih in

de drooge maanden des jaars melkwit van kleur, drinkbaar,

of kan het althans zonder oadeel Yoor de gezondheid worden

gebruikt; gedurcnde den rcgentijd daayentegen is het helder,

klaar, maar scherp en zuiir yan smaak; in dien toestand is het

drinken er van Toor mensch en dier hoogst schadehjk.

Volgens Leschenault, die het gebergte een jaar vrcwger,

derhalve 12 jaar voor de uifbarsting bezocht, staat het veran-

dereu van het water van wit en onschadehjk in: kleurluos,

hglder, maar zuur en schadehjk, in geen verband met de

wissehng van het jaargelijde; hij jcrklaart het uit het al of
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niet inslroomen van hct \yater cler sociigi (of baiijoe) PaVt in

de soengi Poetihj weike van den gocnocng Rawon (juister

gezegd
J

van de noordoostzijde van den Kockoesan) bergaf-

Maarts Tloeit; <(deze beek na neemt gedurende dien uitge-

strekten loop eene groote hocveelheid AM'tlc klciaardc op van

het hoogland, hetwelk zij doorstroomt; staat het >Yater in

de ((zwavclzure beek)> socngi Pa'it, na aanboudcndc droogte,

zcer laagj dan zakt het in den zandigen bodem en vcrdwijnt

bereikL waar de kioof

deP

5

[tloopt en deze laatste IjlijFt onveranderdj dat wil

blijft Avit gekleurd en drinkbaar. Is daarentegen

de Pait door regens gcz^volIen(!), zoo stroomt h

de kali Poetibj welke laalstc eene

bevat^ bet ((z\vavelzuur» in het v

verbiiidt zicb alsdan met de kleiaarde der laalstsfcooeindc en

groote boevcelbeid kleiaarde

ater dcr eerstgenoemde beek

b

Torrat aluin- bierdoor verliest helzelve zijne witte kleur^ door-

dicn, namelijkj de kleiaarde, ^velke met water verniengd was,

nu opgelost wordt en YcrdvnjnE; bet wordt helder^ doch zuur

en ondrinkbaar. )> (Leschenault.)

Beide schrijvere vorkeeren in d^valing^ zoowel in hunne be-

rigten als in de verklaring van het feit. Voorecrst vol^i^t nit

beider verbaal, dat nocb norsfield, noch Leschenault <

beck in bet vulkanische hoodand bebben bezocbt ; verder

o

beddina: niet uit zand, waardoor h c

maai

beslaat het water der beek niet uit verdund

niaar het is reeds eene verbinding van hetzelve met aluinaarde^

uit dien hoofde kan het bij bet instroomen in eene anderebeek^

welker ^^ater bezwansrerd is met aluinaarde, daarvan weinig of

jplossen en bijgcvolg deszelis melkw

loo k

g van

worden genomen, dat bet water der zure beek (PaVt) zelve,

vallen ran stcrke regenvlagcUj telkens troeljel en witachtii

klcor wordt, ver boveo het punt, waar de andcre beek zicb

ill baar outlast. Zij bcvat alsdan eene groote hoeveelhei*! bcstan^-

ucolcii van den vulkaniscben asehbudenK welke door het neder-
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slrooniondo water van do bcrghclling werd afgevocrd; liieniit

• volgt dan tevens: dat do ziiurdeelen^ in hot water dezcr beek

Yoorliandcnj alsdan uiet eens tocreikend zijn ora de hoevcelheid

kiciaardc op te lossen, welkc haar eigen water bcvat.

Ilet schijnt derhalve, dat Horsfield liet drooge met het

rcgcnachtige jaargetijde hecft verwisseld. Volgens dc nasporin-

gen, door mij in lict werk gesteld^ moct het raadsel ^) tot do
M

volgende eenvoudige daad/aken worden teruggcbragt;

lt> Do banjoe Pait behoudt hare zuro hoetkinigheid op ecn

grooten afstand van de plaats, waar zij ontspi-Ingt en na de

dwarskloof van den Kendeng te zijn doorgestrooiudj slechts in

die zeldzamc gevallen, wanneer, na aanhoudende droogte, do

z^ctwater-bekenj wclko zich in haar onllasten, eene geringo

hocveelheid water aanvoeren; de zure beek, welke het uitloo-

zingskanaal is van het kratermecr, kan daarentegen nimmer gchecl

droog worden 5 dewijl dit meer wordt gevoed door het water, dat

Tan de met wouden bedekte bergtoppen dcs Merapi nederstroomt

cn deze zijn niet slechls Toortdurend in wolken gehuld, maar

zij hggcn hoogcr dan de bronnen yan alio andere beken in het

rond ; ten andere, nitlioofdc dit oorspronkelijk atmospherische

water zijne zure hoedanigheid aannecmt door de zwavelig zure

dampen, die uit den boJem des ketels opstijgen cn door het water

slrooraen, en uithoofde het meer misschien ook door water-

damp, die mede uit de kraterkolk opstijgt', steeds nieuwon

toevoer verkrijgt.

2"^ Bij den gewonen stand van het weder verhest de beek

hare zu^e eigenschap reeds op een gcringcn afstand beneden

den waterval, ten gevolge van de groote hoeveelheid zoet

water, welke de beken, die zich straalsgewijs met haar vcr-

eenigen, in haar uitstorten.

*) Met (lien naam mag Iiet wcrkclijk wordon bestempeld, wanneer wij c!e bcrigtcn

nagaan, welke diea aangaande zijn gegeven door Horsfield, Lesclienanlt en Rein-

wardt, die te ligtvaardig het cor hcbben verleend aan de sprookjes der inboorlingen.

Het valt zoo gehcel en al in Aqu smaak der Jaranen lets wonderbaarlijks in alle

natuiirver^chijnselen te zoeken, zoodanig dat zij zelfs de cAvoudigsten, die zich

als het ware van zeif verklaren , maar hunne wijze van zien trachten op te

siercn, door er lets wonjerbaars of vrcemds aan toe te schriJA-eu.

f
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Dc ziire beek, welke in den krater des Wajang ontspringt, namclijk,

de ^ tji Paneresan » , verkrijgt geene melkwitte kleiir, nadat zoetwatcr-

beken zich in Iiaar liebben ontlast; zlj neemt eene bijna onbemerkbare,

docli steeds doorzigtige, weiachtige kleur aan, welke haar gedurende

een groot gedeelte van haren loop bijblijft, zonder daarom ondrink-

baar te zijn. Boven het punt, waar de beken van zoetwater in haar

nitloopen, is zij z66 wrang van smaak, dat bij liet gebruik daarvan

de tanden stroef worden; overigens bezit liet aldaar eene lielderlield

als kristal, (Het is eene verdunde opiossing van Bisulphas aluminae.)

30 Het gebcurt menigwerf, dat, na aanhoudcnden regen, de

hocvcellieid zoet water^ naardePait heengestroomd, nog grooter

is; dit water voert alsdan eene groote hoeveelheid van de vul-

kanische asch en van den kleibodem met zich, ten gevolge waarvan

00k het water dcr naderliand vereenigde beken (banjoe Poetih)

Iroebel en luelkwit wordt.

Aan sommige Javanen, to Asem bagoes gevestigd, bij wic ik

onderzoek dcswege deed, w^as de zure cigenschap van het

water dcr kali Poetih geheel onbekend, niettegenstaande hunnc

eigene rijstvelden met dat water werden besproeid; auderen

beweerden, dat de beek hare zure eigenschap reeds voor Ian-

gen tijd had verloren; men zou dcrhalve kunnen veronder-

stellen, dat de beek, v66r de uitbarsting van 1817, grooter was
r

dan thans, had niet reeds Leschenault, in 1805, de opmerking
r

geraaakt, dat zij soniwijlen eene zeer geringe hoeveelheid water

bezit, ja, geheel en al in den bodera verdwijnt.

Na de mededeeling van het scheikundige onderzoek van het

water der beek, zullen wij de geschiedenis des vulkaans mede-

declcn, bcnevens de uitbarsthigen, welke hij heeft ondergaan.

* •

SCHEIKUNDIG ONDERZOEK VAN TIET WATER DER BA^~J0E PAIT

IN HET GEBERGTE IDJEN, DOOR AUGUST WAITZ.

Het water was helder als kristal, kleurloos en zonder merkbaren

reuk. De smaak was eenigzins zum*, latende hetzelve, met eencn

zoetaclitlgen, zaraentrekkenden nasmaak, eenige werking op de tanden

na. Het specifieke gewigt kwam genoegzaam geheel overeen met dat
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van zulver water. Op cle bekende wijzo, volgens BerzeliuSy wcrktiii-

gelijk beliandeld, kon men geene merkbare vlugtige bestanddoelen

daarin waaniemen.

Lahmoestinctuur^ in kleine hoeveelheden daarbij gevoegd, werd

duidelijk rood gekleurd; welke roode klcur bleef bestaan, ofschoon

er daarna veel van bet water werd bijgegoten. Hot gekookte water

kleurde het lakmoes eveneens duidelijk rood. Toevoeging van kleine

hoeveelheden

:

Aqua calcis deed een wit ncderplofsel ontstaan, hetgeen door bijge-

goten water niet wcder verdween.

Zuren bragten geen opbruisen te weeg.

Baryta miirialka leverde een wif en blijvend bezinksel op.

Argent nitric, gaf een wit, kaasachtig, door invloed van den damp-

kring paarsch wordend bezinksel, dat,door bijvoeging van zuren niet

veranderd, zicli in Ammoniak oploste; welke oplossing door aange-

wende zuren weder tot eene zuiver witte kleur tcruorkeerde-

Sulph.ferri oxydid: Door eene oplossing van Indigo met zwavel-

zuur was, niettegenstaande alia aangewende naauwkeurigheidj geen

Salpetcrzuur te vinden.

Cwpriun sulpliuricitni : geene verandering. i Evenmin eenige verande-

Ferrum muriaficum ; > »
|
i"ing in het gekookte water.

Plnmhum aceticum: wit bezinksel, dat grootendeels in eene riiinie

hoeveelheid water oplosbaar was, terwijl het onopgeloste gedeelto

zich in verdund Salpeterzuur Het oplossen.

Kali oxaliciim^ bij het bevorens met zoutzure ammoniak vermengde

water gevoegd, leverde een aanmerkelijk bezinksel op en in het daar-

van door iiltrering afgezonderde vocht ontstond door:

JVafnim pliosplioricwn amon. een ruim bezinksel van kristallen, die

gedroogd en op Platina met Soda verhit, geen spoor van Lithion

lieten blijkcn.

Kali cansticum; beduidend geleiachtig bezinksel^ hetwelk grooten-

deels oplosbaar was in eene overmaat van Kali; in het door filtrering

afeescheidene vocht werd door zoutzure Ammoniak een zeer sterk

nederplofsel gevormd;

Amman, caust; beduidend, geleiachtig, blijvend bezinksel: indien

vooraf zoutzure Ammoniak bijgevoegd werd, dan ontstond slechts

eene gerini^-e troebelheid.

Amman, carbon.; beduidend en wit bezinksel;

Natrum carbon,; wit bezinksel in nog grootere hoeveelheid;

\

n'*
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Zii^avel'iLKiterstofgas ; na langon tijd zonclorcle zich eon weinfg

zwavel af;

Amnion. JiydrosulpJu; groen-zwart, in bijtende potas eenigermate

opiosbaar bezinksel;

Cyanidum potassil etferri; helder blaauw-groene kleur, later een

helder blaauw bezinksel;

Cyanuretumferri et potassli; donker blaauw-groene kleur, daarna

een donker blaauw bezinksel;
r

Infus. gallariim; eenigzins roode kleur, die na verloop van eenigen

tijd toenam, scbeidende bet voclit donker-gekleurde vlokken af;

Aiinim muriatic; ....

CJiloor met Natntm bragt, na verloop van eenigen tijd, eene oranje

kleur te wceg,

Aeidum carho-azoticum; (nitro-picricum.) een eenigzins geel ge-

kleurd, kristalachtig bezinksel in bet door verdamping geconcen-

treerde water;

JPlatin. 7niiriat,; in bet gcconcentreerde water een geel bezinksel,

dat in alcohol gedeeltelijk opiosbaar was,

Aciditm tartar,; geringe troebelbeid, zelfs in het uitgedampte water.

Chloorioater en Aether^ Amyliim en Zioavelzmcry enz. licten bet

aanwezen van Jodium, nocb Bromlum blijken.

Eenfg water, hetwelk bij matige warmte tot eene geringe boeveel-

lieid verdampt was, liet eene aanmerkelijke boeveelbeid wit, zacbt

geel gekleurd poeder nedervallen, hetgeen, bij nader onderzoek, bleek

O "*t3
te bestaan uit gips en kiezelaarde. Het

vocbt, met de daartoe vereiscbte herkenningsmiddelen bebandeld,

leverde veel zwavel- en zoutzuur, kalk, Magnesia en Aluinaarde met
sporen van Kali. Het vocbt, tot droog toe verdampt en met de blaas-

pijp bebandeld , kleurde de vlam geoi.

Eene andere boeveelbeid water, met eenig zoutzuur vermengd, tot

droog toe verdampt en dan met kalkbjdraat bebandeld, liet geen
spoor van Ammoniak zien.

Eenig water met koolzuur en pbospborzunr Natrum gebeel ver-

dampt en daarna weder in water opgelost, leerde slecbts bet aanwezen
van eenige kiezelaai'de en kalk kennen, zonder op Platina eenig

spoor van Lytbion aan te toonen.

Eene nieuwe boeveelbeid water, langzaam verdampt, leverde kleinc

bundelvormige kristallen op, die in zaclite gloeiliitte smolten, opzwol-

lenendan eene poreuse zelfstandigbeid vormden, die stcrker gegloeid
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zljnde, eeiie graau^v-^vitte kleur aannam en waarin, door doelmatige

behandeling, Natrum met eene zeer kleine hoeveelheid KalienAluin-

aarde gevonden werden.

Het overgeblevene water, dat zes medicinale oncen bcdroeg, Avcrd

tot volkoinene droogte verdampt Het overblijfsel van de verdamping,

dat in den dampkring spoedig weder week werd, bezat cone graauw-

acbtig groene kleur en zwol bij aanwending van vrij sterke liitte op

Gji nam dan eene witte kleur aan. Door toename van de verlutting

nam deze kleur eerst eeni^rzins toe in donkerheid, met ontladinii van

eene brandige luelit, daarnaging zy totgraauw en eindelijk totgraauw-

wit over, waarbij zicli zwavelige dampen ontwikkelden.

Ilet drooge, zacbt gegloeide overblijfsel van de verdamping be-

droeg op honderd deelen''0,41. Daar er geen water meer voorliandon

en de verkregene hoeveelheid drooge bestanddeelen te gering was

(ongeveer 72 med.^ greinen) om daarmede eene quantitative analyse

te kunnen ondernemen^ zoo wendde ik het overgeblevene aan tot

voortzetting der qualitative onderzoeking, ten welken einde ik het-

zelve met alcohol overgoot en kookte, de oplossing tot droog toe

uitdampte en het product wederom in water oploste; bij welke be-

werking zich eenige harsachtige stof liet opmerken. De heldere

oplossing in water reageerde zuur, bezat eenen zoutaclitig-zuren

smaak en leverde met

:

Acidum carho-azoticum^ Plathiay zeer zwakke terugwerklngopKali;

WijmteenztiUT veroorzaakte troebclheid, die echter in het water

grootendeels verdween;

Banjtzouten toonden het aanzijn van zwavelzuur ten duide-

lijkste aan;
L

Argent nitric, toonde hetzelfde omtrent Chloor aan;

Kali oxalicum leverde geene blijken van terugwerking op kalk

;

Natr. pliospJi. anion, bragt een kristalaardlg bezinksel te weeg.

Het

de ongekleurde, holdere oplossing leerde door het reageren de navol-

gende eigenschappen

:

Hetzelve reageerde zuur;

Baryt muriat; een vrij sterk, blijvend bezinksel;

Argent nitric; naauwlijks merkbare troebelheid;

Kali oxalic, gaf, na voorafgegane bijvoeging van zoutzure amnio-

niak, een gering, wit bezinksel. Het door filtrering daarvan afge-

scheidene vocht word door:

65
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Natr. lyJiosph anion, sterk knstalaardig nedergeploft

;

Kali causiicum sterk geleiaclitig nedergeploft, was door overniaat

grootendeels oplosbaar en werd door zoutznre ammoniak weder

nedergeploft;

Ammon. caustica^ in groote mate, geleiachtig en blijvend ge-

praecipiteerd.

Het overgeblevene van de opiossing iiitgedampt en op platina aan

de vlam der blaaspijp blootgesteld, kleurde die vlam geel.

Het in alcohol en water onoplosbare overblijfsel werd nu met saf-

peterzuur behandeld en gedroogd. Bij de daarop volgende beliande-

ling met water zonderde zich eenig gips en kiezelaarde af; -waarna

de waterige opiossing tot droog toe verdampt, zacht verhit en ver-

volgens met zoutzuur beliandeld werd, Hieruit ontstond eene oranje-

kleurige opiossing; die, weder op nieuw volledig uitgedampt en

daariia met water behandeld zijnde , een weinig phosphorzure kalk

en kiezelaarde opleverde. De verkregene opiossing met eau de Javelle,

enz,, behandeld, bragt geen Mangaan te voorschijn, tervviji ook hier

door de daartoe vereischte I'oageermiddelen verder niets meer ge-

vonden werd, dan een weinig ijzer en veel aluinaarde met eenige

kalk en talkaarde.

Diensvolgens bevatte het onderzochte water:

Zure zwavelzure aluinaarde hoofdzaheUjk hestanddeeL

Zwavelzuren kalk (gips.)

Zwavelzuur ijzeroxyde tvemig.

Chloor-Natrum ' veeL

y> Maernesiiim veeL

» Kalium. -5 sporen.

Phospliorzuren kalk. , zeer weinig.

Kiezelaarde en eenige harsdeelen.

Samarang^ op Java^ (jvas get) . A- WAITZ.

JMaart, 1845.
I

i

Rcizigcrs ^ die den berg hebben bezocht en geschiedenis

der uitbarstingen van den Idjen,

J 796. Dc eerste uitbarsfing van den Tulkaan had in dit jeer

plaats(?) Op Ilursfield's mineral og^ische kaart van Java wordt

melding iremaakt van eene uitbarsting, welkc deslijds de vul-
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kaan Tashem zou hebben ondergaan ; Iioewe! eeii dci'gelijkc

naam eens Yulkaans tlians geheel en al oiibekeiid is,^) zoo

kan de berg geen andere zijn gcvveest dan de Idjen. (Vergelijk

de kaart van Raffles.)

dSOo; op den SO'^^"" September van dit jaar \vord de berg

bezocht door Lcsch M
XYIII, pag. 45^i, etc. 2)

vond in den krater van onzen vulkaan, die met een wclig

groeijend woud was bedekt^ een verhit, grocnaclitig wit ge-

kleurd meer, waarin eene (czwavelzure bcek)): soengi PaiL ge-

heeten, haren oorsprong nam.

d806; m dit jaar bevond Horsfield zich in.de orastreken

van liet gebergte.

m Januarij braakte de

kaan eene groote hoeveelheid asch uit; dezc vcrmengde zich
\

') Zou deze naam niisschien afkomstig zijn van het dorp Assam, Assera, T'assera

(namelijk, ons Asem bagoes , zie hier voor,) hetwelk in vroegeren tijd, vdor
Soember waroe was gesticht , het naast bij dezen berg gelegen was. Menigwerf toch

wordt door de Javauen de naam van het hoofddorp , dat het naast bij een berg
ligt, aan den berg zelven gegeven ; vooral is zulks het geval in nieuw bewoonde,
nog weinig bekendc streken,

') Uit deze authentieke berigten zijn uittreksels medegedeeld in een aantal

tijdschriften.en andere werken, weike alien meer of min verkcerd en onnaauwkeurig
daarin zijn overgcbragt, zoo als b. v. in Philos. :Magaz. t. XLII. pag. IS25 Gebler's

phys. Lex. lit. V, door Muncke, IX. Abth. IIL pag. 2226; zoo mede in de alhier

in het licht verschenen geschriften, als in de Batav. Courant van den loden
Maart, 1817 en van daar overgenomen in het Ind. Magaz. Batav. 1845. II. biz. 2
tot 15. Vergelijk verder Olivier's Land- en zeetogten. torn. II, hoofdst. L
Muncke zegt daaromtrent: ^erkwaardig is de vulkaan Idienne, gelegen in het

landschap Bagnia-Vanni" (in plaats van Banjoe wangi;) „ook op den top

van den vulkaau Merapi wordt een meer van znnrachtig water aangetroffen
,

gelijk, enz.," enz. Den lezer is ecbter bekend, dat de Idjen en de Merapi een

en dezelfde berg zijn. Over bet algemeen worden de namen der Javasche vnlkanen

b. v. in het werk Tan Berghaits, Allg. Lander- nnd Volkerknnde IT. p. 714, enz.

en in andere veel verspreide werken uiterst verminkt geschreven. De namen
van bergen als: Kraga , Soemboeng, Djalo, Djoengxng, welke in het laatstge-

noemde werk voorkomen, zijn op Java geheel niet bekend, evenmin als Ambotismenc
en Dafar, die in het eerstgenoemde werk voorkomen. Zoo wordt geen ^Javasche

Moja" gevonden, welke, volgens de getuigenis van Berghaus t. a. p. pag. 717, een

rcnk van zwavel van zich geeft en zeer brandbaar is. De Soendasche benaming
Tan beek wordt op Java niet uitgesproken als tschi, gelijk Bcrghaas opgeeftj

Hiaar men zegt: tji.
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nu I bet zure water yan hel niecr^ cri met hct water der ge-

condenseerJe dampen, werd tot raodder en vloot in twee Ter-

schillende stroomen bergafvvaarts naar zee; de krater verkreeg

daardoor eenc gansch andere gedaante dan dezclve vrocger be-

zat en alie woudenj wclke de bovenste zonen des bergs over-

sehaduwden, werden bij die gclegenheid vernield.

d82d ; in dit jaar werd hij door den heer C. G. C. Reinwardt

bczocht. Ook hij vend in den afgrond des kraters, die door hem
<(de groolste op JaYa» wordt geheeten, een verhit meer, dat

uit ((zwavelwater )) beslond. De berg echter was kaal en van

alien plantenlooi beroofd, ^)

Verhaal van de tiilharsting ^ vooi^gev alien op den 2¥^^'^

Januajnj d8d7^ en volgende datjcn; naar authen-

thieke hericfien, ^)

Reeds op den 1G^^° Januarij, ISl?, hadden de bewonei^ van

Banjoe wangi een hevig gedreun vernomen, dat vee! overecn-

komst had met het verwijderd gebuldcr van geschut ; dit ge-

bulder ging vergezeld van hcrhaalde aardl^evingcn ; op den top

des bergs zagen zij groote rookwolken^ welke'uit dat gedeclto

des berg;s opstegen, waar de krater gclegen is. Acht dagen

lang diiurden deze verschijnsclcnj met eenige lusschenpoozen,

Toort en gingen op den Q^'*®** Januarij over in eene uitbraking

van ({ vuurzLiilen ; » hierop volgde, op den SS"'**", een aschregen^

vorgczcld van ontploffin^cnj die zich voortdurend nu ccns na

korlere, dan weder na langere tusschenpoozen herhaalden;

*) Hct verhaal ran een togt naar dozen berg, door een ongenoemde, medegedeeld
in de Batav, Courant van ^qw 21—2Sstcii October, 1820, en daaruit overgenomen in

het Indisch Magazijn IL pag. 134—147 is vol romantxsche en verkeerde voorstellin-

gen dcr natuartooneelen en belioort derhalve niet te dezer plaatse.

') Voor de geschieJenis der vulkanen nioec het immer als zeer gelukkig worden
beschouwd, wanneer eene uitbarsting zeer reel onhcil te weeg brengt; geschiedt

zulks niet, dan geeft geen enkelc der eerzame ingezetcnen zich de moeite eenige

melding te maken van het geweld , dat hij gehoord heeft- Te Banjoewangi echter had
ik het gcluk zeer omstandige berigten te kunnen verkrijgen, zoowel van de zljde van

bijzondere personen als van de plaatselljkc hcambten, en deze werden op hunne benrt

verder aangevnld door raondelinge verhalen van ooggctuigen, zoo Javanen als

Europcers.
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clczc Ycrdonkcrden dcii ganschen liemcl , vcraiulci den den dag

in een duisteien naclit en storttcn zulk cene ontzaggi?lijkc

hoeveelheid asch uit over de omringeiidti landslreek, d.it do

takken der booinen oiider den last bczweken, ja, dat do

baniboeshutten der nabij gelegenc dorpcn onder het gewigt

daarvan instortten.

Te gelijker tijdy namelijk, den 25'*^" Januaiijj kwam van den

tussclienrug Ongop, voorbij Lidjen en Soekaradja^ ecu madder'

sti^oom bergafwaarts ^ welke bezuiden Baiijoewaugi zcewaaiis

yloot, rolsbrokken met zicli Yoerde^ boomcn ontwoiieldc en

alles veriiicldej v^at hem in zijne vaart sluilte. In zijnen loop

langs do bergheUing volgde hij cene kloof, en verbrijzcldc

al de Avouden, waarmcde hare wanden bcdckt waren; ter

plaatsc waar doze kloof, bcncden Soekaradja, eene mecr Alakkc

gedaantc aanneemt, breidde hij zich nieer en mcer uit en over-

stroomde verder op bet gansche vlakland. Ongeveer een paal

bezniden BanjocAvangi stuitte de stroom tegen een uitgesliekt

woud, hetgeen nict slechts gehcel en al werd vernietigd, maar

Avaarvan geen spoor van deszelfs voormalig aanzijn overbleef.

(Dezc plaats "werd door mij bezocht; zij vcrtoonde destijds nog

^qqh plantengroci aan het oog en heslond uit een dorren, vlakken

zandstroom^ ter breedte Tan ongeveer een duizeudtal voelen^

deze was bedekt met eene harde, gladde korst, ter dikte van

ongeveer 3 a 5 duim; onder deze korst werd een taraehjk los

mengsel aangetrofTcn van grof, geelacLtig zand en*cnkele kleine

vulkanische stcenbrokken. (Zie Bat. n^ 107.)

Een anderc stroom van modder (of zuur water, vcrmcngd

met asch) onllastte zich over de bedding der banjoe Pait, nam
zijnen weg door de dwarskloof van den Kendeng en deed <lc

kali Poctih, benevens de kali Tikoes, waann deze uitwalert,

zwellen tot een bergvloed, welke de verre van den vulkaaa

vcrwijderdc streken dei noordelijke strandvlakte, in de nabij-

heid van Asem bagoes, onder water zcttede. In de overigc

omstreken des vulkaans, namelijk, in de landschappen ten

oc^ten van denzelven, diej^door den top Merapi; tusschen die

landschappen en den krater gelegen, zijn gedekt, haddengeene
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1 Soember waroe ^el

gen hebben ondergaa

treken, waarin thans Badjoel

In de opgegevene rigtingen daarentegen worden de bcide

hoofdkloven des vulkaans aangctroffcn; tot den Toet des bergs

genaderd, opcnen zij zich en loopen zij, cene meer en meer
'

vlakke eedaante aannemende. in het efFen laa£rland nit en van

hier was Iiet, dat de slijk- en waterstroomen, wclke in die

kloven bergafwaarts bruisten, de grootste verwoestingen aanrigt-

ten; heinde en verre werden de velden met water bedekt, de

bruggen veinicld , wegen doorgebroken en onbruikbaar gemaakt,

waterlcidlngen verstopt en de toegang tot yerscheidene land-

seh

het drinkwater werd onbr

clijk

gte doode viscli dreef

de gansche luclit vervuld was met een stank van zwavel.

Eenige dorpen ondergingen hetzelfde lot; zij werden overstroomd

even als al het omringende veld. De beangste bewoners vloden

in het geboomte, waar zij zich hutten bouwden; de lucht weer-

galmde van het onophoudehjk geraas van dooreengeworpene rots-

blokken en uit den grond gereten, afgebroken woudgeboomte,

welke door den woedenden slroom werden voortgeshngerd.

Drie bange dagen werden door de beangste bewoners door-

maar

gebragt, en steeds blecf het woeden des bergs ondcr de

verschijnseleil voortduren; op den 28'**'" werden geene «

stralcny meer uit den krater waargenomen gehjk vroeger,

de asch- en rookwolken, vveike uit denzelven opstegen, warcn
nog dikker dan in de vorigc dagen; er versprcidde zich een

sterkere zwavelreuk in den dampkring, het geweld en gekraak

der benedenwaarts rollende steenbrokken hield aan, terwijl het

aantal vlugtchngen , die, van huis en hof beroofd, te Banjoewangi

aankwamen, hand over hand tocnara. De niet minder ontrustc

bevolking dezer hoofdplaats, die den volslagen ondergang dcr

gansche strcek te gemoet zag , stond gereed hel land te verlaten

en te scheep van daar weg le vlieden! Ook dc Assistent-

Resident had het voorneraen opgevat zich over zee te redden:
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reeds had hij tot dat einde praoe's in gereedheid doen brengcn,

ten einde de archieven van het bcstuur naar elders been tc

zenden, een aantal geldkisten had hij reeds aan boord doen

brengen, toen op den 50^^'" Januarij het water eenigernialo

begon te vallen; hoewel dc overige verschijnselcn even ge\v<4c1 o

als vroegcr bleven voortwoeden , zoo mogt dit echterbeschouwd

w^orden als ccn bewijs van het afnemen dcr uitbarsting. Dit

^as ook inderdaad het geval; op den 1*'^" en 2^^^ Fcbruarij

daaraanvolgende werd het geweld dcr ontploffingcn slechts

zelden vernornen; ook waren zij niet zoo hcvig als vroeger.

Voorldurend stegen echter nog zware rookwolken nit deiikj-aler

opwaarts, en het modderwater ^ dat de kloven en dc aaiigrcn-

zende laag gelegene veldon bedekte, steeg op nieuw hooger (dit

werd ongetwijfeld veroorzaakt door nicuwe regens, wclkc op

de hooger gelegene zonen des bergs waren ncdcrgestroomd). Op

den 4^"^" Februarij keerde eindelijk het Avater der beken tot zijnen

gewonen stand terug (het loeijen van den berg had reeds

opgehouden) en de lucht, welke tot op dien

duislerd was e:eweest, scheen toen no"r slech

'5

dag meestal ver-

ts bezwaniierd ie

(asch-)

waardoor de zon zich bloed-

rood aan het oog voordeed; slechts des middags zond zij hare

ulkaans. Destralen onbeneveld op de omliggende streken des v

verschijnselen namen ook de volgende dagen nog in hevigheid

af, en reeds waande men zich ontheven van alien verderen angst

en bekommering^ toen, op den 10^^^ Febrnarij, nadat een brul-

lend geloei nit den berg was gehoord , er een nienwc aschregen

viel, waardoor de omstreken van Banjoewangi nog twee duini

hooger met eene iyne, grijskleurige asch werden bedekt.

Op den 11*^^^ Februarij daagde eindelijk verlossing voor deze

zoo jammerlijk geteisterde bevolking; de hemel, welke gcdu-

rende drie weken mecrcndeels verduisterd was geweest, werd

en bleef nu heldefj hoewel nog gedurende 7 dagen zware

rookwolken uit den berg opstegen en tot op den 18^^" Fe

bruarij nog herhaalde overstroomingen plaats grepen, waardoor

nieuwe verwoestingen weixkn gevocgd bij die, welke vroegei
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reeds warcn aane;erii?t. Niette'2:enstaande de overslroomde vcl->Q^*.Q'" --^--^-'-^O

den weldra bevrijd geraakten van hot overtoUige water, dat

in zee stroorade, was de hoeveelheid asch en moddcr, welkc

op de veldcn blcef liggcn, z66 groot, dat aan geen beplanten

kon gedacht worden. Sedert den 18^'" Februarij scheen

dc natuiir weder tot rust te zijn teruggekeerd en met den
Ijam j^^i houden de schriftelijke berigten dienaangaande op,

met de volgende woorden: ((de berg blijft nu rustig, maar al

het oniliggende laud is verwoest, de waterleidingen zijn door

modder en boorastammen verstopt, de bruggen vernieldj de

wegcn uitgespoeld en onbruikbaar gemaakt, bet uitgestrekte

woud Soelii, bezuiden het hoofddorp gelegen, is geheel en al

verdwenen, drie dorpen, met 90 huizen, zijn weggespoeld, 20
bufH^Is en 32 koeijen zijn vermist geraakt, tervvijl 106 buffels

en 72 koeijen gestorven zijn aan eene zickte, welke dagelijks

grootere voortgaugen niaakt; het aantal gestorvene paarden en

Imisgedierte is even groot als onder het zoo even genoemde

vee; zeer vele be\voners dezer strekcn lijdcn aan buikziekten

en aan boosaardigen hoest. De vclden zijn verwoest en in ecn

modderpoel herschapen- op vele plaalsen is het water nog met

zwavelzuur (?) en asch vermengd.»

Wij zien derhalve, dat: 33 dagen lang, namelijk, van den
16'^° Janbarij tot op den IS'i^" Februarij, 1817, onophoudehjk

rook\^ olken uit den krater opstegen, waaidoor aanvankehjk ((vuur-

stralen)) omLoog schoten; J9 dagen lang daverde delucht vande
hevigste ontploffingen, namehjk, van den 16'^^" Januarij tot den
4.dm Februarij; d7 dagen, van den 25''"" Januarij tot op den
^IJen Februarij werd de lucht door aschresrcns verduisterd. en

gedurende Januarij tot op den
4d«a Februarij en op nieuw van den 1 H^" tot den 18'^*" Febi

hadden overstroomingen van modderachtig water plaats.

Volgens later ingewonncn berigten, heeft men de overstroomde

rijstvelden, sawa's, gedurende twee jaren onbebouvvd moeten
la ten. Ncrgens heb ik m deze streked iets anders aange-

trolTcn dan vulkanisch zand, zoowel grof als fijn zand (asch);

blcchls deze zclfstandiprhcid is hot derhalve, welkc vcrmeu;?d is
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eest

genoemd.

nde woude

bcslonden, en onder Avier scliadiiwen de berg y66r lirt plants

grijpeii der uitbarsting rustte , zijn tot op 2,000 voct beneden den

top des bergs vernictigd en het bovcnstc gcdccltc dcs vnlkaans

is ineene dorre^ geclachtig grijze woeslijnhcrscliapen geworden*

Vicr jaren nadat dc uitl)arsting had plants gehad, vond do

hcer Reiinvardt den vulkaan nog in denzclfden toestand. Zoo

verhaaldc mij de Patingi van Lidjcn, die den berg Ivurt^Mi tijd

na de uitbarsting beklommen had, dat liet aanlal doode herlea

le Ongop-oiigop zoo groot was, dat de lucht door de uitua-

seniingen er van als verpest was] de aldaar grocijendc Casua-

rina-boorncn waren niet verhrand^ maar sticrven allengskcns^

dewijl hunne stannnen Tier Toet diep in de aseh staken, die,

naar hij mij verzckerde, aldaar en overal in het rood als r/roo^e

en kotide asch was neergevallen ; eerst viel de bast yan dc

boomcn af , vervolgens de naalden en op die wijze kw ijnden zij

weg- De Casuarina-wouden, wcike ik bij het bckhmmen des bergs

in de hoogere zonen aantrof, waarvan de boomcn gemiddcld

40 a 4S voet hoog waren en een stam hadden ter dikte van

een Toet, zijn derhalve nieuwelings ontstaan, nog jong; zij

moetcn uitgesproten zijn uit zaad, hetwelk m de asch bewanrd

bleef en zuUen nu ongeveer 25 jaar oud zijn. In de lagere berg-

streken, beneden de 6,000' voet wcrdcn, volgens getuigenis van

denzclfden Patingi, slechts die woudboorncn vcrnicld, wclkc

tnof digt bij de kloven slonden, waardoor het modderwater al

donderend naar beneden slortte.

Zoodanig was het einde dezer schrikkelijke uitbarsting, welke

in Europa berucht is door hare stroomen van ((zwarelzuor

v^^ater, » die, gehjL aldaar (namehjk, in Europa) algemccn wordt

geloofd, door den krater wcrden uitgebraakt. (dleinde enverre,))

zoo schrijft men aldaar, <( werden de woudcn met zwavclznur

als overgoten, waardoor' al het geboomte werd doorknangd en

verwocst.))

Wij hebben thans opgenoemd de verschijnselen, waarraede de
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uitbarsting gepaard ging, in zoo verre z\]feilen zijii^ wij zulleo

nti overgaaii om insgelijks al het feitelijke op te ^^yenj met
4

betrekking tot de veranderingenj weike de gedaante des vulkaans

heeft ondergaarij als het gevolg der uitbarsting en later het

resultaat vermelden van een onderzoek nopens den aard der

uitbarsting en den oorsprong Tan het kratermeer.

Yeranderingen^ welke de gedaante van den Idjen en

deszelfs onistreken hebben ondergaan.

In 1805 werd het landschap van Panaroekan tot aan Banjoe-

wangi bezocht door Leschenault, die, zijn weg nemende van

Banjoewangi oyer Lidjen en Ongop, den krater beklom; de

berigten daaromtrcnt^ door dezen natuuronderzoeker geleyerd,

stellen ons in staat waar te nemen, welke veranderingen sedert

dien tijd, derhalve in een tijdsbestek van 59 jaren, hel^ben

plaats gehad.

Tot juist begrip zijner berigten zij hier vooraf aangemerkt,

dat Ongop-ongop door hem (Leschenanlt) wordt geheeten:

Ohonponoph^ Soember waroe = Soembraarn; de berg Rawon —
Rao^ de goenoeng Kendeng = Kuendan; de banjoe Pa'it = songi

pahet en de kali Poetih = songi puti.

lo Ilet gansche landschap van Panaroekan, gelegen aan den

oostelijken voet van den Ringgit, tot aan Banjoewangi be-

sclirijft lijj als bedekt met een enkel woud; hierdoor zette hij,

in 1805^ zijnen togt gedurende 24 urcn Toort over een smal

voetpad, dat sicchts eene breedte van 2 voet had, en trof

op dien ganschen weg niet meer dan twee kleine dorpen aan,

waar hij kon verwijlen.

Thans is de gansche kustvlakte van Panaroekan tot aan Soember

waroe mot vruchtbare sawa's en talrijke dorpen bedekt; over

een brccden weg, die met rijtuig wordt bereden, reist men naar

Soember waroe; te paard wordt de afstand van de zoo even

genoenide plaats tot aan Bandjoel mati binnen vier uren afgele*^J;

hier zet men zich weder in het rijtuig en vindt men ccn gebaanden

^"^*'o?
— ^ loopt dezehe van Soember waroe af door wildcrois-

sen, — die den rcizisfer verder naar BainoL'waniri voert.
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2o Lidjen A^as gend dorp, eu eerst

pen\66r liortcn tijd gesticht; thaiis worder

omtrck van lietzelve aangetroffen , en is aldaar een pasang^ra-

lian gebouwd geworden.

5° Banjoevvangi was destijds, Tolgens zijno opgaaf, liet

vruchtbaarste , dock tevens het ongezondstc oord van geheel

Java; uit zijne digte wouden stcgen nevelen op, die voor de
gezondheid dcr menschen hoogst nadeclig \\aven. Vele wouden
zijn thans gcveld; de bodeni der langlandeii, din destijds mis-

scbien moerassig \\as, is ten gevolge der uitbarsling van 1817
met vulkanische uilvverpselen overstcIpL geworden en herscba-

pen in een dorren zand- en aschgrond, terwijl hct landschap,

in het algemeen genomcn, thans vccl gezoridcr is dun yroeger.

4» Ten jare 1792, derhalve 15 jaren v66r LeschenauU deze

strcciv bezocht, had ecne instorling aan de oosteUjkc helling

van den Merapi plaats; een gedeelte van den bergwand, bene-'

vcns een groot aantal rotsen, scheidden zich van de hoofdmassa
af en rolden naar beneden tot in de zee, waarbij alles, wat de
mgestorte massa in hare vaart belemmerde, mede werd voort-

gesleept en Tcrnictigd. Een gedeelte Tan de afgerukte massa
bleef \

een uur benoorden Banjoewangi.

an het dorp Kelats,

V

So 111 1805 was de berg tot aan den hoog
Jig groeijend woudgeboomte bedekt; voor

rina-boomen, wcike alliier werden aangetroffen. Zelfs de krater-

wouden waren oragroend en tot op den bodem toe met een laag

gi-ocijend houtgewas bedekt, waarin vele • varenkruiden voorkwa-
men. De uilbarsting van 1817 vernielde deze ^voudcn, tot op

2,000 voet beneden de kruin des bergs. Yier jaren daama, dus in

1821, voud de heer Reinwardt den vulkaan nosr eeheel en ai kaal

verstoken; thans echter. na een

loop van 27 jaren (in 18 met
gras en struiken bekleed, maar wordt op nieuw woudgeboomt
als CasuarJna's, ler hoogte van 45 voet, benevens Acacia moj

tana op denzelven aangetroffen, weike laatsle boomsoort tot i

de onniiddcllijke nabijhcid van den kraterrand tot boschjes va
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20 Yoet hoogte zaaragegroepeerd wordt gcvonden. Niets is oiibc-

grocid dan de kraterrand zelf.

6^ De west-noordwestelijke helling van den Merapi , die naar

liet kratermeer is gekeerd, -vormde in 1805 een loodregten

\vand; tussclien dozen wand en den rand van het meer lag cene

vlakke ruimtej ^yelke eene uitgestrektheid bezat van een half

uur. Deze vlakke voorsprong is nog hedea aanwezig, hoewcl hare

nitgestrektheid geringer is dan vroeger; de loodregte wand

echter is verdwenen^ waarschijnlijk ten gevolge van instortingen

of doordien hij is ovcrstelpt geworden met zand; slechts een

paar kleine voorsprongen zijn nog overgebleven ^ terwijl dezclve

in eene gewone berglielling is herschapen.

De zoo even genoemde bergstorting heeft hoogst waarschijn-

lijk de groote kloof doen ontstaan (zie IJjen^ Figuiir 4),

welkc thans van Banjocwangi en Badjoel mati aan de ooslelijke

licUing van den Merapi wordt waargenomcn, Hoewel gezegd

wordt^ dat dcstijds eene aardbeving heeft plaats gehad^ ging

dezelve niet gepaard met eene uitbarsting.

7^ De grootste verandering onderging de kraterketel^ zoowel

wat zijnen vorm als zijne grootte betreft. Yolgens de gcluigenis

van Leschenault had de kraterketel^ V(36r de uitbarsting^ den

vorm van een ovaal; zijne grootste middellijn boven aan den

rand bedroeg, van het zuidwesten naar het noordoosten^ naar

schatting 3^000, die des bodems 1,500, terwijl de diepte op 400

voet werd gcrckend. Aan de oost-, zuidoost- en mede aan de

noord-noordwestzijde des ketels liepen dc wandcn, tot op de hclft

hunner hoogte, mot eene zachte glooijing nederwaarts; aan

Imn benedengedecl te waren zij steiler dan van boven. In

het zuidwesten was de wand met cene kloof doorsneden^

bestond uit rotsmassa's, welke ten deele verweerd, brok-

kelig en wit geklenrd waren; slechts boven aan den rand

waren zij met aschlagen bcdekt, die hicr eene witachtigc,
^

elders cene geelachlige of andere klcur bezaten. Aandenoord-

noordwestelijke zijde kon men langs eene zacht glooijendc

helHng tot op eene aanmerkelijkc diepte in de kolk afklirnnicn;

in het benedcngedeelte, waar de helling steiler werd, was het
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noodig zich van ladders te bcdicnen, ten eindo den bodein dci

kraterkolk te bereiken.

De kialerbodera

het noordoosten eene leii^te had van 1,500 voct, bcstoiid nil

een horizontalcn, in de mcestc strcken verhiUcn asclii^i-ond,

waarin op Tcrscheidenc plaatscn kiciue stukken vulkanisch

glas wcrden aangctrolYen-, bchahe eene menigle kiciue openin-

^ci\ en YQi^n^ waaruit dampen opstegen, werden aan den
voet van den ooslelijken wand vier grootc gatcn gevondcn,

waar zwaveldeelen waren aangeslagen; de grootstc opening

had eene niiddellijn van 7 voct en zoowel uit dit gat als

nit de anderen stegcn, onder een heftig gebruis, zuavcl-

dampcn opwaarts. Uit een dezer gaten werden. met tus-

schenpoozen van een licntal sekonden, «gcsmoltene)) stoffen

uitgeworpen, vergezeld van een fluitend gesuis; deze uit-

werpselcn hadden de dikle van ecu vuist of daaromtrcnt

,

werden tot op een afstand van 8 a 10 voet weggesHngerd en

verkrcgen bij het nedcnallen eene platte gedaante^ (was het

modder ?)

Naar hetgeen door de Javanen aan Leschenault verhaald

werd, lagen deze fumarolen, twee Jaren ^yoq^qt, dus in 1S03,

mecr naar de weslzijde der kraterkolk; aldaar hadden zij vcr-

scheidene gaten ter dicpte van 2d voet, — die thans echtcr

Sebluscht waren, — als sporcn van haar voornialig aanwezen

achtergelaten.

In het laagste gedeelte van den vlakken kraterbodem, digt

nabij den zuidwestehjken wand, lag een klein mecr, dat

ongcveer eene breedte van 400 voet had^ van de opperdakte

van het water ;, dat verhit was en eene wilachtig groene kleor

bezat, steeg voortdurend een ligte damp opwaarts; de rand van

het meer, welke steil in het water nederdaalde, wasslechtsaan

eene enkele zijde toegankclijk. Uit dit mecr, dat met meer dan

een vierde gedeelte van de oppervlakte des kraterbodems bcsloeg,

stroomde, door eene kloof in den zuidwestehjken rand der kra-

terkolk, de ons reeds vroeger bekend gewordeue zure beek.

Welig grocijende varens waren tot op den bodem vnii dozen

y
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krater ncdergedaald en op zijnen rand verhieven zich nog boomen
en struiken «Arbutus-soorten» en anderen.

»)

En in welken toestand bevindt de bergkruin zich tegenwoordig ?

De gansche ketel en al wat denzelven omringt is kaal, ner-

gens vertoont zich eenig spoor van plantengroei; de rand is

overal gesloten, nergens afgebroken of met eene kloof doorsneden;

het meer heeft gecn uitloozingskanaal en eerst op een grooten

afstand van daar, namelijk, aan den voet van de buitenwaarts

gekeerde westelijke helling des bergs sijpelt het water door het

Zand en komt de banjoe Pait te voorschijn.

De ketel is thans geheel rond van omvang, zijne wanden
dalen loodreyt benedenwaarts; nergens wordt een toegang

gevonden lot den kraterbodem ; deze bodem, welke vroe-

ger uit asch bestond, is nergens meer zigtbaar, het nicer

bedekt hem in zijne gansche uitgestrekthcid en bespoelt

den voet van den steilen ringmuar. Geene fumarolen kan
men thans ontwaren, geene dampen stijgen opwaarts^ doodstil

ligt de Spiegel van het meer, welks water thans waar-

schijnhjk koud is, of althans slechts een geringen graad van

hilte bezit. Nu echter is hetzelve veel grooter dan vroeger,

dewijl het niet slechts een vierde gedeelte, maar de gansche
oppervlakte beslaat van den kraterbodemj welks middellijn

ongeveer 1,500 voet bedraagt, De bovenste middellijn is tegen-

woordig weinig grooter dan de zoo even genoemde, dewijl de
wanden zich aan alle zijden steil verheffen.

De lezer vergelijke Idjen Fiyiiur 8, waarop de gedaant

kraterketels, gelijk die zich verloonde in 180o en in 184 ^
is afgebeeld geworden.

S^ De uitgeworpene zand- en aschmassa's hadden de opper-

vlakte van het gebergte, voornamelijk van de bovenste streken

veel opgehoogd, en op deze nieuwe oppervlakte ontwikkelde
zich van lieverlede nieuwe plantengroei.

Wij hebben thans nagegaan de verandcringen, welke de Idjen

') Deze naam werd door Lcschcnatilt gegcvcii aan het gcboomte, dat aldaar

\

groeide en waarschijnlijk Thihaudia's en Gaultlicria's wareu.
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historisch zeker lieeft ondergaan; slaan wij eclitcr hicr \an den

kraterrand, den blik om ons heen, dan zuHcn wij ons over-

tuigen, dat de vulkaan, alvorens hij zijne tegenwoordfge gedaanlc

verkreeg^ liet schouwspel heeft opgeleverd "van veJ groolere,

nog geweldigere omkeeringenj welke door den donkeren sliiijer

Tan ceilwen
5
ja, van tientallen van ecuwen bedekt zijn. Daar

geenerlei berigtgever gevonden wordt, die ons omtrent dezc ge-

beurlenissen van den vuortijd zon kunnen onderrigten^ zulicn wij

onze toevlugt nemen tot eene vergelijking met andere vuIkcHienj

ten einde uit de producten en de wijze^ waarop deze zich aan

het cog voordoen^ gevolgtrekkingen te maken^, ter verklaring van

den gang en de ontwikkeling der plaats gehad liebbende gebenr-

tenissen, en tot staving onzer redenering gronden bijbrengcn,

steunende op de waarschijnlijkheid in plaats van op dehistorische

zekerheidj welke ons ontbreekt.

Geen andere vulkaan op Java, welks ondergane verande-

ringen^ welks gescbiedenis als het ware met duidelijk scbrift

in de bouworde van het overgeblevene rotsgevaartc te lezen

staat, biedt ons hiertoe een beter punt van vergelijking aan dan

de Pcitoewa.

Even als de Idjen heeft ook deze vulkaan eene kom van

ronden omvang, welker bodem met een aluinmeer is bedekt;

ten oosten van dit meer rijst de hoogste kegelvormige top van

dezen vuurberg opwaarts, op gelijke wijze als wij den Merapi

ten oosten van de kawah Idjen waarncmen, terwijl verder deze

bergtop aan de zyde, welke naar het meer is gekeerd^eenlood-

regten rotswand vormt ter hoogte van verscheidene honderd

voet. Volgens de berigten van Leschenault had ook de Merapi,

aan de zijde van het meer, een stcilen wand, welke later, ten

gevolge van het woeden des vulkaans, in 1817, instorlte en

met Zand en aseh werd overetelpt.

Aan den oever van het meer (kawah) Patoewa Niegen, naar

het berigt omtrent dezen \ulkaan door Reinwardt geleverd, in

1819 nog zwaveldampen opwaarts, hoewel de krater in 1857,

loen D' Fritze en ik denzehen bezochten, gehecl en al uitge-

bluscht was. Dit meer was derhalve de plaats, waar de werk-
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zaamhcid des vulkaans zich Iiet laalst openbaarde^ dit zelfde

nicrkt men nog tegeuwoordig op in het kratermcer Tan den

Idjen. Weike is nu de beteek(?nis der kegelvormige bergtoppen,

die oostwaarts yan deze kratcrmeren, doch in hunne nabij-

heid oprijzen? De Merapi is ingesLoii; de Patoewa daarentegen

levert ons eene duidclijke Terklaring. Op den top van dezcn berg

vindcn wii een krinc[vormi":en rand, en binnen dezen krinir eene

kolk

bluschten
D

eb
verre der menschcn heugenis reikt, met wouden bedekt zijn.

Ten duidelijkste laat zich hieruit opmaken, dat de krater op
den top van den Patoewa de oudste en allereerste krater van
denzelven was, dat insgclijks in den Idjcn-Mcrapi een dcrgelijke

krater gcvonden wcrd en dat beide de hoogste doorboordo

toppcn van een gelijkmatig kegelvormig gebergte waren. De
kraters dozer beide bcrgtoppen doofden uit, geraakten verstopt,

en toen, misschien na een langdurig tijdperk van rust, eenc

hernieuwde werkzaamheid in den diepen haard des vulkaans

ontstond, toen cene nieuwe ontbarstiug opvlamdc, viel het aan

de opstijgende dampen hgter zich tor zijde van den uitgedoofden

krater, aan de helling des bergs, een uitweg tebanen, dan de

T gelegeno verstopte kraterschacht van den bcrgtop

Dien ten gevolge Avcrd een gedeelte van de berg-boren

helling weggeslingcrd , en bij beide bergen in een loodregten

muur herschapen^ op die wijze ontstond nevens, doc

den voonnah'gen krater, eene nieuwe opening, weIke,

der opgehoople uitwei-pselen, ook op hare beurt een

opwierp, die eindelijk tot een kleincn kesrel aan^roeide. De

:i beneden

en gevolge

QV.X «»X.Q

Merapi was derhalve de oudste, de voor lang uitgebluschte

eruptie-krater van het gebergte, terwijl de kawah Idjen, het

product is

hadden westwaarts der kawah in dit p^eber^te noff verscheidene

andere kle

misschien

eencr latere uitbarsling. M
©"-"^'O"^ ""O

doorbraken en wel to gelijker tijd plaafs;

werden de goenoeng Widodaren en de gocnocng
Pelaoc, welke westwaarts, doch lager dan de Merap
regte Hjn nchler elknndcr zijn ffelc^cn on die kle
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hoofdlop

enhcid gcvormd door de zandmassa's^ vvelke uitg

pen

Even zoo mogcn wij de kcgelloppcn Rantej Pentil, bene

us den noordoosleliiken tweelins: vafi den Rawon; den Koe

koesan bescl eruplie-kegels^ voegen \\\\

hierbij den llawon en den Merapi , dan zien wij vijf schoor-

steenen , welke op den kringvormigen rand van hot lioogland

hunne dampAvolkcn uitbraakten, ^vclk hoogland misschien go-

durende langen tijd met de watcren van ccn nicer was bcdekt,

alvorens de dvvarskloof , ten gevolge van hct doorbrekcn van den

Kendengj ontstond. De goenoeng Kcndeng ecLlcr behoort tot

de voorgebergten der vulkanen, welke in eene even^^ijdigc

rigting loopen voor de bergkcgels: Rawon, Pentil^ Rante en

Merapi, ontstaan ten gevolge van later uitgevvorpene massa's,

op gelijke wijze als de voorkctcn van Lembang voor den Tang-

koeban praoe en den Boekit loenggoel , of als hct Malabarsclie

voorgcbergte \66r den Malabar zich uitstrekt.

Over de7i aarcl en den oorsprong van het ineeVj bene-

vens ove?^ het karakter der uitharsling.

het

de uitbarstin

de veronderst

bcek; — ccn dergelijk mccr,

dat waarschijnlijk koud water bevat, beslaat thans, na de uit-

barsting, de gansche opperv

den voet der buitcii

iter dezer beck, be

dat van het in den kratcr gelegene nicer, bestond hoofdzakelijk

uit eene verdande oplossing van zAvavelzure aluinaarde.

Reeds vroeger hebben wij dergelijke meren lecrcn kennen:

lo in de kawah Poctoewa; 2^ in den Tangkoeban praoe^ 3»

en ¥ twee in den Galoenggoeiig; 5^ een in den Telaga bodas;

6% 7o en 8^ drie in het Dieng-gebergte, als: de telaga Leri,

Werno en Trees; 9^ wij hebben er een en wel het grooisfe

GG
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g^zien in den krater van den Keloet, ten opzi^

hot twijfelaclitig bleef of het water zoet, dan

10^ een rneer, dat hoogst waarschijnlijk uit zu

kr Met iiibegiip van het meer
do kawah Idjen, tcllen wij er derhalve e//*, waarvan het

3t ecne meerdere of mindere hoeveelheid zwavelzure kleiaardi

bez\\angerd, alien gelecren binnen kraterkolkcn, wicr werk

doen

opgehoud

hi de kolken van yehecl en al uitgedoofde vulkanen of

eniptie-kegels hebben wij ineren van zoet water aangetroffen:

l"de telaga Dringoe^ 2o de t. Werdoto; S^ de t. Balekambang;
Ap de t. Pengilong; 5o de t. Tjebong^ 6" de t. Mentjer, — de
vijf laatsten in het Dieng-gebergte, — en 7o de t. Ngebel in het

Wilis-gebergte; zulks heeft ons doen zien, dat bijna alle berg-

nicren op Java den bodcm bedekken van uit^ebliischte of no^
bekke uitzondering

\m\ eenige ^velnigcn, b. v. der telaga Patengan op den Patoc^va

en de telaga Pasir op den Lawoe i) gecne bergmeren op Java
voorkonien dan die, welke in de kolken van kraters worden
gevonden, dewijl deplaatselijke gesteldheid geene andere gunstige

gelegenheid, geene bekkenvorrnige uithollingen van den bodeni

aanbiedt, waarin het water kan te zamenvloeijen.

Het ^^ate^ van die meren derhalve, welke in steeds dam-
pende kraters zijn gelegen, is in ecne meerdere of mindere
mate met zwavclzuur bczwangerd (met zwavelzuur, dat met
kleiaarde verbonden is, dus eigenlijk met aluin); die meren
daarentegen, welke in uitgebluschte, met wouden omringde kra-

ters worden aangetroffen, zoo als de telaga Werdoto, t. Dringoe
en andeien, hebben zoet en drinkbaar water, terwijl alien,

zoovvel de zoete als de zure, met aluin bezwangerde meren,
den diepen hodem van kraters bedekken, welke van rondsom
door hooger slijgende, met wouden bedekte berggedeelten

worden omringd: zii behooren meest alien te huis in de eisren-

*) De meren van i.len Lamoiigan omiing^n don roet van een vulkaan.
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lijkc zone dcr wolken, in dio waar do digtste wolkeni wordcn

aangetrofTenj namelijk, in dc zone van 5^000 a 7,000 voet,

waar bijna vooi tdurend nedcrploffing van dampen plaats vindt

en waar onoplioudelijk atmosplieriscli water te zamcnvloeit;

dit zaaragevloeidc water stroonit langs kanalen, wclkc aan dc

oppervlakte des bergs, of in zijn binnenste zijn gclcgcn, door

bcken of door kloven in het rotsgcstecntej of in lict zand naar

hot diepst gelcgcne gedceltc dcr bergkruin. Op die wijze bc-

dckt het den bodem van het krafeibekken en voruU het cin-

delijk een meer^ waarvan sommigen eon zigtbanr uilloozingskanaal

bezittcn, gelijk dc telaga Bodas, de L Leri, de t. Werno, dc

t. Trees, enz., anderen zich langs een ondcraardsch kanaal

ontlastcn, gelijk het geval is met de mcren in den Keloet, in

de kawah Idjen, enz., tcrwijl er gevondcn worden, die schijn-

baar althans volstrckt gcene uitloozin'g hcbbenj waarfoe be-

hooren: de ineren in den Patoewa, en in den Tangkoeban praoe.

In al de voormelde gevallen kan men zich overtuigen, dat de

hoevcelheid water, welke zich nit de mcren ontlast, daarbij ge-

rekend hetgeen ten gevolge dcr vcrdamping is verloren gegaan,

gehjk staat aan de daarin zaamgevloeide massa^ — dat de

iiitgevloeide hoeveelheid het grootst is in die mcren, waarin

de grootste massa water stroomt, alwaar de bergwanden,

die zich rondom het kratermeer verheffen, zcer hoog en met

wouden bedekt zijn, gelijk het geval is bij de telaga Bodas,

de t. Ngebel en bij het grootste aantal meren in het Dieng-ge-

bergte gelegen; dan wordt de gansche ketel met water gevuld

en loopt dezelve eindelijk over; — dat wijders, bij een genn-

gen toevloed van atmospherisch water, de bloote uitdamping

van hetzelve toereikend is om den spiegel van het meer vene

beneden den rand des bekkens of der kraterkolk te docn

blijven, gelijk wij opmerken bij de mcren in den Patwwa, in

den Tangkoeban praoe en in andere viiiirbergen gclegen, in

welk geval geen A\ater uit dczelven wegstroomt. Verdcr is het

een feit, dat al de opgenocmde meren tijdens den regcnmoes-

son, vooral in de maanden Januarij en Fcbruarij, gedurende

welke maanden dc regcns het sterkst zijn, eene reel grootcre
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hocveelheicl water bL^zitten dan in de anderc raaanden des

jaars cii veel nicer water uitloozen, dan gcdurendc den droo-

gcn moesson. i)

Uit de vroeger medegedeelde feiten blijkt ten duidelijkste,

dat ook het meer, hetwelk in den krater van den Idjen is

gelegen, oorspronkelijk is ontstaan uit atmosplierisch water, —
uit regen en nederploffing yan wolken, — hetwelk van den

nog 2,000 voet hooger rijzenden en met wouden bedekten

top van den Merapi door de zandlagen heensijpelt en op de

laagst gelegene plaals, dat isj op den kraterbodera ^ te zamen-

loopt. Uit hetgeen wij opmerken bij andere iiieren, weike op

eene gelijke wijze ontstaan, zoo als bij de telaga Bodas, gelijk

mode uit de getuigenis van Leschenault, ten opzigte van den toe-

stand des Idjen alvoi'ens de uitbarsting plaats greep, leeren wij:

dat het, behalve waterdampen, voornamehjk zwcwelige dampen

waren, die nu eens met meer, dan met minder geweld uit

den bodem en uit den omtrek des kraterketels van den Idjen

opstegen. Het meer, dat in deze kraterkolk is gevormd, heeft

waarschijnlijk eene diepte van meer dan honderd, misschien

van 500 voet en door deze hoeveelheid water moeten de dam-

pen heendringen. De wanden, bencvens de bodem des ketels,

bestaan grootendeels uit lagen van vulkanische asch, en deze

is hoofdzakelijk zamengesteld uit ahiinaarde, weIke zich zeer

ligtelijk met water vereenigt- Zoodra nu die zwavelige dampen

met het water in aanraking komen, gaan zij over in zwavel-

zuur; dit zwavelzuur verspreidt zich door het troebele water

en verbmdt zich met de aluinaarde, welke in het water voor-

*) Duidelijker dan elders heb ik dit waargenomen bij de meren in het Dieng-

gebergte, in hetwelk ik niij in vcrschillende jaargetijden en tot drie herhaalde malen,

gedurende een geruimen tijd, ophicld. De kali Toelis, welke in het meer Balekam-

bang uitlooi)t, Terkrijgt haar water slechts van een zeer smal gedeelte van den 1,500

voet hoogen wand van den Praoe; zij ontvangt, namclijkj haren toevlocd slechts uit

twee Icngtc-kloven, waarvan de eene zeer kort is (zie de kaart JJienffj Figuur 1.

Afd. 2. biz. 200); gedurende de maand Atigustus staat deze beck bijna droog, tcrwijl

zij gedurende de maanden December, Januarij en February zulk een rijken voorraad

van water bezit, dat zelfs ccn groot gedeelte van het plateau door haar ovcrstroorad

en gcheel on al ontocgankclijk gcmaakt wordt. Ilct jjlatcau en het meer zijn gclcgen

tcr hoogte van G,300 voet.
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handen is^ lerwijl de misschien te gelijk uitgestroomde ^vater-

damp zich coiideiiseert en orcrgaat in druipcnd-vloeibaar

water. Op die wijze ontstaat uit het water, hctwclk oorspron-

kelijk zuiver en onvermcngd was^ een meer, welks oppervlakte

bijna geen spoor van bcwegiog vertoonl en waarvoor geen

naam gepastcr is dan: aluinmeer^ dewijl het lioofdbestanddeel

van het water is: Bisulphas aluminae.

De mogelijkheid van het ontstaan eener dergehjke zelfstan-

digheid, tengevolge der blootc uerking van danipvormig, zwa-

vohg zuur op trachiet-rotsen, zonder dat er water, maar allccn

de vochtige danipkringsluclit aanwezig zjj^ dit Iccrt ons ondcr

anderen de krater \an denWajang, welke eene groote hocveel-

hcid vederaluin afzet,. in naaldvonnige kristallen, welke al het

voorkornen van asbcst bezitten. Hoe spoedig zuiver water eene

zure hoedanighcid aanneemt^ nadat zwavchge dampen door hel-

zelve heengedrongen zijn^ hiervan levert de beek , welke midden

door den krater van i\cn Papandaijan stroomt, ons een duidelijk

bewijs; deze beek^ namelijk, heeft helder en drinkbaar water,

alvorens zij den door dampen doorwoelden bodem heeft bcreikt,

tervvijl zij daarentegen eenige honderd schreden verder bcneden-

waarts, ter plaatse, namelijk, waar zij weder uit den krater

vloeit, zuur, scheip van smaak en ondrinkbaar is, De telaga

Bodas kan ons ten bewijze strekken, dat de spiegels van

dergehjke meren volkomen stil en glad kunnen bhjven, of

althans slechts hier en daar in beweging worden gebragt, ten

gevolge van geringe hoeveelheden zv^avehvaterstofgas, dat in

dezelven opstijgt, waardoor zich aan de oppervlakte eenige borre-

ling vertoont; overigens bhjven zij in onbewegelijke rust en zijn,

wat de watermassa in het algemcen betreft, hond^ hoevvel op vele

plaatsen des bodems dampen opstijgcn, wier zuur uaarschijnlijk

spoedig in het water wordt opgelost, terwijl de waterdampen

binnen weinige oogenbhkken, nadat zij in het meer opstegen,

weder bekoelden/

Het schijnt, dat het meer, in den krater van den Idjen

gclegen, thans koud is, hoewel het in 1805, voor de uitbar-

slimr niaats irrccD* kokcnd heel was: hieruit zou men tot het
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I

luit Ivuuioii, clat er tliaiis eene minder hevige vulkc

'king besfaatj dat er eeiie geringcrc hocveelheid damp
destijds hct

Javascho

de thcorie der wariiie bronncu. Meet loch

bczvvaiigcrde beck: banj

d en het

haar reusachtig dat dit

nederplolTin

en zijne watemiassa derhalve onmiddellijk van boven uit de

Inclit benedenwaarts is gestrooi:

dampen opgeheven is geworden.

en niet van onderen doo

welke het

bevatte, benevens datgenc, hetwelk de vulkanische onweerre^ens

voldoende

ibarsling van 1817

^^el of het Avater door den schacht des vulkaans ward uitge-

braakl; vulkaan (d

tot tijd gloeijende lava uilbraakt), ook nu en dan water en

modder zou kunncn uitwerpen?

Vooreerst komt hier in aanmerking, dat slechts bij die

bergen overstroomingen . water- en modder-uitbai o
werden waargenomen^ in wier kraters meren lagen, zoo als

koeban praoe in 1846 van

den Galoen;>"foen": in 1822 , van den Keloet in 1826 en inOO^^^'O

1855, en bij die yan den Idjen in 1817, (vergel. bl. 49, 123,

684, elc.,) terwijl bij andere vulkanen op Java, waarin gene
meren liggen , zoo als b. v. in den Goentoer, die zoo herhaaldelijk

uilbarsl, dergelijke verschijiiselen nimmer zijn waargenomen

,

hoewel overigens de uitgeworpene stoffen, asch, enz., bij alien

zeer na met eltauder verwant waren, veel overeenkomsl met

elkander hadden.

Opmerkenswaardig is het, dat de krater van den Idjen reeds

gedurende 9 dagen zware rookwolken, vcrgezeld van hevige

ontplofriiigcn, had doen opstijgen en eindeiijk op den laatslen

dag, namehjk, den 24^"-° Januarij <(viiur» had uilgebraakt

,
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alvorens op dea 25^'*" Jaimarij de overs Iroomiogen pla;ils

repen, welkc met sterke aschregens vergozelJ gingen; doze

verstroomingen en aschregens hieldcn 10 dagen lung aan,

edurende welken tijd hcrhaaldelijk uit den kratcr op'waarls-

cr

O

de lot

aan den A^'"" Febriiarij , op welkcn dag dil alles 2) cen cindc

nam, behalve de ascliregen, \^elke nog zes dagen langer^ dcrlialvc

tot den 11'^'° February voortduarde.

Op den 11^^"" Fcbruarij hadden nieiiwe overstroomingen plaats,

waarbij, wcl is naar, Toortdurend dikke rookwolkf^n nit don

krater opstegen, inaar die noch met ontploffmgen j noch mr*t

aschregen gepaard gingen en gedurende 8 dagen , dus tot op

den IS^'"" February aanhielden.

Gaat men uit \an de veronderstelling, dat de eerst waar-

genomene OTerstroomingeUj welke op den 25^'**" plaats hadden,

zijn Teroorzaakt ge^Yordcn door het water Tan hot meer, dal

\boY het plaats grijpcn der uitbarsting in den kiater werd

gevonden, dan zou hiertegen kunncn aangevoerd Avorden; dat

reeds Q^ dagen vrocger sterke rookwolken uit den krater opstegcn,

vvaardoor het meer waarschijnlijk den kraterkctel moct uitge-

dreven zijn geworden,

Uit de berigten, door Lesehenault ten opzigte van dezen

vulkaan geleverd, hebben wij echter gezien,

kratei-s eene zeer groote uitgestrektheidbezat,

van 1500 voet,— dat de hevis^e vulkanische \v<

eene middelHjn

openbaarde, terwijl het

tegenover gestelde, d. i. westehjke zijde lag. Ilet zou derlialve

mogelijk zijn, dat de dampzuil zich ooslwaarts Tan het meer

een nieuwen doorgang had gebaand, het meer aan de andere

zijde des kratera onaangeroerd had gelaten, totdat op den

') Dit kan slechts gloeijcnde asch zijn geweest, dewiji bij gelegenheid van deze

uitbarsting, noch gesmoltene lava, noch gloeijende steenbrokken werden uitgewor-

pen. Op den ganschen berg heb ik geen enkelen lossen steen gevonden en de kiva,

met groote blaa.^ruimten voorzlen, welke ik op den bodem der genoemdebeckkloveii

heb aangetroffen, is ongenvijfeld bij gelegenheid eener vroegerc eruptie uitgebraakt.

^) Deze ontploffingen werden vele dagreizen ver even duidelijk gehoord als in de

nabijheid dot- berg? , en waren ongctwijfeld een onderaardsch gedieun.

?
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24'"=° claaraanvolgcnde de vulkanische werking zoo zecr toenara,

dat zelfs, gelijk berigt wordt, ((vuurzuilcn» uit den krater

opstegen, waarna op den 25'^"" de overstroomingen in het diep-

land plaats grepen. Waaischijalijk werd het meer in den nacht

tusschcn den 24''"° en den 25''*" uit den krater gesluwd en

stroomdc de watcrmassa met de asch, weike in eene ontzag-

gelijke hocTcelheid werd uitgeworpen, tot moddcr vermengd,

door de twee natuurlijke uitloozingskanalen van het gebergte

leen

Op
de walermassa van het meer als tocreikeud mag bescliouwd
*

worden, natuurlijk verklaren. De aanhoudende overstroomingen

echter, welkc later plaats hadden, namelijk, die aauhieldcn van den

*•*"" Jauuaiij tot op den 4'^''" Februarij met cenigc korte tusschcn-

,

en gepaaid gingeu met onlplofQngen, vuurstralen enpoozen

gCU t.11 VUIVUIJ^ 11"^'~" tot aan den 18

nntnloITiiiiren haddcn i

\\.e\\

gehoudcn, het ontstaan dezer aanhoudende overstroomingen, zeg

op verklaren

Wanneer in de berigten, nopcns plaats gchad hebbende

overstroomingen, wordt gewag gcmaakt als haddcn zij een

geheel land getroflen, wanneer wordt gelezen, dat niet sleehts

dorpcn, waar zelfs wouden door de kracht des strooms zijn

vernield geworden, dan zou men ligtelijk geueigd zijn die

overstroomingen als ontzaggelijk groot te beschouwen; ligtelijk

zou men er toe overgaan om, gclijk reeds vele gcologcn deden,

zijne loevlugt te nemen tot de vcronderstelling , dat het water

in een vloeibaren loestand uit den haard des vulkaans zelven

opsteeg en dat deze watermassa over den rand des kraleis

werd uitgestort.

Gaat men echter de bcriglen, ten dozen opzigle door inboor-

lingen geleverd, met kritische zorgv uldigheid na, slaat men hot

oog op de plaatselijkc gesteldheid, dan ontwaart men aldra,

.'n sleehts sommize s treken teislerden, dat
O /

dat de

de vernielde wouden zich tot den cnkcl woud bcpcrkten en

dat de raeuigte, do
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dan con drietal beliep; wijdcrs dat dezc doij>ea en dit woud

alien gelcgen waren in de rigting Tan het eenc uitloozings-

kanaal, d. i. in die streek, waailn de hoofd rivierkloof van het

gebergtc haren uitloop heeft; verdcr dat de ovcrslroomiiigen

slcchts plaats vonden in twee verschillende riglingeiij nanidijk,

aan die zijden, waar de twee groolsteen diepste klovcn bergaf-

waartsloopen, die bovcn aan den kralerraud zelven een aanvang

nemen, i) tervvijl daarentegen alie andere omliggende slreken

daarvan verschoond bleven.

Dcrgeiykc overstrooraingen , welke gchcel en al plaatselijk

ziju^ kunnen door eerie betrekkelijk geringe watermassa ^vor-

den veroorzaakt en aan sterke rcgenvlagen allccn hun onlstaan

versclmldigd zijn. Uitdrukkelijk wordt in het verhaal nopens

Janude nitbarsting gezegd, dat van den
^aen Fcbruarij, gedurcnde welke d;

mingen plaats vonden, herhaaldelijk avuurstralen)) in de

aschzuilwerden gezien en de lucht door een zwaren rei/en

van drooge asch word vei'duisferd. 2) En bcide deze laatsle

vej'schijnselen zouden moeijehjk overeen tc brengen zijn met

de veronders telling
J

dat water in een viocibaren tocstand uit

hot binnenste des kraters was opgestuwd geworden. Ware zulks
^

het geval geweest, dan zouden de verwoeslingen , Yooral in de

hoocrere zone van het gebergte, veel aanmerkelijker licbbcn

moeten zijn dan werkelijk het geval is geweest; door ondcr-

zoek is mij geblcken, dat de helliogen van het bovenste

edeelte des vulkaans, welke met eene zachte glooijing afdaul-
S

gen waren bedekt

beekkloven, maar geene

spleten werden gevondeu

woest opgeretene groevcn

derhal

') De eene kloof strekt tot bed aan de banjoe Pait, welke in Jen kratcr zclven

haren oorsprong neemt; zij loopt door de dvvarskloof van den Kendeng naar de zijdc

van Asem bagoes; de andere is de kloof van den Pcndot, welke tns?chcn den Merapi

en den Rante naar Banjoewangi bergafwaarts loopt, alwaar de beck, die door haar

stroomt, Tamboeng wordt gebeeteu.

==) Dit laatstc hccft betrckking op Banjoewangi, waiir gcen waterregen viel.



1044

den door regenwater, neergeplofd uit vulkanische onAveers-

buijen, weike zich in den omtrek des kraters, op het bovenste

gedeelte des bergs cntlastten; ligtelijk kan men zich een denk-

beeld vormen van de hevigheid van dergelijke onweerregens

,

wanneer men nagaat welke verbazende hoeveelheid waterdamp

uit den krater in de lacht moet zijn uitgestroomd, want deze

toch, hoezeer vermengd met zwaveldamp, asch^ enz., zal onge-

Iwijfeld het hoofdbestanddeel der rookzuil hebben uitgemaakt, die

van den 16^"° Januarij tot op den 18^^" Februarij, derhalve gedu-

rendedrie en dertig dagen! onophoudehjk door den krater werd

uitgebraakt. Tevens is het zeer waarschijnlijk, dat vele van de

avunrstralen^)) ^velke, zoo als uitdrukkelijk vermekl wordt^ in

de zwarte wolk werden waargenomen en haar «doorkliefdenj

»

werkelijk bliksemslralen zijn geweest. Ook in andere wereld-

deelen , bij andere vulkanen hebben , na het eindigen van

eruptien, mcnigwerf hevige regens en overstroomingen plaats,

en het zijn nict alleen deze fciten^ welke de door ons voorge-

stanc meening staven^ maar ook vooral deze omstandigheid : dat

nieuw^e overstroomingen van den 11*^'" tot den IS*^*^" oiilstonden,

derhalve nadat de eruptle had uitgewoed, nadat alle andere
4

verschijnselen, Avtike vroeger met dezelve gepaard gingen,

reeds hadden opgehoudcn, de krater tot rust was wedcrgekeerd

en geene ontploffingen meer werden vernomen, Zou men zich

de mogehjkheid kunnen voorstellen, dat eene waierzmly uit

hetbinnenste der aarde, door den gloeijend heetenkraterschacht

20U kunnen opwellen, zonder vergezeld te zijn van de

hevigste aardbevingen , van het vreesselijkste kratergebrul ?

Zou er met eenigen grond van waarschijnlijkheid mogcn
verondersteld worden^ dat in den diepen haard des vulkaaus,

alwaar gesmoltene lava aanwezig is, zich water in een vloei-

bann toesland zou bevinden? Ik betwijfel zulks ten stcrkste;

veel aannernelijker schijnt mij daarenlegen het gevoelen toe,

dat uitbarstingen hua ontstaan te danken hebben aan het

indringen van water, in de vulkaanschachlen, uithoofde alsdan

de gansche massa, welke toevalhg daarin doordrong, eensMaps

tot op den laatst* n druppel in damp moet worden herscliapen.
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of in zijne bestanddeclea oiitlced. In deu Semcroe en in den

Lamongan wordt voortdnrend half gesrnoltene lava in het

bovenste gedeelte des kraters gevonden, die, \vel is waar,

niet in stroomcn, maar slechts in brokslukken uit den kraler

wordt geslingcrd; ook in den krater van den Brumo, Slainat

M
erf

oude lava-slroomen van onzen Idjen, wcike zulk ccnc groote

(liktc en iiitgestrckllieid beziltcn, deze hebben wij reeds vrocger

Iceren kennen.

Gcene vcrwondering toch kan dc ontzeltendc walcnnassa

barcn, uitgeslort door dergelijke vulkanische onweerrcgcus

,

wanneer in aanincrking wordt genonicn met welkc hoeveel-

heid waterdanip do atmosphecr moet bezAvangerd zijn, vvaanri

gedurende langer dan eene inaand zulke ontzaggclijke daiiip-

znilen opstegen als door den krater van dezen vulkaan wcrden

uilgebraakt; evenmin mogen de oveistroomingen, door die

uitgestorte watermassa's veroorzaakt, de verbazing \\ekken,

wanneer niet uit het cog wordt verloren, dat op Ja\a ieder

jaar tallooze, ja, zelfs verwoestende oversIroomingen na zware

regens plaats hebben, zander dat bij die gelegenheden de

waterraassa door vulkanischen damp nog vermeerderd werd.

Ten bewijze van het aangevocrde zullen ^Yij hier een voor-

beeld uit honderden bijbrengen. In den nacht van den

2aea Augustus 1844 had eene overstrooniing plaals aan de zuid-

kust van Java, in het distrikt Prigi, residentie Kcdiri, ver-

oorzaakt door de hevige regenvlagen gedurende dienzelfden

nacht gevallen; de kleine vlakte van Pri

daarvan drie a vier voet hoog onder water gezet, waarbij til

huizeu door den stroom werden weggevoerd en vele sawa's

verwoest. (Javasche Courant van den 51"^" Augustus, 1844,

no 70.) En nietlegenstaande dit alles heeft het gebied der

:ken eene zeer germge

uitgestrektheid, en is het kustgebergte, waarin deze beken

in^^en, zeer laag, buitenclien nog viel zulks voor in de
tsp

di'oog droogste jaargetijde! G
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regcnlijd daarenlogcn lieeft men, bij het doorlezen van dc

Javasche courant, die te Batavia het Jicht ziet , tweemaal 's weeks

gelegenheid om zich bezig te houden met de — steeds offi-

ciele — berigten van overstroomingen ^ welke raenigwerf in

twee, ja, in drie residentien te gelijker tijd hebben plaats

gehad. En men verlieze hier niet uit het oog, dat de door

ons behandelde uitbarsting van 1817 in het midden van het

regenachtige jaargetijde plaats greep, in eene maand, gedu-

rcnde welke op dit zoo vochtige^ zoo regenachtige eiland alleen

ten gevolge van zMare regens, ieder jaar even groote, ja,

grootere, meer vervyoesting te wees: bren^ende overstrooaiin-

plaats grijpen

beschouwingen is: dat de uitbarsting

den Idjen, in 1817, eene uitbarsting w^as van asch, zwavel-

damp (of zwavclig zuur)*en waterdamp; dat de overstroonungen

van modelerachtig 5 deels zuur, en naar zwavel rickend water

aanvankelijk werden veroorzaakt doordien het zure meer uit

den krater werd gestuwd en later ten gevolge van het water,

uitgestort door vulkaijischeonweersbuijen; de watermassa's, hieruit

ontstaan^ vermengdcn zich bij het nederstroomen met zwavelige

en andere uitgeworpene zelfstandigheden , maar voornamelijk

met de vulkanische aschj welke in de bovenste zone des bergs

ter dikte van vier voet was gevallen, werden tot modder^

stfoomden in de bcide langste hoofdkloven, — waarvan de

eene, de kali Poetih^ noordwestwaarts van den krater en dc

andere zuidoostwaarts van denzelven ligt, — met woedende

vaart het gebergte af en zetteden het diepland onder water.

Geen water kwam in eenigen anderen vorm uit den krater-

schacht te voorschijn, dan in dien van damp. Geene andere

overstroomingen haddcn alhicr plaats dan die, welke door ons

zijn vermeld geworden. Tot op een afstand van 2,000 voet

beneden dc kruin des bergs stierf alio woudvegetatie,

dc stamraen van het geboomte vier voet diep in de asc

ken; zf IPs te Ongop-ongop, in de nabijheid van den krater,

c Tjemoro-boomen, wcIisANaar, onlbladcrd en dood

iden nog regtop en dit toch zou oinnogelijk het gev
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kunncn zijn, indicn groote watermassa's ook naar clczcn kant

en aanhoudcnd uit den krater ^varen gcstroomd, Ilct is dui-

delijk blijkbaar^ dat het regcnwater eerst verdcr bcrgafwaarts

tot zulk eeiie massa is zaamcrevloeid, dat vervvoestin']ren door

hetzelve kondcn aancreri^t worden.O^^'O

uitb

deele als iets merkwaardigs, veel minder als bevreerading

iwf!n: 711 ziin een ircvolir van het aan^^wekkcnd te bescho

de kratcrs dier Yuurberiren en van do

vulkanische onweerregcns, en deze mcrcn moctcn als ccn

schijnsel worden beschouwd, dat noodwendig te huis bob

in de zone van 5 a 7.000 voet, waarin Jo kraters in dit trop

der

halve worden veronderstcld, dat in alle tropisclio landcn, of in

die streken, wier klimaat daarmede overeenkomt, dergebjke ver-

schijnselen zuUen worden waargenomen^ indien, namelijk, do

vulkanische bekkens dczer landen in dezelfde zone, — de

eigenlijke wolkenzone, — gclegen zijn. (Op Japan? op de

Philippiinsche eilanden ?)

^
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ZESTIEKDE S€HETS.

VAN BANJOEWAXGl TOT AAN BONDOVVOSO.

"— — Nein, nein , der Mensch cler lat e'm Egoist,

u Und thut n'tcht leicht um Gottes VVillen,

<iWas elnem Andren niitzlich ist, >»

(GoTriB.)

Bondowoso y den 25"^^'' October.

Nadat ik den 18^*^^' van Ongop naar Ban]oe^Yangi was terug-

gekccrd, verliet ik deze plaats den 19^^" des morgens vroeg

ten 7 urc, ten eindc mijne terugreis aan te vangen. De
gewone poststations aan dezen weg gelegen, — die ^ij reeds

hebben leeren keniien, — bereikte ik, namelijk, bet eerste

Katapang ten 7^4 iire, bet tweede Batoe toetoel ten 7^U ure,

bet derde, Soemoer gcbeeten, ten 8V4 ure, bet vierde Ponka-

lingan ten 8^/4 en bet vijfde en laatstc Badjoel mati ten 9^2

ure^ tenvijl ik bier een ontbijt nam, dat inij door bet distrikts-

boofd werd aangeboden (betgecn met alle reizigers gewoonbjk

bet gCTal is), werden de paardcn gezadeld, ten einde onzen

igt tot aan Soemb Op deze

Badjool mati naar de zoo evengenoemde plaats (van 10 tot 3

) verzamclde ik de welk

20^^^^^zettede ik

Soember waroeinden vrocgen raorgen op nieuw Toort, bereikte

ten 7 ure bet poststation Ascm bagoes, docb kwam eerst ten 8V2

ure aan het poststation Tan kali Tikoes. Stugge, slechtepaarden,

die iederen oogenblik weigerden voort te gaan , veroorzaakten hei-

haaldelijk oponthoud en strekten tevens om mij voor te bereiden

op nog gi-ootere hinderpalen, die ik op dezcn dag zou ontmoeten.

Ten 10 ure kwam ik te Sitocbondo aan; een half uur later

toog ik, met een vei.sc!i vooispan van virr paarden, reeds

*
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weder op weg naai Pradjakan, — Ikt beliaagde cchler cle panr-

den mij niet verder te brengen dan ongcveer ccn duizcndtal

schredcn en — mij in het zand te laten steken. De wielen

snedcn omtrent ecn voet dicp in den weg, het rijfnig slonJ

als aan den grond gesmeed en mijne kkppcrs als \varen /ij

daaraan vastgenageld. Slaan liidp niet 5 en' welkc middi'Ien de

koelsier 00k in liet werk stelde, om hen helzij voor- of ach-

teruil te doen gaan, alien Lleki^n \ruehteloos te zijn. Geen

duim breed weken zij van de plaats , niettegcnstaandc zij aan

de brandend heete straleu der zon waren blootgesteld. Zoowel

ter linker- als tcr regterzijdc van ons lag cenc breede zand-

woestijnj welke, met een schraal struikgewas begroeid, ons

weinig lomnier aanbood. Ilierbij kwain nog, dat geen wiiid-

togtje werd bespeurd, geene wolk^ welke de hiUe der zonne-

stralen temperde; het zand was zoo gloeijend beet, dat de

voeten der loopers, die geen schoeisel droegen, Avcrdcn ver-

schroeid; deze, in plaats van de paarden aan te sporen, liepen

telkens ter zijde van den weg, ten einde eene piek ondcr den

loniraer van een boom of van ecn struik te zoekcn^ alwaar

het Zand niet in een zoo hoogen graad ^^as verliit.

Eindelijk zond ik den koetsier naar Sitoebondo terug, ten

einde een voorspan van bullels te halen. Deze ging, — doch

^^^vam niet weder opdagen. Nu zond ik een tweede bode, ten

einde alihans een rijpaard en een paar koeli's te bekoraen,

om mijne pakkaadje af te halen; intusschcn ging ik een vijf-

honderdtal schredcn verder den weg op, al\\aar een half

vervallen wachthuis mij een betere beschutting voor den glocd

der zonneslralen aanbood.

Ilier waclitte ik van 10 tot 12 are 5 eindelijk rezen stof-

wolken van den weg op, en bespeurde ik een rijtuig, dat

snel naderbij kwam. Nu meende ik gercd te zijn; niaar hoe

bitter w erd mijne verwachting te leur gesteld, tocn ik een mij

geheel vreeynd rijtuig, met zes paarden bespannen en door

een grool aantal Javasche hoofdcn te paard orastuwd, zag

voorbij roUen. Ik stond aan den kant van den weg, en riep

de voorbij snellende ruitei^ toe, in de hoopbeschaafde meiischefi
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aan tc trelTcn; icmaiid, met cen bruiiiachtig gelaat, si oeg oven

het oog door het portier van hct rijtuig naar mij hccn, terwijl

ihij ill vliegendcn ren doorreed, omstuwd door cene geheele

tioep van trawanten tc paard, zondcr op mijn verzoek zelfs in

het geringste te letten.

Eindelijk kwam raijn arme bediende, die zicli gcheel buiten

adem had geloopen, bij mij aan; hij verhaalde mij, dat do

groote heer, die met den Controleur van Sitoebondo in het

ghidsche rijtuig zat, op dezelfde plaats in het zand was bhj-

Tcn steken, waar mijn rijtuig stond, — dat hij mij mijne beide

voorste paarden had afgenomenj die voor zijn eigen rijtuig had

docn aanspannen en vervolgens, zonder gchoor te gevcn aan

zijne tegenwerpingen (die, van mijn bediende), de reis had

hervat. — En op die wijze reed hij mij voorbij! In plaats nu,

dat hij mij uit mijn netehgen toesland zou geholpcn hebben,

ontnani deze overheidspersoon mij, op eene gewelddadige wijzej

nog mijne paarden, de eenige hulpmiddelen , welke mij waren

overgcschotcn.

Den naam van den man, die zich door zulk eene uitne-

mende handelwijze kenmerkte, zai ik nict vcrmelden; hij was

Inspecteur der kaneel-cultuur en van geboorte een Ceylonsche

kreool en werd vergezeld van den controleur van Sitoebondo.

Zijne bezigheden bestaan hierin; al wandelende inspecteert hij

een tuintje, dat in de nabijheid van Pradjakan hgt en waarin

een vijfhonderdtal kaneelstruiken zijn geplant; hecft hij dit

werk verrigt, waartoe een half uurtje wordt vereischt, dan

zet hij zich gedurende een paar uren aan tafel, vcrvolgens

slanpt hij drie uren en rijdt eindelijk weder naar huis; twintig

personen, te paard gezeten, begeleiden hem alsdan op zijnen

togt, terwijl zijn rijtuig in vliegenden ren daarheen rolt.

Ik heb dit voorval cenigzins uitvoeriger vermeld, ten einde

cene kleine bijdragc te leveren ter beoordceling van eene

zekere klasse van menschen in Neerlandsch Indie , en te

docn zien op welke wijze zij een rciziger bejegcneii, \\iens

streven (met opoffering van al zijn tijd, van al zijne middelen)

eeniglijk was; h^r dm^n van wetenschappelijke nasporhigcn.
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Van mijue komst te dier plaatse had ik vooraf op do gebnii-

kclijke Avijzc kcimis gojevcn, en daarbij hot plaatsclijk bL'sluiir

van Sitocbondo verzodit mij de noodi^e en gcbruikelijko lin

te willen verscliaflen.

Ik bevond mij derhalve nog in de zandwoeslijn en bleef (c

vergeefs naar een paard uitzien. Nu wilde ik beproeveu om
te voet naar Pradjakan te gaan, maar het zand^ — een mlka-

nisch, giijskleurig, fijn zand, — was zoo gloeijendheet, dat ik

de hitte, wclke door de zolen mijncr schoencn drong, niet

kon verdiiren. Daarenboven moest ik nog zicn^ dat dc 20

begcleiders Tan den heer (die te Pradjakan niocst over-

nachten), bij hunnen terugkeer ^ mij in galop voorbij redeii

,

zonder dat zelfs een enkele dezer hoofden menschelijkj ik \\\\

niet zeggen bescliaafd of belecfd genoeg was, om tnijn Terzoek

in aanmerking te ncmen en mij een paard te verscliafTen.

Dit Yoorval leverde mij A^cder een nicuw bewijs, dat dc zoo

hoog geprezene gastvrijheid der Javanen verrc van algcmecn

is, en dikwerf slechts in schijn bestaat. Ilet is waar, op mijne

reizen werd ik door a7'?ne Javanen , in kleine dorpen^ in nede-

ige batten en voornamelijk door de bergbtwoners bijna altijd

gastvrij ontvangen; dit ondervond ik in ruimere mate bij de

Soendanezen, dan bij den Javaan in Oost-Java, en dan nog

wel bij het armc gedeelte der bcTolkingj bij de zoogenaamde

yemeene Javanen. Ilet tegendeel vend ik iramer bij de hoofden,

hetzij zulks in eene meerdere of mindcre mate het gcval \^as;

gewoonlijk waren zij dan slechts gastvrij , vvanneer de Resident

of de Regent bun zulks hevolen had, hetgeen met andere

1

woorden wil zeggen: dat zij de ontvangene bevelen nakwainen.

De ondervinding lieeft mij tevens geleerd^ dat ook de gemeene

Javanen, al is het, dat zij den reiziger gastvrij in hunnehutten

opnemen, niet geneigd zijn, nit eigene hctvcging^ grootediensfen

of werkzaamheden van eenig belang Toor hem te verrigten.

Het zij mij vergund hier een enkel voorbeeld bij te brengen

van de honderd verschillenden , weike ik ten bc^vijze hiervan

zou kunnen aanvocren, De Residenten zenden gevvoonlijk officiele

aanschrijvingen aan de Regenten, waarbij deze worden gelast

67
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aan de reizigers, in hunne afdeeling , alle mogelijke hulp le ver-

leenen; de Regentgn geven kemiis van deze bevelen aan de dis-
^

triktshoofclen en deze vvederom aan de dorpshoofden. Gewoonlijk

geschiedde zulks insgelijks bij gelegenlieid der door mij gemaakte

reizen. Somtijds echter gebcurde het, dat ik, bij het her- en

dcrwaarts trekken door het gebergte, geheel onvei^wacht in het

een of auder distiikt of dorp aankwanij alvorens de bedoelde

aanschrijving was ontvangen, zoodat men mij derhalve niet

kende. Zoo kwam ik eens, Tergezeld van een geiing aantal

bedicnden, in het hoofddorp van een zeker distiikt aan. De

koeli's, die mijne pakkaadje droegen, en hun pad langs (bcler

gcbaande) omwegen hadden gekozen, konden eerst den dag na

mijne aankomst \\ orden verwacht. In de nabijheid van het dorp

lag eea hooge berg , welks top ik wenschtc te bekliraraen. Ik begaf

mij naar de markt, ahvaar, nabij de warong's, een groot aantal

dorpbewoners , — die volstrekt geene bezigheden hadden, —
op den grond lagen en den tijd verdreven met dobbelspel,

met cigaren te rooken of naar de muziek van den gamelan le

luisteren. Ik verzocht, dat een tien of twaalftal hunner mij

naar de kruin van gindschen berg zon begeleidcn, hun te kennen

gevende, dat het bcvelschrift daartoe later aan het dorpshoofd

zou -vvorden toegezonden. Ik deed hun opmerken, dat zij veipHgt

zouden zijn mij te vergezellen, zoodra die aanschrijving zou

zijn aangekomen; dat zij, naar het tarief^van regenngswege

vastgesteld, h 2
'/a cents per paal, ieder slechts V2 gulden voor

denrgeheelen togt zouden bekomen, terwiji ik hun 2 gulden,

benevens vrij tabak en levensmiddelen aanbood, indicn zij mij

vrtjwillig volgden.

Verre van mij eenigermate onvriendclijk te bejegenen, gaven

zij zich zelfs de moeite zich om te draaijen, op te staan en eens

even naar den berg te zien; — gaarne zouden zij die twee

gulden hebben verdiend, — maar de berg was zoo Iioog, zij

lagen daar zoo gemakkelijk, zoo genoegelijk bijeen: «ach,

mijnheer, dat beklimmen van bergen vordert zooveel inspan-

ning,» zeide de een, «ik ben er niet sterk gcnocg toe,)>

zeidc een ander; «ik heb een lammen voet,)) was het anlwoord



1053

Tan een tlerdej (cik moot niijne zieke vroiiw le Iniis oppnssen,

»

zeide een vierde; in dier Toege Irachfte elk zirli op eene

nict onaardige wjze to Tcrontschiildigen^ het was blijkbnar,

dat zij licver gebrck leden en hun gefnak hidden, dan dour

eenigen arbeid 2 gulden to ycrdiencn, en toch bczatcn vcrrc

v/eg de meesten geen 10 cents,

Wat het distriktshoofd bctrcft, het is waar, deze toonde zich

niet weigerachlig ora nilj in den ledigstaanden pasanggralian op

le ncmen, mij tegen daddijke betah'ng de noodige livcnsmid-

delen te YerschaiTen, maar betuigde mij zijnleedwezen, da I liij,

uithoofde van armoede, buiten slaat Mas cm mij ran lafe!- en

beddegoed te voorzien.

Don Yolgenden dag reed een Priai, op een ros met sehuim

bedektj spoorslags het dorp binnen, terwijl hij het Lcvelschrlfl

van den Resident hoog boven zich uithield! — Deze brief werdj

op staande voet^ onder den blooten hemel, door het hoofd

gelezen, die door honderden van nieuwsgierige dorpehngen werrV

omringd. — Korte oogenbhkkcn daarna k^^ara een bediende

mij berigten, dat het distriktshoofd zich voor den pasanggrahan

bevond en mij wenschte te spreken,

Daar zat hij op den grond nedergehurkt , met de beencn kruisc-

linffs over elkander; in minder dan 24 uren tijds was zijn

eerbied voor mijn geringen persoon tot die hoogle gestegen^ dat

hij zelfs de trappen aan den ingang van den pasanggrahan nw\

durfde opklimmen, maar v66r het huis op den blooten grond

nedergeknield bleef zitten. Een twaalftal personen, tot zijn gezin

behoorende^ beladen met matrassen^ kusscns, tafelgoed, en andere

artikelen van weelde, lagen rondom hem op den grond gekuield,

terwijl nog daarenboven een groot aanlal gemeene Javanm zich

achter hem in dezelfde ootmoedige bonding Iwvond<*n. llij hield

den brief van den Regent in de hand, en bragt mij^ met zaaiu-

gevouwen handen en diepe buigingen, herhaaldehjk zijne eerbe-

tiiigingen (Sembah) toe, ter\^ijl hij intiisschen dcizcndmaal om

verschooning bad voor de weinige dienstvaardigheid den vorigen

dag aan mij betoond! — Hij zeide mij, «dat ik nu vrijelijk,

over alles wal hij bez-it, raogt beschikkenj niet 10, maar 100
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Locli's i.011 ik krijgen; overal, waarlieen ik mij ook begafj zouclon

z!j mij volgen; hij zelf zou mij begeleiden en voor dit alios,

behoefde ik geen enkelen cent te betalenj tenzij ik zulks

volslrekl zou verlangenj)) enz.

Hetgeen zoo even is vermeldj heb ik bijna altijd door liel

gedrag der Javanen bevcstigd gezien. Ik zou aycI eens willen

^vetcn, hoevccl koffijbooncn dicgcncn hopen te outvangen, die,

als voGistanders der zoogenaafnde vrije cultuur op Java, ver-

langen, dat het aan de inboorlingen worde overgelaten, om tegen

betaling van goed geld, zoo veel of zoo weinig koffijboonien le

planter! 5 als zij, — zonder daartoc gedwongen te worden, uit

eigcne beweging, namelijk, — zullen willen doen. Ik voor mij

ik houd mij ovortuigd, dat de Javaan uit eigene beweging met

meer zai planten dan voor zijne eiyene belioefte zal worden

yereischtj en dat hij, zoodra de regeling van den arbikl aan

zijne vrije keuze wordt overgelaten, jaarlijks geen dozijn koiTij-

4)oonen aan de Europesche markt zal brcngen.

AYil men, dat de Javaan vrijwillig plante, dat hij tegen bil-

lijke vergoeding ccne groote hoeveelheid prodncten aflevere,

zoo zorge men eerst, dat het aantal zijner behoeften vemieerdere,

maar bovenal dat hij de genoegens eener Europesche levens-

wijze en artikelen van weelde leere kennen, Al de behoeften,

welke hij thans heeft, kanhijinzijn eigen land bevredigen^ om
dezelven te voldoen, behoeft hij zich ^eKin 3 palen van het

dorp, waar hij gevestigd is, te verwijderen!

Het karakter der Javanen schijnt in den loop van tv^ee

eeuwen geene bijzondere verandering te hebben ondergaan,

Het oordeel loch, dat in 1656 door een Nederlander over den

inborst der Javanen werd geveld, is Mxn dien aard, dat het

als eene naauwkeurige schildeiing van den Javaan van onzen

tijd mag beschouwd worden; moge het voorbeeld en de invloed

der Europeers eenige wijziging hebben te weeg gebragt in som-

mige karaktcrtrekken of eigenschappen des Javaans, op zijn

karakter in het algerneen is het nog hedea van toepassing.

Het zij mij vergnnd alhier eene merk\^ aardige plaats aan te

halen uit een werk, waarvan waarschijnHjk slechts een gering
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Co

n bestaat; het bevat cene reisbeschrijving ran

[genoemde, die^ op last dcr toenmalige Oosl-

nic. herhaalde malcii iiaar.licl hof des Kcizers

crd

«0m dc nature der Javanen kortelijck iiy! to beelden^ heeft

men macr te scggen dat de gebreeckcn ende ondeughden in

haer soo volkomen zijn datmcn weynigh deughden daerfegen

weet te vindcn^ sy zijn ongelooffelijck gevcynst cm luin quaet

met schijn van goet te bedeckenj seer wispcllurigh, cnde Iraegh

in haer voornenien : seer trots , hoovaerdigh ^ en anibilicus.

Twee Ileeren malkanderen op slrai^t gemoetende sullen lum

esicht sraadelijek d'een van d'ander wenden, een ydfM- sicor

O
1

inbeeldende de grootste te wesen: onmatigh brandende van
^

gicriglieytj ende dacrom seer diefaclitigh: see?' Uiy tot den

arheyt nochtans uyt vreese seer willigh als haer 7 selve

door dwangh opgeleyt wert van den mcerderen dacr onder

sy bescheyden zijn: onmatigh luxurious, het Turekse gcbi^eck

haer noehlans geheel niet aenhangende, daermen selfs onder

haer niet van weet. By haer ambitie zijuse seer raoordadigh,

ende ontrouw, wenschende na malkanderens doot^ den Vader

den Soon, ende den eenen Broeder den anderen, ende de Sooji

den Vader gaerne doodende, soose den Koningh raaer behagen

konnen, ofte in staet verhoogen. In 't dooden van malkanderen

ziinse wreet ende onbarmherti^h , de lancksame ende pijnlijcke

doodt

veranderinjre : men sietse

selden onde

die omgebracht wcrden. Ick hebbe dit diversche malcn Toor

niijn oogen gesien: onder andere verscheyde gesien rabraken,

die niet een woort spraken, noch haer \^esen veranderden. In

den Oorlogh ziinse vertsaeght, ten zy datse benaut zijn, ofte

^) Javaense reyse, Gedaen van Batavia Over Samarangh Kii de Konincklijcke

Hoofd-plaets Mataram, Door de Heere N. N. in den Jarc 1656. Waar innc den wegh

nyt Samarangh na Mataram, mitsgaders de Zcden, Gewoonten, en Regcringe van

den Sousoiihounan, Groot-machtighste Koninck van 't Eyland Java, uauwkeurigh

wordcn beschreven. Tot Dordrecht, 1&66.
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de doot meeiiea niet oiilgaen te konnen. Uyt alle welcke qua-

il teyten hacr nature wel te presumeren is. Haer deughden zijn

weynighj deAvijlse alle gevejTist zijn: Hprincipaelste is haer

vriendelijckheyt ende beleeftheyt^ daer mede sy de Euro-

peaenen selfs overtreffen. Men heeft onder haer geen schelt-

woorden kleyn noch groot; *t ^e^no. ick oyt gehoort hebbe^

was onder kinderen seggende d'eene tegen d'andere : doubila

,

ofte ghy ongeluckige. Van ernstige saken onder malkanderen

sprekende houden sy hun seer deftigh, gebruyckende weynigh

woorden. In vrolijckheyt zijnse uytgelaten^ wie meer oorsaeck

tot lacchen kan geven wert meest gepresen : sy zijn groote

beminders van Paerden, sullende selver liever gebreck lijden

dan hun Paert H sijne te onthouden: seer liberael ncdrigh en

belceft, als den een den anderen tractcert: haer discourseu

veeltijdts aenleggende om den Koningh op 't hooghst in sijn

absenlie te prijsen; bemimien haer Koningh uytvvendigh soo

vierigli^ datse hem als een Godt respecteren: stellen sulcken

vasten fondament op hacr Machometaense Godtsdienst, datsc

haer saligheyt onfcylbaer gelooven, ende alle andere vervloe-

cken, ja als onsalige menschen bespotten. In noot zijnde over-

treffen sy alle natien, door desperaet vechten schuymbeckende

Tan boosheyt als duUe honden: buyten dese ongestuymiye

alteratie zijnse altoos haer selven soo gclijcky dat men
noyt sien kan ojse goet of quact zijn ^ droevigh of hlijde.

In neutrale saken ^ over eenige delicten disputerende^ tracht

elck met al sijn verstant de rechtvaerdigheyt voor te staen,

diese anders \Yeynigh achten als 'er maer voordeel by sien;

soo dat hun deughden de grootste boosheyt meer bedecken

dan verbeteren^ malkanderen in nature soo gelijek zijnde
^

datiiien sonde seggen dat alle Javancn in een Huys opge-

voet en van een Voder geteelt waren. Den besten die ick

oyt gefrequenteert heb is den Tommagon Paty, dacr ick veel

ongcveynstheyt ende tegen hare nature eenige trouwe in bcTon-

den hebbej die onder de nijdige Grooten daerom den Hollander

(als ecu genoeghsaem schelt-woordt) genaemt werl.)) — (Zic

bladz. 20 en 30, t. a. pi.)
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Laat ons nu echler, na doze kleiiie uil\Nciding, lot ous

P wel naar den ffioutcn wcs viinO" ""''-" '"O

Sitoebondo, alwaar ik. in het gloeijende zand, door hittc

gekwcld, nog immer op uitkomst stond to waclitoii,

Ik had Iwcc thermometers bij mij^ doze stegcn, 4'/2 Toet

boven den bodem (ondcr hct dunne stroodak), nict hooger

dan 55,5° Reaum. (= 112° Fahr.)^ op den bodem cchtcr,

welke door de zon wei-d beschenen, stondcn zij, — ik had zc

zoo diep in het zand gestoken als do hoogte van den bul

bedroeg, — slonden zij, zeg ik ten 12 ure: 70

den weg, waar de bodem niet geheel en al thh

plantengroei is beroofd, had dcze aan zljnc oppervlakte:

G5, — 60, — tot 35° Reaum.; op de plaatscn, ^Yaardc ther-

mometer 55,0'' Reaum. teekende, konden mijne barre voels

loopende bedienden het tamehjk gocd uithouden, zonder dal

zij behoefden rond te dribbelen. (Welke sterke," in eene verticale

rigting opstijgende luchtstroomen moeten hier ont^^ikkeld wor-

den ! In eene horizontale rigting daarentegen liet zich geen spoor

Tan beweging in den dampkring ^\aarnemen.)

Eindehjk, het was nu 1 ure, kwamcn mijne bedienden met

twee kleine pikolpaarden aan; ik besteeg het ccne en staple

toen, vergezeld van een der bedienden, langzaam den weg op

naar Pradjakan. Mijn rosinant was zoo hoog, dat de toppen

mijner schoenen ongeveer I'/i duim van den grond waren.

Het dier w as niet kwaad van aard ; spoorde ik het op de zachlste

wijze aan , door het een ligten slag te geven , dan schopte het beest

telkenmale aehteruit en bleef het stil staan; ik had derhalve

ruimschoots gelegenheid het tal van goede eigenschappen van

dit edele strijdros te leeren kennen; eene derzelvcn, welke

het in ccne hooge mate kenmerkte, raaakte het bijzondcr

geschikt om dc osteologie op te bestuderen, zonder genood-

zaakt te zijn het eerst de hoid te moeten aftrekken.

ziine ribben teOp nieuw was ik be

tellen, toen wij (mijn scliildknaap en ik) voor den pasan

rahan te Pradjak

or-

die voorkomende

heeren de heer , als het huofd der plaalselijk
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aari het hooger eincl der lafel, naast hem de heer , benevciis

nog 3 of 4 anderen, wier kleeding, uit sarong en kabaai be-

staande, ultmuntcnd aan hunne kreolengezigten paste. Met inner-

lijk welbehagen hielden zij zich bezig met het dessert te gebrui-

kcn, tcn^ijl zij veider, hetgeen trouwens van hen verwacht mogt
worden, alle karaers, alle hoeken en gaten van den pasanggra-

han in bezit hadden genomen, zoodat mij geene andere keuze

was overgelaten dan te trachten bij dezen of genen Javaan in

het dorp onder dak te komen.

ik behoef den lezer wel niet te verzekeren, dat ik mij hoogst

gaarne uit zulk wellevend gezelschap verwijderde. Het aOdi

profanum,)) enz. schoot mij te binnen,)) die met pek omgaat,

/

wordt cr mee bcsmet. »

Ik ?ond ecn nachtverblijf bij een armen opzigter der culturen

van de 5'^'' klasse^ hij was een jong mensch, die mij door

zijne ongedw ongene \ riendelijkheid schadeloos stelde voor de aan

mij gepleegde gewelddadigheid en de grove bejegening, welke

ik had ondervonden.

Daar mijn achtergelaten rijtuig met bulTels moest voorlge-

trokken ^vorden, kon ik Pradjakan niet Y66r den volgendeu

dag verlaten. Ten
. gevolge van de gloeijendc hitte^ waaraan

ik gednrende een ganschen dag was blootgesteld geweest,

kAvam ik ziek te Bondowoso aan.

Moge dit verhaal andere reizigers tot waarschuwing dienen:

cm zich nooit naar eene plaats te begeven, zonder dat er

vooraf eene aanschrijving heengezonden

en nimmer langs binnemvcgen te reizen, zonder een behoor
ijl hoofden. Verkieslijker

in plaats van op de bescheidcnheid der inlandsche hoofden,

op het bevel te rekenen, dat hun is toegezonden geworden.

Gedurende vier dagen lag ik ziek in den passanggrahan

van Bondowoso, dewijl de ongemakken, ondervonden op mijn

togt van den 20***°, ecn aanval van buikloop hadden veroor-

zaakt. In plaats van den Ajang te bekhrnmen, gelijk ik voor-

genomen had, was ik er na aan toe, de reis naar hot «onbe-

kende land» te moeten ondcrnemcn, uvan wclks kusten ereen
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r ederkeert I

niijne ongesteldheid ^yckIra af, en hcrstelde ik ^^xxler gehed

en al^ met den terugkcer mijner gezondheid herkreeg degeest

zijne veerkrachtj de hoop begon weder levendig te wordcn,

nieuwe reislust ontwaakte en hot plan om den Ajang te be-

stijgen kwani lot rijpheid. (Geve de hemel, dat ik m
weder een Inspecteur der kaneel-cultuur oulrnoele!)

/
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ZE\EI\TIEl\DE SCIIETS
#

VULKAAN 41: AJANG. #
(met den KRATER ARGOPOERO Q en EEiMGE @

H. van den Aigopoero 9j207\

t( — — Ein iiberlrtlisclios Vcr-jniigon —

n

{{In Nacht und Thau aaf den Gohirgcn liegonln

(GoriiG.)

DjSmber^ den 5^"" November.

(Naar aauteekeniagen gemaakt te Pakis pamor, den SOsien October; in liet

Maki'clal, den 31*^*^" October; op den top van den Argopoero, dcu 1^*^"
PI

November en op den Tjemoro kendeng, den 2^^^ November.)

De bergmassa^ welke^mct den algeraeenen naam van goe-

noeng Ajang wordt bestempeld en oostv^aarts, doch in de

nabijheid van den vulkaan Lamongan oprijstj doet zich, opeen

grooten afstand uit het westen en het oosten, uit het noord-

wcsten en zuidoosten gezien^ niet aan het oog voor als een kegel-

berg; zij heeft den vorm eener lamelijk lange bergketen^ welke

bijna dwars gerigt is ten opzigte van de lengte-as van het

eilaud en die van het zuidwesten naar het noordoosten loopt.

De gedaante, waaronder de berg zich van de oost ten zuid-

zijde en van de oost-zuidoostzijde voordoet aan het oog dcs

beschouwers, geplaatst opdekawah Idjen, hcbben wij afgelee-

kend in het profiel Ringgit Figuiir 3; Ajamj Fiijuur d

stelt den berg voor van de west ten noordzyde, zoo als hij

\YOrdt gezicn van den goenoeng Boedolemboe van het Teng-

ger-gebergte ; de hoogsle bergtop a op deze figuur is de ((goe-

noeng Argopoero p) c de halfkringvorniige insuijdiiig, welke ia

Ringgit Figuur 5 en Ajang Figiiur 4 wordt waargenomen^

de zurI- CO zuidoostzijde des bergs wordt afgetcckend in Ajang
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Fii/Hur 2, gezicn van hot poslslalion Djocboeiig, G palcn wcsl-

zuidvvest^'nnrts van Djcmber gelegen; de zuiJoostzijdo wurdt

voorgesteld in Ajang Figuur 3, gezien van Djeniber ca dc

)Ostzijde, gezien van den top des Rawuii, in Ajamjoost-zuido(

Figuur 4

profielcn

n dezc bergmassa Tan de zuidwest- en van de uoord-

dan doet zij zich vccl smaller aan hct oog voor, daa

den, waarvan de afteekening in de zoo even gcnocmde

s gegeven^ in dit geval, nainelijk, wordt zij gczicn

n"- barer lencte-as en verkriis:t hare omtrek van deze

zijdc mcer de gedaante van eenen onregelmatigen kegclbcrg.

llccds uit Ajan(/ Figuur .2, 3 en 4 laat zich dnidelijk opiiiaken,

dat deze bergmassa ten minste uit twee achler elkander lig-

gende ketenen bestaat, welke evenwijdig ten opzigte van

elkander voortloopen; de westchjke bergketen, die hct digtsl

bij den Lamongan is gelegen, rijst hct hoogst van dezc beiden;

bet hoogste, raiddenste gedeelte a in Figuur 2 en b. c. in

Figuur 5 heet: goenoeng Argopoero. In het verlengde gedeelte

van deze Argopoero-keten , dat zich noordwaarts uifstrekt,

v^^ordt de zonderlinge halfkringvormige insnijding govondcn,

wclke in Figuur 1 van de westelijke, en in Ajang Figuur 4

en Ringgit Figuur 3 van de oostelijke zijde wordt afgebeeld.

Het zuidwestelijke uiteindc der oostelijke bergketen, welke

eene geringere hoogte bcreikt, wordt: goenoeng Tjeraoro ken-

deng gelieelen, terwijl zijn noordoostelijk uitcinde: goenocn

Ringging heet; Op hetbeneden gedeelte der noordoostclijkc hel-

ling van dezen Ringging rijst de dubbeltoppige goenoeng Saing,

welke uit den pasanggrahan Bondowoso bijna regtstreeks in

nr

het westen ^^o^dt

in A/ana Fiauu

proficl IS afgtixici

De westelijke voet van dit gebergte vereenigt zich met

den Lamongan en vormt op die Avijze een

lakken van ongeveer 800

hierover is een weg aaiigelegd, die van Toenggocl toeripa

gelegen aan Am zuidclijken voet van den Ajang, naar Kraks

voert welke hialstgenoemde plaats aan den noordoostelijk
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voel van den Lamongan ligt^ ten gevolge waarvan cle weg

cene noordwestelijke rigting heeft. De zuidwestelijke en zuide-

lijlve voet yan dit gebergte is omringd door eene \^ijdiiitge-

strelvte vlaktc-, die met eene zachte glooijing naar het zuiden

afdaalt; zonder ergens teworden afgebroken^ strekt zij zich uit

van Lemadjang tot aan Djember en bestaat zij grootendeels

uit eene onbewoonde wildernis; zijn oostelijke voet daaren-

tegen, die allengskens overgant in den westelijken voet des

Rawon, vormt een vlak-bolronden tusschenzadel, welke de
4 ^

ruimte beslaat tusschen beide bergen gelegen; deze tusschen-

zadel maakt het hoogste zuidelijke gedeelte uit der vlakte

van BondowosOj hoewel hij slechts 900 voet boven de opper-

vlakte der zee ligt. Wij zien hieruit, dat het Ajang-gebergte,

nieltegenslaande hetzelvc van het zuidwestcn naar het noord-

oosten in den vorm eener bergketen is verlengd, echter aan

alle zijden door vlakten of lage, vlakke tusschenruggen wordt

omringd; wij .zien^ dat het een gebergte vormt , hetwelk ge-

heel en al geisoleerd oprijst en^ hoe groot zijn omvang, hoe

onregehnatig zijn breede schedel moge zijn, door de gelijk-

matige glooijing waarmede zijne buitenwaarts gekccrdo helhn-

^en naar alle zijden afdalen^ echter den vorm van een kegeU

berg bezit. Ilet is vooral in Ajang Figuur 2 en 3^ dat zich

zulks ten duidelijkste laat bespeuren; wij zien in de genoemde

profielen, hoe de schedel van dezen berg, tusschen de puntcn

6 en c in Figuur 2 en tusschen a en rf in Figuur 3, zich

mijlen ver uitstrckL in den vorm van eene verbryzelde keten,

doch, te rekenen van de beide hoekpunlen, als een kegelbeig

met eene regelmatige en gelijkvormige glooijing naar de bui-

tcnzijde afdaalt.

BQivesteliJke keten van den Ajang, weike tevens de hoogste

en de langste is, namelijk, de Argopoero-keten, neerat ver-

der op eene raeer noordelijke rigting aan, en eindigt in de

nabijheid van Cesoeki. Eenige palen bewesten deze plaals

,

namelijk, loopen de lava-ribben van het gebergte lot aan het

strand voort^ deze rotskaap wordt door de Javanen goenoeng

Temboro gehcclcii; de langduiige weiking van lict geklols der
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branding hecft Ijaarbcneden gcdocUc in vroegerc tijdenalshct wareg IH.\^1V ItiM^l ,JK.lA^^,.^l^ Q^^L^^^L^y^ .X* '•^^0

ondcniiijnd , lerwijl het tegenwoordig slcclits door smalle strootcii

lands, met Tlliizopliora-geboomte begroeid, van de zee gcschei-

dcn is; op anderc plaalsen strtklvcii zich de lava-massa's nog tegcn.

Avoordig tot in de zee uit , en worden zij door de baren bespoeld.

De oostelijke keten, namclijk, Je Tjeiiioro kenJcng en de

Rinirging, is noordoostwaarls gcrigt; aan deze zijde daalt lu'l

gebergte in den tusscbenrug, Mclkcn wij reeds vroeger leer-

den kenncn, die, narnelijk, den Ajang met den zuidwcstelijken

voet van den goenoeng llanoe en Ringgit verecnigt en de

vlakle van Bondowoso van die van Besocki schcidt. Bcsoeki

lifft derbalve incresloten tusschen Iwee bergarnien, \velke zich

tot aan de zee iiitstrekken, namelijk, aan de eene zijde lig-

gcn de lava-ribbcn van de Argopoero-kcten en aan de andcre

zijde dc verbindingsrug van de Ringging-keten en den goe-

noeng Ranoe, benevens den Ringgit; ten gevolge biervan ont-

slaat eene smalle, halve maanvormige slrandvlakte, -vvelke

behalve door den grooten weg, die in dc rigling van het ooslen

naar het westen langs de kust voorlloopt, met geenc andere

plaatsen door \\e^en verbonden is, dan door middcl van ccn

rijpad, — dat over den tusscbenrug van den £^^ voert, —
met de vlakte van Bondowoso.

De goenoeng Ajang, wclkc van zijn schedel

voet door sombere wouden wordt bcdekt, die van roudsom

mijlen, ja, dagreizen ver door vlaklcn is omringd, waarover

zich een onafgebroken schaduwdak van woudgcboomtc nit-

tot aan zijnen

daar voor ons g
cmand

het eene berffketen , of best

ketencn? Uit vvelke stcensoorlen is hij gevormd? Is het ccn

vulkaan? Welke terrcinvormen worden tusschen die toppen

en ketens gevonden, die zich mijicn ver iiitstrekken; worden

er kloven, een krater, of plateaux gevonden? Welke planlen

tooijen zijue hoogdalen? Worden er sporcn aangetrolTen van

•) Zelfs geen inlander, tot het tegenwoordige geslacht beliooreHde, had denzclren

ooit beklommen.
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Yoonhnl igc bewoners dezer streken ? Hoe hoog rijzon die

nokken opwaarts? enz. enz. Deze en meer dergelijke vragcn

zou ik mij zoo gaarae reeds hebben kunneii beantwoorden.

Ik vatte derhalve het plan op den bergtop te beklimmen, en

begaf mij tot dat einde den 27^*^^ October ran Bondowoso

naar Djeraber; veronderstellende dat ik eindelijk^ "wij hadden

nu den SO'^'^" October^ voldoende krachten had Terzameld, besloot

ik van hier mijnen togt naar den bergtop aan te vangen. Reeds

t66v mijn vertrck naar Banjoewangi had ik de plaatselijke

overheid der afdeeling van mijn voornemen kennis gegeven, en

haar verzoeht om mij de vereischte hulp daartoe te verleenen,

door mij inlanders ten geleide te verschaffen. Niet slechls zag

ik mijn verzoek ingewilligd, maar meer nog verkreeg ik dan

between ^vaartoG ik aanzoek had gedaan; de beer Charles

]

Bosch, namelijk, wcnschte zelf deel te neraen aan onzcn togt.

Ten gevolge eener ongesteldheid , na mijne terngkomst van

Banjoewangi
J

zag ik mij echter genoodzaakt de rcis op te

geven en nog eenige dagen rust te nenien. Intusschen ^varen

Tcds de noodige aanstaltcn gemaakt, inlanders vooruitgezonden,

ten einde een pad te banen, hetgeen mijn reisgenoot van den

Rawon, die buitendien te ongeduldig was om langer to vvach-

ten, noopte voor mij te vertrekken. Begeleid door den Kongo

van Bondo\^*oso was hij in den vroegen morgen van den 23'^*^"

October van Djember afgereisd en had het distriktshoofd, den

Demang^ van laalslgemelde plaats, uit het gcbergte teruggezon-

den, hem tevens te kennen gevende, dat hij zelf langs de

overzijde des bergs zou afklimmen. Zes dagen waren reeds

verloopcn en nog hadden wij geen berigt van hem ontvangen;

hierbij kwam nog, dat, naar hot verhaal van den Demang,

reeds op den 25'**"", toen hij (de Demang) ten 11 ?n*e aan den

voet van den Argopoero afscheid nam van den beer Bosch,

dezc gecne levensmiddelen meer bezat.

Niet langer wildc ik derhalve verwijlen^ in den vroegen

morgen van den 30'*^*^" ving ik de reis aan, deels om mijn

reeds vroeger boraamd plan ten nilvoer te brengen, en

deels met het docl om don heer Bosch met levrrismlddclen
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Ic geiiioet le Snellen. De brocder van doa Kongo, die don

Torigen avond nit Bondowoso bij mij was aaiigekonien, vcrge-

zelde mij op niijnen togt,

Wij zctteden ons in het rijtuig en kwaraen binncn dric

kwarticr uurs, namelijk, ten 8 ure aan het ccrste postsfation

Djoeboeng; vijf minuten later redcn wij door de dcsa Rauibi,

welke zuidwest- of eigenlijk WTst-zuidweslwaarls van Djemhrr

ligt, en tot aan welke plaats do rlakte allengskens daall. llier

wachtten wij de aankomst af der achtergeblevene kocli^s, stegen

ten 9 ure te paard, ten einde het linker- of znidwcstelijke

uiteinde van het gebergte to bereiken; onzc wcg voerde ons

in ecne fioord-noordwestelijke rigting door de met woud bc-

dckte vlakte, waarin wij hier en daar kleinc gdiuchten aan-

Iroffen, welke eerst sedert kortcn tijd de plaats innamcn van

het gevelde woudgeboorate en nog van rondsoni door lictzelvc

werden omringd.

Ajang Figuur 2 stelt het profiel van den berg voor, gelijk

hij ^^'ordt gezien van het zoo even genoemde postslation

Djoeboeng.

Wij kwamen over twee kleine bcken, wcike zich ecn bed

hadden gegraven tusschen vulkanische rolsteencn en in bogtigen

loop zuidwaarts door de woudvlakte afstroomden. Ten 10 ure

bereikten w ij desa Kemoening kidoel en ten half elf het laaLsle

dorp (desa) Kemoening lor, en nu ontwaarden wij op onzcn

verdcren wTg ncrgens eenig spoor meer van bebouwing. AVij

vervolgden onzen togt voortdurend in eene noordelijke of noord-

noordwestelijke rigting, waadden twee herhaalde malcn door

eene en dezelfde beek, namelijk, op verschillende plaatsen van

haren bogtigen loop, — dit was de derde, welke \vij op onzcn

weg ontmoetten, — en bereikten ten 11 ure den voet des

bergs, alwaar de bodem zich reeds steiler begint te verheffen.

AanTankelijk zetteden wij onzen togt te paatd oort over dit

gedeelte des bergs, dat met eene bamboesvN ildernis , verder

op met hooggroeijend woudgcboomle was bedekt, en wer-

den, omstreelts ten half een ure, door ecu vreesse!ijk onweder

OYcrvallen; do regeiis, welke in stroomen nederplastcn, had-
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dcu deii clonkerbiuincn , humusrijken woudbodem zoodanig door-

weektj dat hij als in een modderpoel werd hcrschapen. Thans

konden wij niet langer in den zadel blijven; tc voet zolteden

\vij dus onzcn togt voort en zoiiken daarbij nienigwerf tot aan

de cnkels, ja, somtijds tot aan de knieen in de doorvveekte

aardc, tcrwijl het rcgenvvater, met den woudbodem lot mod-

der vermengd, ons in stroomen te gemoet kwam. Op die wijze

onzcn Aveg vervolgende, bereikten wij ten I23/4 ure cene

plaats in het woud, alvvaar Toor korten tijd eenige hutten

warcn gebouwd; zij werd door de Javanen: pondok Anipel

geheeten. iSadat wij alhier tot half twee ure hadden halt

gehouden, zettcden wij onzcn togt, onder aanhoudenden

,

hoewel minder stciken regen, bergopwaarts voort; het pad,

dat wij tegen de allengs steilor wordcnde helling volgden,

bragt ons ojJ eene srnallo toeloopende bcrgrib. Ten 3'/2 ure

k\^amen wij aan een kleincn Toorsprong dczer rib, waarop eene

betcr gebouwde hut stond dan die, welke wij lager aan de

helling hadden gevonden; eerst voor vveiuige dagen was zij

alhier opgcslagcn, en had den naain van pondok Pakis pamor

gekregcn. De koeli's verklaardeu, dat vermoeijcnis hen verhin-

derde den togt verder voort te zetten, tengevolge waarvan

alhier te ovcrnachten

Toen tegen den avond de dampkring heldcrder werd, ont-

be

bei

waarden wij, dat wij ons op eene smalle rib

den zuidooslelijken rand vormde eener die]

kloof. Deze kloof, die even als alle aangrenzende hooglen met

een onafgebrokcn woud was gcvuld, liep in dcrigting van

het noord-noordoosten naar het zuid-zuidwcsten tusschen t\\ee

bergketenen bencdenwaarts ; de kelen, aan de overzijde — do

noordwestzijde — gelegen, rees hooger dan de zuidoostclijke

keten, op welker helling wij ons bevonden. Ook de bergketen,

aan gene zijde der kloof gelegen, scheen van het noord-noord-

ooslen naar het zuid-zuidwestcn te loopen. De naar de binnen-

zijde gekcerde wand rees, ter hooglc van ongeveer 700 voet,

zeer steil uit den bodern der kloof opwaarls; hoewel deze

bodem, over hot algemom genoraen, eene vlakke gedaante
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had, werd hij nog door ecne mcnigti- kldiiero klovcii door-

sncden en bcdroeg zijnc brccdlc ongovecr 2,000 voeL De
bergketcn, aan de overzijde der kloof gelegcn, is blijkbaar

die, welko wordt waargenomcn van liet po-'fsfaliou Djocbocnf^,

zie Ajang Figuiir 2, b, en van Djeiiibei-, zie Figiiur 5, a., aan

gene zijde der ketcii, Maarop wij onsbevinden; noordwcstwaarls

van de plaats, waar ^ij ons nachlvcrblijf liadden opgeslagen

,

loopt zij uit in een tamelijk schcrpcn Iiock, (zie Ajang Figuur

5, n" 1.) ^vclkc door de Javanen: goenoeng Piiigkang wordt

genocmd. Van punt 1 (Figuur 5) loopt deze Vvliiw met een

tamelijk regten zoom — de lezer zlet de afbeelding danrvan in

Ajang Figuur 1 aan de regterzijde, en in Ajang Figuur 4 en

aan de linkerzijde— in ecncnoordoostelijke

of noord-noordoostelijkc rigting voort tot aan den hoogslen top,

naraelijk, tot aan het punt 2 en 3 in liet noorden 10^ ten

westen tot aan het noorden S'' ten oosten, welke eene bijna

kegelvormige gedaante heeft; een andere top, die kleiner is en

op grooteren afsland ligt dan de vorige, namelijk, punt 4 in

het noorden 2P ten westen, verheft zich niede boven hnren

zoom, De aan deze zijde gelegene jib, waarop \vij ons bevon-

den, was, zulks bleek ten duidelijkste , het uiteinde der zuid-

oostelijke Ajang-keten, welks hoogste gedeelte goenoeng Tjc-

moro kendeng wordt gchecten.

o den 51 October verheten M ij ons

bivouak, en zctteden wij onzen togt verder bergopwaarls vooit

over de rib, welke zich met eene zaehte en gelijkmatige

glooijing verhief. Voor korte oogenblikken onlvingen wij alhier

de tijding uit Djember, dat de heer Bosch, dien wij reeds

vej'loren achtten, eindelijk, hoewel ziek en half vcrhongerd,

aan den noordelijken voet dcs bergs was aangekomen. Lang-

zamerhand vcrtoonde zich een grooter aantal eiken, uaar tus-

schcn vele schoone varens en talrijke boomachtige Araliaceen

werden aangetroffen, De groote kloof hidden wij voortdiuend

aan onze linkerhand, terwijl ons pad, dat over den smallen

rand der bergrib voerde, op somniige gedeelten en over eene

aanraerkelijke uitgeslreklheid in eene regte en liorizontale ri,?-

m
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ling voorlliep. De oppervlakte des bodems was allerwege

bedekt met eene dikke laag vruchtbare, donkcr geklcorde

aarde, nergens was eenig spoor van rolsen ziglbaar en de

weligste woud- en strnikvcgetalie, vooral het digt ineenge-

groeid weefsel van Gleichcnien en varens, maakten mcnigwerf

elken vooruitgang allermoeijelijkst^ ook hier hadden wlj een

aanval te verdurcn van dergelijke groote wespcn (tawon, zie

bl. 656), welke mij op den Keloet zylk een pikanten wel-

komsgroct hadden gebragt. Thans echter ontkwamen wij aan

Kunne woede, door ons, op raad van een bejaarde inboorling,

snel op den grond te werpen en gedurende eenigen tijd stil

te blijven liggcn.

Eindelijk troften wij enkele Tjmioro's aan tusschcn dc eiken,

wier aantal allengskens mcer en rneer loenani, naar gelang de

helling steiler werd,ja, toen wij ten 8 ure, na een marsch van

twee uren, op den top van den Tjemoro kendengaankwamen,

bestond het gansche woud enkcl uit deze boomsoort.

De plantaardige bekleediiig van dit gedeelte des bergrugs

bestond uit welig groeijend gras en verslrooid slaande, oudc

Casuarina's; zij waren hoog, raaar niet slank gegroeid, dewijl

somraigen eene dikte van 3 voet hadden. Dc schedel van den

koogsien top heeft slechts eene lengte van 300, bij eenebrcedte

ran 50 voet; zonder ergens door eene duidelijke grens van de

hellingen gescheiden te zijn, gaat hij in tegcndeel aan alle zijden

onraerkbaar in dezelvcn over; zoo verre hij eene gelijke hoogte

behoudt, strekt hi] zich uit in de rigting van zuid 10' ten westcn

naar noord 10^ ten oosten; aanvankelijk daalt de zoom naar het

noordcn met eene geringe glooijing benedenwaarts, doch stort

zich eindelijk met een sleilen wand in eene diepe kloof; aan

den voct van dezen uand woidt bij weder ziglbaar^ neemthij de

gedaante van een d\varsjuk aan en loopt op die wijze, door de

tusschenkloof , naar den Pingkang been.

De boogtc van den bergsebedel, boven de oppervlaklc der zee,
*

bedraagt 6,816 voet. Rovcn op denzdven vonden w ij eene rmnie

hut, van boom takkcn gebouwd en met gras bodekl; lerslond na

onze aankonist namcn de kocli's hczil van dezclve, ton cinde
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alilaar ons onlhijt in gerocdliciJ tc breiiijeii^ kT^ijl ik de noodigc

vviuii'neiiiiiigen deed en de oinliggeiide gedeellen des bergtops

onderzoclit. Veel last hadden ^ij gedurende ons verblijf in deze

hut van eene zekcre soort van kleine kcvcrSj die eenc helderbruine

kicur hadden en al het voorkomen bezaten van Melolonlha's,

doch sicchls half zoo groot Avaren als Europesche meikevei^^ zij

kropen uit kleine gaten in deaarde, en vervulden de lacht met

hiinne gonzende zweiinen. *)

Het drinkwaler, dat de Javanen uit de bron eencr beek, ecni^re

honderd voet lager aan de helling des bergs, hadden gesclicpt,

had een hruinachiigcn tint gelijk slappe kofilj; eene gelijke

klenr had het water aan de helling van den Kawon, zoo niede

te Ongop; dit is algemeen het geval m bergachtige slrckeii,

alwaar het water door een welig groeijend plantaardig bekleedsel

en door weefsels van wortelen heensijpelt. In Tobah, in de Bat la-

landen, — hetzij niij vergund hiervan met een enkel ^voo^d te

gewagen, — zag ik geheele rlvieren, welke eene donkcrbruine

kleur hadden. ^) De meer ven^ ijdcrde geberglen aan onze oost-

zijde gelegOHy die wij reeds vroeger hebben leeren kenncn,

dedcn zich van hier aan het oog voor, gelijk wordt afgebeeld

in liawon Figuur d. Die^ welke in onze nabijhtid lagen,

waren alien met sombere wouden bedekt.

Eene zeer diepe^ wijde kloof sclieidde ons van eene berg-

keten^ welke regt tegenover ons lag en die mij reeds vroeger

V nr

Oan Pakis pamor hadden ^^ aargenomen. Had de Tjemoro kendeii

aan zijne buitcnwaarts gekeerde zijde eencgewone glooijende

helling, naar het zuidwesten en westcn daarentcgen daalde hij

steilj ten deele zelf met een loodregten wand in de kloof aedcr,

welker aanvankelijk brecde bodem hooger op^ in haar boven-

gedeelle, allengskens smaller werd en In"er reeds scherp toeliep.

Even steil rees ook de keten opwaarts, welke de overzijde der

kloof begrensde; haar zuidelijk uiteinde wordt van hier in het

zuiden 84^ ten westen gepeilJ (punt 1 op de situatie-teekening

*) Tocu ik drie da^cn later terug keerde, waren zij alien verdweiien.

'J Zie bladz. 25G, Jeel I van Iict work: ^DieBattaliiuder rtuf Sumatra." Berlin 1847.
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Ajang Fiijuur 7); met eeii gelijken karn^ Av(?Ikc slechts ceiie

geringe bogt heeft, loopt zij van dit punt uaar hot noordcn

lieen en Ycreenigt zij zicli met een der hoogstc bergruggcn, die

de gedaante ran een kegelberg heeft^ zijn linkerhoek (pmil 2)

wordt gepeild in het noordcn 26^ ten \vesten, de regterhoek

(punt 3) namelijkj ((goenoeng Pingkang, » in het noorden 16"^ ten

wcsten, tenvijl een vierde hoek, vvelke echter tot eenc gerin-

gere hoogte oprijst dan de bcide vorigen (punt 4), regtstreeks

in het noorden wordt gepeild. Aan den binnenwaarts gekeerden

wand van deze hoogste bergtoppen n^ 2, 3 en 4 ontwaart men, op

verschillende plaatsen, eene structuur van evenwijdig op elkander

liggende rotslagen. Kecds bij den rotstop no 2 begint de bcrg-

keten zich eenigzins naar het oostcn te wenden^ loopt zij van n^ 3

tot n*^ 4 naar het noordoosten en vervol<?ens, ffeduri^ eene m(}ero^"^? b^^'*^"'o

kringvorinige iigtiiig aannemende, naar het oosten en eiiidehjk

naar het oost-zuidoosteUj tot waar zij in haren laatsten hoektop

(punt 5); goenoeng Pviugging door de Javancn geheeten, een

einde necnit, welke lop van hier in het oost-noordoosten w^ordt

gepeild. Deze bergketen^ welke wij de Pingkang-keten zullen

noemen, wendt zich derhalve van punt 1 tot 5 in een wijden

halven kring om den Tjemoro kendeng been; een wijd en diep

dalj welks zuidelijk gedeelte naar het zuid-zuidoosten en welks

noordelijke helft naar het oosten benedenwaarts loopt, scheidt

beide bergketenen van elkander (zic Ajang Figuur 7); beide

helften van het dal worden door een snial ei^ laag tusschenjuk

van elkander geseheidenj hetwelk in eene bijna noordelijke

rigting van den noord-voet des bergs, waarop wij onsbevinden,

naar den voet van den Pingkang (punt 3) dwarfs door het dal

heenloopt en do waterscheiding der beide bekcn van de dalkloof

uitmaakt.

Reeds ten 12 ure werden wij van tijd

kennevelon omhuld. Eenc doodelijke stilte liecrschtc alom in

den dainpkring. Geen enkel insckt liet eenig geluid hooren.

Kort na 1 ure vertrokken wij van hier en, ten einde den

goenoeng Pingkang le IuM'eiken, volgdcn wij dal gedeelte van

den top, hctwclk zirh naar het noorden nitslrckt; hetzelve
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loopL iianvankelijk met eene gerijigc daling voort, is sleclUs iiicl

een kleiii aantal Casuarina's begroeid en eindigt in eeu bijrta

loodregtcu wand, weike vcrscheidenc honcV^rd ^oct diep afdaalL

Deze wand vorradc een aanlal voorsprongen, bij wijze van

tcrrass^n^ waaivan de rols, nieltegenstaaiide hare steilte, voor

het grootste gedeelte met vruclitbare aarde was bedekt; de

Tjemoro'Sj welke liierin Iiunne worlclen liadden gesclioten,

maakten het mogelijk om, zonder behidp yan ladders, langs

dezen wand af te khmmcn , lets hefgeen anders ondocniijk

zou geweest zijn. Voorzigtig'afklauterende over paden, waai'op

men bij icdcre schrede aan het gevaar was blootgestdd om hals

en beeuen tc breken, bereikten wij eindelijk den voet van den

wand; hier bevonden wij ons nu op een zeer smal bergjuk,

helwelk ter linker- en ter regterzijde door diepe afgronderi

werd begrensd en dwars door het ^^ijde tusschendal naar den

Pingkang liep. Ook dit dwarsjuk scheen allerwege met Truclit-

bare aarde bedekt te zijn, waaronder alle rotsen verborgen

waren; niettegenstaande dat bcstond het, op de meesteplaatsen,

uit niels anders dan uit eene uitcrst smalle lijst, welke slechts

. eene breedle van twee, ja, menigwerf van slechts een enkelen

voet had en waarover wij met de meest niogehjke Toorzigtig-

heid moesten voortloopen of hever heenkruipen, om niet hals

over kop naar den diep^beneden ons Hggenden bodem der

dalkloof te tuimelen, waarheen de smalle kam ter wederzijde

met zeer steile hellingen afdaalde. Hierbij kwara nog, dat deze

kam menigwerf hier in kleine toppen opwaarts liep, elders

weder in kloven afdaalde, waarover wij ons moesten heenwer-

ken, uilhoofde er geene. mogelijkheid beslond om ter zijde

van de helling ergens eenigen stean voor den voet te vindeu,

Slechts in deze tropische gewesten, waar de natuur ziilk eene

verwonderlijke weelderigheid in den plantentooi ontwikkelt, is

het begrijpelijk , dat ook dit zoo uitcrst steile, smalle juk met

wondgeboomte is bedekt en met een weefsel van twijgcn en

wortelen is overtrokken, waardoor het klauteren over den

sniallen kam gemakkelijker wordt geniaakt.

De wondboomen alhier waren hoofdzakeiijk Casnainna's en

-'
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eilvon, waarlusschcn op vcle plaalsen Polyosma ilicifoliiuu BK

wercl aaiigeltoffen, teiwijl hct krcupelhout luecrencleels uil

Rubus- en Sli obilanUies-soorlen bestond. Iloog opgescholene en

verscheidene andere, korte grassoorten, en tussdicn dezelvcn

Yiooltjes (Viola pilosa), Plantago-soorten en andcrc kruidtn over-

dckten den bodem •

Toen wij oiizcn togt over het bergjuk oiigeveer ter helflc

badden afgelegd, zagen wij regis van ons op den bodem van liet

dal eene wijdnitgestrekte grasvlaktc, welke door geen geboonile

bescbaduwd 5 zich door hare lichtgroene kleur des te duidelijker

van de oniringende donkere \vouden ondcrscheidde; drie kivar-

lier nurs besteedden wij met het klauteren over bet juk

,

waarvan de smalste en steilste gedeellcn lusscben zulke diepc

afgronden heenliepen, dat elk verwijl met gevaar vergezeld gin

alvorens w ij op een breeder en meer effen gcdeelte aankwamen.

Ill de nabijbeid van denvoet des Pingkang wcrd het bergjuk

allengskens vlakker^ en ging het aldaar oninerkbaar over in

den bodein van het dab Wij namen onzen >veg links van het

bergjuk en zetteden dien, in eene meer westelijkc rigling dan

vroeger, door het dal voort, hetwelk met eene zachtc glooijing

benedenwaarts liep; ten 2^2 urc bereikten wij hct laagste punt

van het dal, hetwelk tusschen den Kendeng en den Pingkang

is gelegen, aan welks voet eene kleine beek, de kali Pitjoro,

in eene tamclijk diepe kloof tusschen welig woudgeboonite naar

het zuiden vloeit. Duidelijk scheen het ons toe , dat vvijonshier

in de nabijbeid van de plaats bevonden, alwaar de beek ontspringt

en hare kloof een aanvaiig neemt^ en dat beiden op een gerin-

gen afsfand noordwaarts van het door ons gevolgde pad lagen.

Nadat wij te dezer plaatse eene baromeler-waarneraing gedaan en

onze bambocspijpen met water gcvuld hadden, zetteden wijj na

een kort oponthoud^ onzen togt voort. De boogie van dit punt

bedraagt G^SIO voet. De bodem der kloof ligt derhalve, in dit

gcdeelte van het tusscbenjulv , 600 voct beneden den Ijeinoro 1<''n-

deng-, meer ter zijde van ons slandpunt, of verder benedenwanrls

van Let bergjuk, daalt de kloof veel dieper dan hicr het geval

is, ja, waarsehijiilijk is hcl, dat haar bodem aldaar 1,000 v<)'l



1 1 o

la^j^or is dan do tcr wcdcrzijdc oprijzci»do warKlcii van den

Pingkang en van den Tjonioro kcndeng.

Alvorens wij do Piljoro bcrciktcn , kwaincn wij door cenc

sliet'k, vervuld met een rcuk van zwavchvater-slofgas^ niclle-

genstaande de aangewende pogingcn, kondcn \vij niels andcrs

ontdekkcn dan cenigc kale plaaLscn en gciingo vcrzakkiiigen

aan do zijwandcn eener uilholling van het teiicln, wclker

witaclilige klour door het grocne loof van het geboonilc zigt-

baar was. Het warcn verbleekle aard- en rotsrnassa's, die,

uilhoofde zuro dampen in vroegercn tijd Iiare >verking op

dezelvcn hadden uilgeoefend (dit is althans waarschijnlijk),

Ihans geheel en al verweerd waren en den reuk van zwavcl-

waler-stofgas verbreidden, welken wij hier gewaar wcrden. llij

vervulde het woud wijd en zijd, zonder dat zich ergeus eenig

spoor van opstijgende dampen liet waarnenien. Deze wllachlige

plekken worden zuidoost^^aarts van den vbet des Pingkang

gevonden.

De reg f zich

veer ter hoogte van een honderdlal voeten, en ging vcrvolgens

over in eene grasvlakte, welke in de rigling van het wcsten

en noordvvesten met ziilk eene zachle glooijing, zoo van lievcr-

iede naar de Pingkang-keten oprees, dat men in de veronder-

sleUing zou hebben kunnen verkeeren, dat men :
ich

bevond ; bij het D

ter naauwernood bespeurcn, dat wij langs de helling eener

bergketen opwaarls klommen. Wolkennevel, waardoor wij oris

herhaaldelijk onningd zagen, en nevelregens, die zacht, raaar

vooVldurend op ons nederstroomden
,

gaven nog meer waar-

schijnlijkheid aan dit schijnbedrog, w^iardoor levens ons uilzigl

geheel en al werd beuomen ; slechls door middel der compas-

rigtingen, in welke onze weg voorthep, en welke ik steeds

naauwkeurig had genoleerd, was het mij later mogelijk te

bepalen, dat wij de Pingkang-ketcn zuidwaarls van hare

hoogsten top waren overgegaan. '

') Ik moet vciklarcu, dat .lii gcaeelte inijncr beschrijving eenigzins dnibter is;
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Deze hellencle platcau-vlaktcn, wclke, in den vorm van ter-

rassen, in clo rigting van liet westen en noordweslen hooger

opstijgen, waren met ^erstrooid slaande Casoarina's en hier

en daar met eikenbooracn brgroeid; in grasplekken en dreven

als het ^\are afgedeeld^ op de wijze van een park^ ^verden op

dit grocne tapijt, behalve eene kleinc^ hevig bi'andende Urtica-

soortj met diep ingesnedene bladeren (n. sp. ?), voornaraelijk

Alehenjilla villosa, kleine Gnaplialium- en Viola-soorten in groote

menigte aangetrolTenj Avaar tusschen tallooze paauwenvederen

,

horens van hertcn, benevens uitwerpselen van koningstijgers,

hoewel deze laatsten in mindere hoeveelheid, verstrooid lagen.

Kleine soorten van voergras, welke veel overeenkomst hebbcn

met Poa-soorten, i) benevens Fesluea nubigena^ die echter slecbts

hier en daar voorkonit, vormenbet plantaardige bekleedsel dezer

schoone streken, — grasmattcn, die slechts door cnkele, ver

van elkander groeijende Tjemoro's en afzonderlijk staande groepen

van 5 a 6 voet hooge varenkruiden 2) worden beschaduwd;

nergeas wordt het pad des reizigers over deze vrije, openstaand**

ruimten door kreupelhout bemoeijelijkt.

Duizenden en nogmaaks duizenden van herten houden zirh in

deze vlaktcn op, en de vervvonderdc blik des reizigers ziet hen

hier allerwege bij troepen van 100^ 200^ 500, ja, van 1,000 sinks

le gelijk rondzwerven. Hier lagen veischillende driften van dit

gedierte al herkaauwende op den grasbodem uitgestrekt, ginds

raij zelven is zij nict geheel en al duidelijk. Beschouwt men den Pingliang van den

Tjemoro kendgng, dan doet hij zich duidelijk voor als eene steilebergkcten, die een

halven kring vormt en waarvan ik de ligging dcr hoogste toppen door middel van

peilingen heb bepaald, Mijn -weg liep over het dwarsjuk, dwars op deze bergketen

aan; ^vel is waar, ik was voortdurend door wolkennevelen omringd, en kon niet ver

van mij af zlcn, maar ik ontmoettenergens eene5^e^7ehe]ling, welke zich onafyehroken

voortzette; slecbts tcrrasvormig opstijgende grasvlakten, welke, als een geheel be-

schouwd, eene zcer zachtc glooijing bezaten , vond ik op niijncn weg. Zou de stelle

gedaante, waaronder deze keten, van den Tjemoro kcndeng gczien, zich voordoet,

aan een optiseh bedrog moeten toegeschreven worden?

*) Deze grassoortcn zijn wcl verzameid, maar nog niet onderzocht geworden.

') De varcnsoort met 6 voet hoogcn, hcestcracbtigen slam, welke zich cerst in

drie en vervolgens telkenmale in twee takkcn pplitst, hebben wij reedp vrocgcr op

den lv;nvi leeren keuuen (p. 733.).
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Irokken anderen in digle droninieii eti iiicl langzaine schreJcn

oiitler hct geboomtc hoen, terwijl ge-v\ oonlijk eeii panr oudc hciLc-

bokken, donkcrbruin van kleurenmct eeii duchtfg gewei gev\a-

ande

op II

oiis bevonden, kekcn ons dan met ruslige, doch nicuwsgierige

blikken na, toldat \vij voorbij wareii; zij warcn nict in hot

rainste schuw. Op dit hoogland, dat zich mijlcn, ja, dagreizen

ver uitstrekte, was het bijna niet Jiiogclijk cen eukcl pl.kjr'

groiids le vindcn, dat niet met de uilwerpselcn dezer dieren

Tall I

f

rd onze Tcrwondering voorldureiid gespa

'lijk verschijncn van nieu^^ c en talrijke dii

ct Avcder somber en rcgenaclUig blcef,

1 stoeq de vlakte in den \orm van Irapp

opwaartSj en vonnd

f

oepeu

die er al hct voorkomen van een park aangavcn, trrwijl er ecu
m

gestadige regen viel en ^voIkcnnevel ons Toortdurend omluilde.

Het aantal voorsprongen, die zich bovcn clkandcr Yciliieven en

welkewij bestegen, nam steeds toe; uij zagen cindelijk duidclijk

dat ATii reeds sed I

den Pingkang achter den rug hadden, en dat deze bergketen,

althans voor een gedeelte, niets anders kon zijn dan de zuidoos-

telijke rand en helling van het trapvorinige hoogland, over

hetwelk thans onze weg licp.

Te rekeuen van de kah Piljoro, dat is, scdert 2'/j ure, haddi>n

Mij drie voile uren doorgebragt met het bevvandelen van grasper-

kcn, welke slechts met Casuarina's begroeid, doch overigcns vlak

waren of met eene zachte glooijing opwaarls stegen; de aanliou-

dende regen, die gedurende onzen togt gevallou was, had ons

door en door nat gemaakt, eh toen cindelijk de lucht opklaarde,

begon de zon reeds ten ondergang te

destiids on een wrongvormigcn bcrgri

1

ongvormigcn bcrgrug, waarin het hoogland,

lusschen twee zachf dooijende valleicn, tcr linker- entcrregler-
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/ijde uilliep. Wij

8.000 Yoct. Tcv(

berg rug op

le stekeii.

aar male cle Iiicht opklaarcle, nam do koudc hand o\er hand

)c en hct huivcrachlige gCToel, dat wij aanvankelijk onlwaar-

unj ging weldraj toen onze doornattc kleederen, die aan onze

dematen vastklecfden, in den wind begonnen to droogenj over

I een hoorbaar landeklapperen.

Ecrst len 6 urc vonden wij ecno plek, welke ons voor de

lerpende koudc van den wind Ijeschermde , tot walk einde wij

henvelwronij. die aanvankehik naar hct noordwcsten endezen heuvelwrong, die aanvankelijk

later, met eene gcringe kromming, eenigzins naar het noordcn

Hep, hadden doorzocht; ter plaalse waar de oostcHjke helhng des

bergrugs in eene zacht glooijende vallei afdaalde, niaakten wij

op eene met gras bcgroeide plek hall; eene tncnigte oude nog

staande geblcvcne Tjenioro-stammen en vele anderen, welkc

reeds dood waren en op den grond verslrooid lagen, leverdcn

een uitrauntend niiddel om vuur te maken en ons te ver-

warmen.

Tandeklappcrend van koude vieiden wij ons op den grond

debl ekte. werd

donkerder, en dc snerpende wind drong ons door inerg en

been; heftig en voortdurcnd blies hij nit het noordoosten.

Wcldra echter stegen de vlammcn nit onze vurcn opwaarts en

ten einde dit zoo veel mogehjk te bespoedigen, waren tien a

gelijk be Een

boom

strekt; deze, door het vuur aangetast zijnde, eenmaal vlam

gevat bcbbendc, — welkc door den wind voortdurcnd werd

aangewakkerd, — ging weldra in een vurigen gloed over, die

dui/endcn van vonken in het rond spatte.

^Yij droogdcn onze kleederen, raaakten de nooilige toebe-

narhlleflrer. nultiirden een schamcl avoJideten:len tot het

ons vervolirens ncvens den boomstam nit, welkc

ons warnile gaf en le gelijk lot beschiitting strekte voor den

sncrpoiiden wind.

Weldra was de nacht ten voile gedaald Maar het was een



1077

nacht z56 iielder, door zulk con srhitleroiul gesleriile verll<lii,

zoo koud, als ninimcr in hot diepland uoixlt belcefd. Kuilc

oogciiblikken na zonsondergang was dc thennomcter reeds tot

op 7,0^ Reaiim. (47,7^ Fahr.) gcdaald. Verre verwijderd van

alle iJieiLschelijk verblijf, lageii wij hicr in dit cenzamc go-

bergte^ zonder zelveri regt te welen waar v\ij ons bevoudcii.

Alles rondoni uiis scheen eene woeste, nog door geeii ineu-

sclielijkcn voet betrcdenc naluiir. Zoolang dc dag aan <!en

hcmel blonk, \verd ons landsclinp vcrlevendigd door h(M'fen,

cekhoornljeSy panm^cn en auderc vogels; nu ccliter Imd dt;

nacht zijiic vale vlcugcls over hot woud uilgeslrckt en de

gausche natuur \\as roerloos, in doodelijkc stiltc vcrzonkcn.

Geen insekt liet zijn gegons hoorciij geen cnkcle der diiizeu-

deu van geUiiden, welke in de wonden der verzeugde bielit-

slreek den naebtelijken dampkring doen trillen, vernain het

oor. Slechts cen geschrei deed zich liooren, maar een zonder-

baar, een angstig geluid vernamen wij , als ware het dc

doodsnik van een vernioorde, of hct gekrcisch van een kind,

lluiveringwekkend, akehg klonk die toon van tijd tot tijd

door de stilfe des nachls^ de Javancn drongen al nader en

nader bij elkander; angst voor spoken deed dc vrolijke kout,

w^elkc zij nog voor 'korte oogenblikken voerden, op liunnc

llppen vei-stonimen. Weldra werd het raadsel opgelosl; lict

spooksel of de verongeluktc, die een dof angsfgeschrei

had geslaaktj word aan onze bhkken ziglLaar en zweefdc

langzaam over onze hoofden hcen; het was, namehjk, cen

Galeopilheciis rufus, cen zoogenaamdc vliegendc vos (Maki),

die van boom tot boom voorlvloog en van tijd tot tijd dien

onaangenaara klinkcndcn, krijschenden toon deed hoorcn.

Pasanggrahan Poeger, den 4^^"" iTovember. (YcTYolg.)

Een koiidcn en onaangenamen nacht sleten v^ij op dozen

bergrug. Toon de dag zoo verre was aangebroken, dat ik dc

gelallen op de schaal der thcraiometers kon onderscheiden,

stonden dezc laatsten aan de windzijde, doch op een groolen

afeland van het vuur, op 5,0' Reauni. (45,2^ Fahr.). Een
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I

onlbijt, bestaande uit wariiio kollij, smaakte oris overliwilijk

l)ij deze koude^ verdeeld naar de eciite grondregelen van di;

leer der Communisten, drocg het niet weinig bij tot du goede

stemming, welke onder onze Javaschc koeli's heerschte.

Nog naauwclijks had de zon hare eerste stralen op het

l^un November!, of wii stond

bcreid cm onzen togt te hervattcn.

Wij bevonden ons op een vlak-convexen bergwrong, welke

het uiteinde daarstelt van het hoogland en eerst naar het

noorduesten , doch hier reeds met eene bogt naar het noordeii

is gewend^ hij vereenlgt zich te dezer plaatse met deii zuide-

lijken voet van een bergrug, welke, in het noordwesten van

hier, 5 a 500 voet hooger oprijst en in een halven kring van

het wcsten naar het zuidwesten verloopt.

Het kleine, zacht glooijende dal , in welks hoogst gelegen

gedeelte uij den nacht doorbragten , daalt naar het oosten been

benedenwaarls g V... v....^ »lakken b^^i^

Aan de andere zijde, namelijk, aan do westzijde wordt de

bergwrong begrensd door eene veel dicpcre en breedere vali(;i,

welke eerst naar het zuiden en vervoliiens naar het zuidvvestei

A
o 1

rijst eene andere bergketen op^^aarts, welke zich met den

bergrug, noordwaarts van ons bivouak gelegen, vereenigt, en

halven kring uitmaakt; zij is tevens de westelijkste dereen

1
Ajang-kctens. Regtstreeks in het westen van hier verheft zic

het hoogste gedeelte der keten, in den vorm van een kleinen

berg top: agoenoeng Argopoero» geheetCli; reeds op een verreii

afstand was hij kenbaar aan eene witte plek, aan zijne

noordelijkc zijde gelegen. Naar dat punt, naar dezen hoog-

sten bergtop, rigtlen wii onze schreden: het tusschendal was

iep, deszclfs gei

aclilLen niet regtstreeks naar het westen voort te gaan, maar
3

onzQn wQg noordwaarts to nemen en deii bergrug, dio

tst bij ons lag
J

te bekliinmen, want zijnc zuidelijke

hellincrg ging over in c bci

iianien ous voor steeds het Iioogstc gedeelte van dezen hcrgru^
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te houdcii, of althans onzen weg over zijiie helling le nrrrnui,

leii eiucle op die vvijzc den Argopoero fe bereikeiij wnni'lu^en

de bergrug in een halven kring lieenliep. Ter ondei'scheiding

van de Tjemoro kendeng-, van de Pingknng- en de Ringging-

kctcn zullcn ^vij doze: de ((Argopooro-kcten » nocmen; vcrder

gclcgcn lusschen de beidc eerslg

Pitjoro-dal^ de uitgeslrcktc grasvlakten^ welke tussclicn den Argo-

poero en den Pingkang omtrent in hetniiddenpunt van het gansrlic

gebergte gelegen zijn: uhet hoogland van den Ajang;» '

dalj waarin wij ons blvouak opsloegen, ziilli^n \vij lict <fM;iki-

dab) heeten^ den bergwrong <len « Maki-rugn en Iiel dal lus-

schen den Maki-rug en den Argopoero: het ^hertendal.»

Vreerad kwam het ons voor, dat wij bier, op cenc hoogle

8 i\ 9.000 cr onden

koningslijger, die zich bij voorkeur in bet Gkigab-gras der heele

diepkanden oplioudt en, in bet algemeen genomen, niet hooger

in het gebergte klimt dan op eene lioogte van 5,000 voet. Dal

de tijger bier, in deze voor Java ijskoude zone, nog Avordt aan-

getroiTen, mag als eene uitzonderfng op den regel worden

bcschouwd; zulks schijnt toegeschreven te nioetcn worden aan
*

het groote aantal bertcn, dat zich bier ophoudt en die aan den

tijger eene te gemakkebjke buit zijn om denzelven niet tot op

boo Wat

e ak

voorkeur in de beete wildernissen ophouden, hierbeen worden

gelokt, verkkiar ik niet te be

Zoo trok ook bet groote aantal oude, doode Cas

elk in deze booijwouden op de

b

niet, en ninnner werd deze streek door »^cds nienscben voet belre-

») Het hoogland van den Ajang ligt ter hoogte van 7 k 9,000 voet, en is het uit-

gestrcktste van het gansche eiland Java op deze hoogte.

») De Javanen beweren, dat tijgers en paauwen steeds te zamen worden aange

troffen, hoewel zij er geene reden voor vveten op te geven. In den Dieng, welke

eene hoogte van 6,000 voet heeft, heb ik somwijien paauwen aangetroffen, geschot^Mi

enlevendiggevangen. Zij werden aldaar op bijzondcre tijden des jaars aangetroffen,

en leefdou voornamelijk van regenwormcn.
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den. Dit \erschijiisel vvordt vccl zeldzamer waargenoincii in

AYOudcn, welke uit anderc boomsoorten bestaan; zou dit oinver-

vallcn rail Casuarina's hot gcvolg zija van hunnen ouderdom^

zou zulks worden vcjoarzaakl door eene aanvangende vermol-

iiiing van liet ondereindc van den stam, en derhalve een nood-

zakclijk gcvolg zijn der groote hoogte van bet gebergte, der

zonCj waarin zij groeijen?

Het uitcrlijkc aanzien van bet boogland is^ over bet algcmeen

genomen, zeer eigenaardig, beeft a] bet voorkomen van een

kunstmatig aangelegd park. Nergens wordt het uitzigt benomen

door kreupelbout, en slechts zelden v\ordt eenig laaggroeijend

beestergewas gezien.

Yerre van elkander verwijderd groeijen de Casuarina's lusscben

bet korte gras^ dat den bodeni bedekt; bet zachte suisen van

den windj door de naalden van dit geboomle, vergezelt voorldu-

rend de scbreden des reizigers door deze streken, die daarenbovcn

in dit als door de natuur aangelegdc park iederen oogenbbk

nic^^^e driftcn van berten tusscben bet geboonite ziet te voor-

schijn trcden. Bijna geen enkcl plekje wordt in dit ganscbe

IT
o

Iioogland gevonden, dat niet bedekt is met de harde (spoedi

droog wordende) uitwerpselcn dezer dieren.

De helb'ng van den balfkringvormigcn bergrng bad eene geHjke

plantaardige bekleeding, en weraelde insgebjks van berten^ over

de invvendige beUing des bergrugs zetteden wij, in eene westebjkc

rigting, onzen togt aanvankelijk voort. Zoowel mijn Javascbe

begeleider ((KjaiNgabeiKreto Adi Wikromo)) *) bad, even als ik,

zijn jaglgewecr in den pasanggraban acbter gelaten, en geraakle

op bet zien van die inenigte berten gebeel en al builen zicb

zt^ven A an vervoering; met de blanke klcwang ijlde bij iederen

oogenbbk het naastbij zijnde bert acbterna^ deze, volstrekt niet

cbu^y zijnde, lieten hem menigwerf tot op een tiental scbreden

naderen en, wanneer bij dan toebonwen wilde, dan — toonden zij

zicb vlugger dan bij en op die

W \ debclHng ncderwaarts, en Irokl

) Ilij was de Irocdor van dcu Kongo van Bondowu.^o, Kioto Kncsoemo ;jchccten.
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over de hoogste streck of dcii oorsprong van Iict liissrhendal,

helwelk aan don voel van den lialvcn kiliig dc gcdaanfe hocft

van eone grasvlakte, alwaar vcrscheidenc bekcn nil den I>()(leni

opwelden. Hier ter plaatsc vonden wij de ecrste sleoju^ii, \\rlk<*

wij in het gansche gebergle hadden gezlen; Lit A\aren roLs-

blokken, die afwisselend eene grootte hadden van i tot 5 en

nicer voet en zoo^^eI in den dalbodem als ann dc hellingcn

verstrooid in het rond lagcn. Eenigen hadden eenc tccrling-

Yorniigc gedaanlc, de mccsteu echler warcn unrogelmalig,

scherphockig van vorm, terwijl hunnc oppervlaktc mccr of

min vervveerd en zwartachlig van klcur was. Zij be.slonden

nil Irachiel-lava en schenen brokstnkken te zijn van rolswan-

dciiy welke uit de hoogere streken dt*s birgs naar beneden

warcn gestort. Van dil punt af, lot aan den top van den

Argopoero, vonden wij herhaaldelijk dcrgelijke steenbrokken;

nu eens bovcn op den bodem, dan wcdcr halve^^Yege met

aarde bedekt, lagen zij in woestc wanorde alom in het rond

verspreid.

Buitendien troffen wij in het vACStelijke gedeelte van den

dalbodem de muren aan van een klein, vierkant gebouw,

welke slechts ter hoogte van drie A vier voet waren staande

gebleven^ zij bevonden zicli in een zeer bouwNalligen toestandj

en waren omringd met een terras, dat uit op elkander ge-

hoopte steenen was gevormd. Waartoe deze mine vroeger was

bestenid geweest^ waren wij niet in staat uit te vorschen. *)

Wij beklonimen nu weder op nieuw den bcrgrug, wclkc

zich van beveilede met breede, vlakke^ buven elkander oprij-

zende voorsprongen verhief; eindehjk bereikten wij het hoogste

gedeelte of de nok des bergrugs, welken wij in zijnen kring-

vormigen loop tot aan den Argopoero volgden. Deze bergrng had

in geenen decle de gedaante van een smallen kam, niaar was breed,

vlak en vormde ook naar het noorden hecn, dat is, naar de

») Ten noonlwestcn. docli in de nabijheid dezer ruiuc, vond de hccr Ch. Bosch

eenc put, welker wanden uit ste*2n wareu opgcmetseM, en loodregt benedenwaarts

liepcn; zij had eene dicptc van 9 vuet; tic bodcm van deze put licp, in cene

hovizontalc ri^tiro;. vcrder imat het zuidcn ondcr dc anrdc voort.

*
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biiilciizijde, in plaals van in ocne bei'ghelliiig over tc gaan

,

eerst bieede, vlakke voorsprongen , weike sleclits van liever

letle sclienen te dalcn. Eiiidelijk werd de nok , noordvvaarts, docli

in de onrniddellijke nabijlieid van den hoogstcn lop, nog bree-

der, en nam zij aldaar de gedaante aan van ecn uitgestrekr

plateau, dat slechts eene geringe glooijing bezat, hetgceii

even als alle dalgronden, vlakten en hoogten, wclke wij sedert

gisteren middag hadden doorreisd, met ver van elkander ffe-

5 met eene schoone grasmat was bed

van herten werd gezien.

Van hier af ging onze weg in eene zuidelijke r

egeii eene berghelling opwaarts, alwaar wij eene grootc menigle

teenblokken verstrooid in het woud aantroflen- na onzcn togl

2 uren te hebben voortgezet, gerekcnd

van hct punt alwaar wij ons nacbtverblijf hielden, be

wij ten half negen ure een

onde

pi

I

rumen en muren voor ons zagen, nevens deze ruYnen" de
mclkwit geklcurde puinhoopen eener solfatara ontwaarden, en,

na nog ecnige schreden te zijn voortgegaan, plotseling aan

den eener

gt s Lor I ten

and van een k _ ^

ketelvonnige kolk het bergplat doorboorde. I

zich zijne naakte wanden benedenwaarts en slil, dor, reeds

v66r lang uitgebluscht, gaapte ons deze duistere afgrond aan.

Bij den aanblik van dit onverwachte schouwspcl, van dit

raadsel der natuur en der voormalige kunsl ! verdween onze
verinoeidheid als door een tooverslag, en maakte nieuwc lust

tot onderzoek zich van ons meester. Ja, zclfs Xjai Wikromo,
mijn Javasche vriend, gaf in luide bewoordingen zijne onwil-
lekeurige verbazing te kennen en liep met rassclie schreden
naar de bouvvvallen heen^ alvorcns aan andere zaken te den-

cmachten

binnen dezelven eene geschikte pi

'
~— —V... ,K^,,Kji^,.ii:3 inuL ucs ic ijieer voonieei en

gcmak de omstreken in oogenschonw te nemen.
Ik koos mij in het binnenstc gedeelte dezer bouwvaHen eene

kleine vi.'rkante kamer lot verl)hjfplaats , wolko oono breedfe
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en lengte had van G voet ; de muren haddcii nog ccne hoogtc

overgehouden van 4 voet, eene dikte van I1/4 a I'/j voet,

bcnevcns ecn ingang ter wijdte van l^/i voet. Tot meiiblenient

dczer kamer dienden ecne matras en eenk'^e hoofdkussens.

welke op den grond werden nedergelegd, tenvijl vcrsch gekaptc

lakken liet dak uitmaakten. Ook mijne bcdienden en de overige

Javanen bereidden zich cen nachtelijk leger in de verschillende

gedeellen dezer ruinen, sprcidden de inedegevoerde ma Iten op
den bodem der kamers uit, ontstaken een aantal viiren in de
hoeken, de onbarrfihartige kok slrekte tot verderfengel aan
eene onscliuldigc kip en binnen ccnige weinige oogenblikken

kookte ons ontbijt op bet vunr; ons bivonak was kant en kluar.

Ik liet de Javanen bij hunne vuren en polten, deed ecne
barometer-waarneming en inaakte mij toen gerecd om onder
geleide van een paar Javanen , de omstrekcn in oogenschonw
tc gaan nemen. De waarneminsrcn , welke ik zoo in Hpn mor-

edei

cndc den loop des daags heb eredaan, zul ik ook

Wij bevinden ons hier op de weslelijkste en hoogste Ivctcn

van den Ajang. Het hoogste niidden-gedcelte, weslwaarls van
den Maki-rug, bcstaat uit een tamelijk effen bergplal, het-

welk eene hoogte bereikt van 9,200 voet , i) en in zijn oos-

telijk gcdeelte eene cirkebonde, ketelvormige kraterkolk heeft,

welker wanden eensklaps nederwaarts storten. Slechts aan de
ooslzijde des kraters wordt de voortzetting der cirkelronde

ebrokcn; aldaar rijst, namelijk, de kraterrand op-
vvaarts in een kleincn bergrug, den wgoenoeng Argopoero bij

uitnemendheid,)) welke aan de noord- en aan de zuidzijde in

het kringvormige plat afdaalt, aan do oostzijde daarenlegen
eene gewone berghelling vormt; wel breidl zich deze helling

uit in verscheidene zacht glooijende voorsprongen , docli zij

wordt door geene eigenlijk gezegde vlakte omringd en strckt zich

beuedenwaarts uit tot op den bodera van het hertendal. Aan de

') Latere Lerckeningen Iiebben mtj doen zien , dat het gemiddelJc van verschei
deue waarnemingen 9,207 voet bedraagt.

69
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westelijke zijde stoil de kleine berglop, met een steileii waiitl

in den krater neder, welks rand derhalve aan dien kant lie

lioogst oprijst, nanielijk, ongeveer 50 \ oel hooger dan dc vlakte

welke denzelvcn verdcr aan alle zijden omringt.

In lu't zuidweslen en wosten heeft dit plat zijne grootste

breedte; zij bedraagt aldaar ongcveer 500 Toet. Hetzelve is

niet volkomen effm, niaar heeft eene ongelijke, golfvonnige,

heuvelachtige oppervlakte, is begroeid met gras en ver uit

elkander staande Casuarina's, gelijk met alle hoogc gedeelten

van dit gebergte liet geval is. Hot is wijders bedekt met eene

meni^te groote en kleine steenbrokken van eene zwartachlige

„„., wclke, als brokstukken van een verbrijzelden kraterrand

f bergtop, te dezer plaatse in groot aantal worden gevonden en

an hier af verder lan^s de hellinffcn van liet gebergte verspreid

iT<

\ )r\vijdert, neemt het aantal derinhet rond liggende, brokstuk-

ken langzamcrhand af. Zij bestaan uit trachiet-Iava, waaronder

vele vaiieteiten worden aangetrolTen , welke, gelijk Bat. n9 79, 80

(L. n^279.)en 81, nu eens minder, dan eens mcer porcus zijn,

zoo als Bat. n" 82 (L. no 280.); somwijlen zijn zij gevormd uit

een roodkleurig deeg, ter^^ijl de porien veelal zijn opgevuld

met een zwavelaclitig bcslag (Bat. no 85.). i) De meesten zijn

reeds mcer of min verweerd en, gelijk ten duidelijkste blijkt,

ontstaan ten gevolge eener latere vulkanischemlbai sting, welke

een gedeeltc des bergtops verbrijzelde en in brokstukken naar

alle rigtingen been slingerde.

Behalve door den oostelijken top, wordt het plateau der berg-

kruin slechts nog aan eene enkelezijde, nanielijk, ten westen,

door twee bijna even hooge, met elkander vereenigde toppec

*) Aan den zuidoostelijken voet van den Ajang, bij Djember, worden dergelijke

lava-soorten gevonden; verg. Bat n** 84, 85 (L. n** 277.), Bat. n^ 86, 87 (L. n'^ 278.),

en Bat. n**S8; velen dezer lava-soortcn zijn geheel en al vcrslakt, doortrokken met

groote blaasrnimten, waaronder mede de merkwaardige lava-soort van hetT^ngger-

gebergte L. n" 263 (Bat. n^ 62, hier Bat. n« 86) wordt tcruggevondcn. Nergcns heb

ik deze soort in het hooggebergte aangctroffen; zij behoort misschien tot de ondste

lava-stroomen, welke, in het hooger gelegene gebergte, door duizcndcn ran later

uitgebraakte lava-lageu bedekt zijn geworden.
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begrensd, waanlour hel ultzigt op cleij Laiutnigan eii op het

Tcngger-gebergte gehcd en al wordl benonien; een dier

toppeii peildeu ^^ij van hier in hot zuideii 80^ ten ^vesten^

den anderen in hel noorden 73'' ten wesleu. Aan de oveiige

zijden rlaarenlegen gaat de rand van het plat^ hetwelk bijna

rond van omvang is, van lieverlede in de btrglielling over.

De oostwaarls gelegene bcrglop, welke in de nabijheid des

kralors oprijst, is blijkbaar het hoogste punt van het gansche

Ajang-gebergle; hij verheft zich ongeveer 50 voet boven de

plaatSj waar wij ons blvouak hebben opgeslagen en 0^250' boven

de tppervlakte der zee. Zijue niiddellijn, in de rigting van het

zuidcn naar het noorden, zoo ver de top vlak is, bedraagt

hoogslens 50 voet, tervvijl hij, van het oosten naar het westen

gerekend, nog smaller is. Aan zijne oppervlakte is hij in kleine

vierkante kamers afgedeeld, die tot op zekere diepte in den

bodem zijn uitgegraven en weike ten dcele door 4 a 5 voet

hooge muren zijn onlringd. In deze muren zijn naauwe ingangen

gelaten, waardoor men naar beneden in het biniienste gedeelte

afklirat, welks bodem gewoonlijk eenige voelen lager ligt dan

de omringende oppervlakte. Zoo\yel op den schedel, als aan de

znidelijke en oostelijke hellingen van den kleinen bergtop, rijzen

deze ommuurde ruimten terrasvormig boven elkander^ zij vor-

men de koogsi gelegene I'uhie op het eiland Java,

De hoo^ ouderdom dezer ritmen laat zich afmeten uit het

bekleedsel van mos en gras, ^vaarmede hare muren zijn ovcrtogen

on uit de dikte der stanimen van Thibaudia's en andere Alpen-

boomen, die wortel schoten tusschen de voegen van het gesteente;

opmerkenswaardig is het, dat hier vijf uit klei gebakkene vvater-

bakken, die tot de grootste soort behooren, — bij de Javanen

bekend ondor den naam van ((GoGlji,» — tusschen de muren

worden aangetroffen; zij waren geheel enalin de aarde ingegra-

ven. Het meerendeel is gaaf en ongeschonden, en bevat slechls

eenig zaamgevloeid regenvvater. De buitenste oppervlakte is

geglasuurd; zij gelijken in dat opzigt op de Chiiiesche potten,

vvolke, in de heele laaglanden tan Java, algemeen worden

gebezigd tot het bevvaren van drink v^ater.
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Wij zullen den kleinen bergtop, naar deze watervaten, deii

riaam v Goetji geven, en den top met het plat

goenoeng Argopoero; de gansclie bergkei

zulleii wij de «Argopoero-keten» noemen. Alvorens mj echter

woder naar het plat afklimmen en onze waarnemingen, betref-

knde da nabij gelegene merkwaardighedcn , voortzetten, zullen

wij eerst een blik in de Tcrte slaan en ons nader bekend trachten

te maken met de ligging en de wijze, waarop de veischillende

deelen van het gebergte onderling met elkander zijn vereenigd.

Oostwanrts en noordoostwaarts van het Ajang-gebergte reikt

onze blik, over het laagland , tot aan den Ringgit en den Ra^\^n,

ja, duidelijk teekenen zich de vormen van den Boeloeran en van

den Idjen, aan hot uiteinde van Java gelegen, voor ons oog.

Het Ajang-gebergte zelf, met zijne ketenen, bergtoppen en

hoogdalen, zoo donker en indrukwekkend, omringt ons van nabij

als een met wouden bcdckt doolhof. In het noorden 89" ten oosten

lot in het zuiden 8G^ ten oosten zien wij de steile loppen eens

bergs, welken de Javanen «goenoeng Krintjing)) noemen en die

zich naar het zuiden en zuid-zuidvvesten heen in een langen, voorl-

durend lager dalenden rug voortzet; achter den zoom van dit

gebergte verheft zich een nog verder verwijdcrde, in toppcn

oprijzende bergrug (de goenoeng Dewong? der Javanen) in het

zuiden 76'/o tot 80«/,° boo

loopcnde bergrug van den Krintjing schijnt slechts eene never

rib te zijn, wclke naar de zijde van den Tjcmoro kendcn
heenloopt, doch door een tusschendal van dezen laatsten word
gescheiden. De Tjemoro kendcng, even als de goenoeng Tlingging

liggenzuidoostwaarts verborgcn achlerhet hoogland van den Ping-

kang- een bergtop, welken wij in het zuiden 21 1/2° ten oosten

onLvvaren, schijnt tot de Pingkang-keten te behooren, vvelke

zich slechts met de weslelijke voortzetting van den goenoeng
Tviiiitjing vereenigt.

De Argopoero top zet zich naar het zuiden en naar but
noorden als eene bergketen voort; de naaslbij gelegene berg-
top of hoek van de zuidelijke voortzetting, welke veel lager
daalt dan zijn noordehjke hoek, wordt door ons van hier

X
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gcpcild in het zuiden 15^ ten wesltn; do kclen strckt zich lot

aan dat punt uit in den vorm van een halven kring, docli

scliijnt verder op, terwijl zij allengskens lager daalt, in eene

zuidwestelijke rigting voort te loopen.

Naar de noordzijde strckt zich de top insgelijks in do

lengte ult en vormt liij een breeden bergAvrong, welke naar

de binnenzijde slcclits met eene zaclit glooijende helling afdaalt,

van bovcn een vlakken vorm hccft en zich in een aantal voor-

sprongen verbrcedt^ aanvankelijk wcndt hij zich naar het

noordooslcn, vervolgens naar het oosten en later naar het

zuidoosten-, vornit eenen grooten halven kring, die zich niijlcn

ver uitstrekt en welks uiteinde, — van hier in het oost-zuid-

oosten gezien, — naar deKrintjing-kctcn loopt^ waarvan hij

echter door een wijd tusschendal gescheiden is; reeds vroeger

zijn wij over dezen bergwrong heengetogen en hebben wij

denzelvcn, althans gedeeltelijk, leeren kenncn. Naar dit dal,

hetwelk zich bevindt tusschen het zuidoostelijke uiteinde van

do Argopoerokcten en den noordooslelijken voet van den Krint-

jingj is het
J
A\aarheen het kleine Maki^lal afdaalt, waarin wij

^steren nacht hebben gebivouakeerd.

Gindsche Ajang-keten, met de halfkringvormige insncde (c

in Ajantj Figuur d en Ringgit Figuiir 3) schijnt zijn oor-

sprong te ncmen in het noordelijke gedeclte van den Argo-

poero-kring , en schijnt van daar in eene noordelijke rigting

naar Besoeki voort te loopen, terwijl eene tweede keten, ver-

der oostwaarts van daar uit den Krintjing ontspringende , zich

in eene noordoostelijke rigting naar Bundowoso voortzet.

Het hooggebergte van den Ajang bestaat derhalve uit tv^ee

ketenen, welkc bijna in eene evenwijdige rigting nevens elkander

voortloopen en ten deele halve kringen vormen , vrier bohonde

zijde naar het noordwesten, de hoUe daarentegen naar het

zuidoosten is gekeerd; nevenketenen, groote lusschendalen en

uitgestrekte plateauvormige hooglanden scheiden dezelven van

elkander.

De eene J namelijk, de zuidoostelijke halve kring vv endt zich van -

het punt 1 van de Pingkang-kcten tot aan punt 5, d.i. naar den

t
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goenoeng Ring^ging en oiuvat dea Tjemoro kendeiig^ aan clcn

binnenwaarts gekeerden voel liggeiij oiigeveer op de helft van

zijne uitgestrektheid, eeuige half iiitgedoofde solfatara's; de

tweede
J
de noordwestelijke halve kring, die^ welken wij zoo

even hebben beschreven, is de hoogste der beide bergketenen, en

door mij de « Argopoero-keten » genoemd, welker hoogste cen-

traal-plat door een krater is doorboord. Met deze beschrijving

gelieve dc lezer de situatie-schets te vergehjken, i

Keeren \vij thans, na dit algemeene overzigt van het gebergte,

terug tot den kleinen bergtop, waarop wij ons bevhiden. Wij

trelTen alhier vier verschillende plaatsen aan, welke met ruinen

en met de overbhjfselen van meer of min vervallene murcn

zijn bedekt.

lo De eersten waren de vierkante, door muren ingeslotene

ruhnten en kleine kamei's op den bergtop ((goenoeng Goetji»

zelven. 2^ De tvvecde hgt noordwestwaarts aan den voet

van den Goetji, ongeveer 30 voet lager dan de top des

bergSj in de onmiddellijke nabijheid van den noordoostelijken

rand des kraters en bestaat uit terrasvormig geefTendCj vicr-

kante raimten, welke door muren omringd en veel grootcr

van omvang zijn dan de kamers, die op den bergtop worden

gcvonden. Ilet lijdt geen twijfel, dat deze muren vroeger

veel hooger waren dan thans, en waarschijnlijk daken hebben

onderschraagd. 3^ De derde bevindt zich in dezclide rigtmg in

') Hocwcl deze schets, AJanfj Figimr 7. naar dc gedaue peilingen, zorgvuldig op
fcaart werd gebragt, zoo darf Ik dezelve als Bict veel meer beschoawcii dan ccne
figuratieve teekcning. De onderlmge vcrhonding, waarin de verschillende dcelen van
dit gebergte tot elkander staau, is zoo ingewikkeld en het gebergte is zoo uitge-

strekt, datmea, na dagcn lang in zijne hooglanden te hebbeu omgezworven, ein-

delijk niet meer Tveet of een gepeilde bergtop of nok werkelijk die is, vanwanr men
is nitgegaan, dan wel of het een andere is, welke nadcrbij ligt, Deze onzekerheid
^vordt nog vermeerderd door de wouden, welke het gansche gebergte bedekken en
door menlgvublige wolkennevelen; volstrekt noodzakclijk is het signalen te plaatsen,
nithoofde in dit wijd uitgestrekte gebergte natiuirlijkc verkcnnings-punten ontbrcken;
er behbort iangercn tijd toe, dan ik daartoe kon besteden, om de identitciteu dc
ligging der bergruggen, welke een waar labirint vormen, met zekerhcid te kimucn
bepalen. Totdat zaiks eenmaal zai plaats hebben, niogc de door mij ontworpene
schets als hulpmiddel dienen.

•

/

t
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clc iiabijheid der voorgaande, uoordwestwaarls van den GocLji

en ligt op liet laagste gcdeelte en in de nabijlieid van den

rand van liet plat, ongeveer 20 voct lager dan de vorige plek

of SO bcncden den bergtop. Zij beslaat hot grootste gedeeltc

bergplat (noordwaarts van den k

goed

*^eblevene muren uij onmiddellijk nader in oogenschou\y zullen

ncmcn; tusschen deze muren is liet, dat wij ons nachtverblijf

liebben opgcslagcn. 4o Aan de noord-noordoostelijkc helling

oostwaarts, ddch veel 1;

ligt, ter hoogte van ongeveer 80 voct beneden den bej-g-

c ?

een vlakke voorspi

ger, zoo het schijnt,

door o

I dezc muren slechts een uitgeslrekt, gehcel elTen terras.

Mag het reeds als zeer opraerkenswaardig worden beschouwd,

dat dergelijke muren op dezen hoogen bergtop worden aange-

troffen, zulks wordt nog in eene buitengcwone mate vcrhoogd

door con verschijnsel , hetwelk al onze aandacht verdient. De

noordel helft van den

b

oos elijke helling, bestaan uit puinmassa's en vcrwecrde

stcenen, wicr kleur van bleek v^it tot in mclkwit ovcrgaat;

dit gcdeelte' des bergs is een ware chaos in het klein, con

door dampen doortrokkcne en opgeretene bodem , die zoo gehcel

kaal en dor is, als had de ontwikkeling der dampen, die

zijne rotsen deden verbleekcn, ecrst gisteren plaals gehad. In

de nabijlieid dezer plaats ligt de voorraalige krater dood en dor

in zijn somber graauw, zonder het geringsle spoor van opslij-

gende dampen te vertoonen. Het is aan geen twijfelonderhevig,

dat hicr, nadat de kraterketel reeds scdcrt langen tijd ^vas

uitgibluscht, eene vemieuwde doorbraak van gasscn en dam-

pen, hoofdzakclijk van zw avelachtigen aard, hecfl plaals gehad;

deze doorbraak geschicdde dcels ter plaatse waar de tempel-

ruinen no 2 en n^ 4 slondcii, wicr muren daardoor werden

omvergewoipen, verbrijzeld en wier stcCTien, even als de lava-

blokken van de ten deele opgeretene noordelijke helling van

4
/
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den Gotlji-lop, later door de werldng \aii zure dampen vcr-

wccrden en uitbleekten. Slechts de rumen op den schcdcl des

bergtops gclegen, en dc verder verwijderde muren dcr rumen

Dp 5, bleven onverlet en voor de Averking dicr dampen bewaard.

Bijna alle rotsen en rotsbrokken, welke alhier worden aan-

getrofTen en wier witte kleur ons reeds gisteren op ons bivouak

in hot oog viel, zijn of witachtig grijs — en deze beziUen nog

een aanmerkelijkcn graad vanvastheid, — of wit, me]k\Yit, zwa-

velachtiq \\It en alsdan zijn zij in meerdere of mindere mate

verweerd, gaan zij over in eene brokkelige, ligtelijk le verkrui-

raelen massa, welke hoofdzakelijk uit aliiinaarde en reeds

gcvormden aluin schijnt te bestaan. Dergelijke steenbrokken van

de grootte van een appel tot die van ecn hoofd, — slechts

enkelen zijn 2 a 4 voet dik , liggen bij honderden verstrooid

op een bodem, welke insgelijks wit gekleurd, door dampen

doortrokken en met zwavcl vermengd is; hocwel thans nergcns

zigtbare dampen uit den bodem opstijgen, zoo laat zich ecliter

een flaauwe reuk van zwavelwatcr-stofgas bespeuren. Het ge-

stcenle , betwelk nog niet was verweerd , bleek dezelfde trachiet-

lava te zijn, waaruit de muren dcr tempels ^Yaren gcbouwd.

Naar het mij toescheen, had de hevigste werking dicr dampen

aats gehad aan den noordwestelijken voet van den Goetji,

vanwaar zij zich over de gansche noordelijke helft van den

bergtop had verbreid; ten gevolge hiervan waren de licUingen

aan die zijden ten deele gebcrsten, weggereten en in steile,

ruwe wanden herschapen geworden, waarover men zich al

klauterende een weg moest banen om den bergtop te kunnen

bereiken. Hooger op daarentegcn, mecr naar den schedel des

bergs been, zijn de rotsen onverweerd. Dat de uitbarsting niet

heftig was, maar slechts bestond in het opstijgen van zure

dampen, die uit honderden van reten en gaten des bodems
te vooi-schijo kwamen, dit laat zich zeer duidelijk bemerken
aan de muren der tweede of hoogst gelegene, noordweslelijke

rmne, welke een groot gedcelte van de oppervlakte der sol-

fclara beslaan en ten deele zijn staande geblcven. De bencden-

helft der maren, bcncvens hunne fondanionlun hebben de
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opslijgciidc claiupcn geblcckt, docii vcr\\ccrcii cii uiccr of in

uit ceil gerulvt, loiwijl do bovenste dtclcn der niureu oiib

ligd zijngobleven en, over het algcmeciij donkerder

Andere muren, ^^icr bcnedenste deelen getieei TiMbiokkeid

en verweerd waren gew

pulnhoopcii neder. Vele steenen, tot het boawcn der murcn

gebezigdj bebben nog Tolkomen de gedaantc behouden van

zorgvaldig bevverktc teerlingen ; zij

kleur en zoo brokkelig, dat zij doo

een vallen.

echter

Een dergelijke meer of min wilachtigo, of lieldergrijzc, door-

woelde pninbodem, bedekt met blokken van allerlei groolle en

vcrmengd met stiikken onzuivere zwavel, daalt van de plaals,

waar de twecde rumc Avordt aangelroffen ^ nederwaarts tot waar

de vierde is gelegen^ welker vrij uilgestrekt terras , even effen

en vlak als de vloer eener danszaal, volkomen kaal is. Een

scherp contrast met dozen geelacbtig wilten bodem maakt do

brnin gekleurde huid der herten, die men ook hier van tijd tot

tijd in groote driften voorbij ziet Snellen,

In den voorraaligen krater van den Argopoero, ^velks mid-

dengedeeltCj gelijk reeds vroeger door ons is aangemerkt, in

het westen 13^ ten zuiden van den Goefji-top is gele^n, ten

zuiden van do rume no 3, worden geene sporen van vulka-

nische working meer waargenomen; duidelijk laat het zich

opmaken, dat de zoo even vermelde solfatara^s nog v66r

korten tijd werkzaara waren. Zijne wanden zijn gehecl en al

kaal, uithoofde zij loodregt oprijzen; de bodem is insgelijks

verstokcn van alien plantengroei, dewijl hij eene horizontale

vlakte vormt, weike, zoo het schijnt, na aanhoudendcn vegcn

met water is bedekt. Het gesteente , waaruit zijne w anden

bestaan, Iieeft eene grijze kleur en is op de meeste plaatsen

in meer of min teerlingvormige stukken gespleten, welke bij

wijze van ribbon vooruit springen; aan de oostzijde voora!

rijzen zij loodi-egt, ter hoogte van 200 voet boven den budeni

der kolk. Het eene systeem van spleten in doze wanden is

perpendiculair g*^rigt.
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De midddlijn van dezen tamelijk rundcn krater zal aan Iiut

boveng(xleL'Ile, van *den eenen rand tot den anderen, waai--

scliijnlijk 400 voet bedragcn. Slechts aan de vvestelijke en aan

de zuidwestelijke zijde is de bodem toegankelijk ; aan die

zijden , namelijk , ziju de wanden ingestort en daalt het plat des

bt'igiops allengskeus naar den bodcm benedenwaarts.

Lant ons tbans de derde, groolstc en bet best bewaard
geblevcne mine, die, namelijk, waarin wij ons nachtkwarlier

hebben opgeslagen, wat raeer van nabij beschouwcn. Haar bui-

tenste ringnmur vormt ecn langwerpig vicrkant wclke bet

de riprting van bet zuidoosten naar het

in dczc rifftinsr heefto -"'o Qivv wii uui: 100
breed te omlrent 50 voet bedraatrt. Uithoofde

de vlakte, M^aarop de muur werd opgetrokken, eene zachte

glooijing naar bet noordwesten heeft, zoo hgt het noordwes-
tdijke uiteindc ongeveer 10 a 15 voet benedcn hot hoogcrc

zuidoostehjke gedeelte. Uoe^vel dczclve op vcle plaalscn is

vervallen, zoo is hij, over het algemecn genomcn, ihans nog

7 a 10 voet hoog en in het zuidoostehjke gedeelte het best

bewaard gebleven.

Naar het toeschijnt, werd slechts op eene enkele plaats een
loegang tot de omslotene ruimte gevonden^ deze deur lag in

het midden van het smalle noordwestelijke front; van dgze
poort af liep een gang opwaarts naar het zuidoostehjke
cmdc van het gelwiiw. Van binnen was de bodem in een aan-
iai vlakken herschapen, en de zoo evengenoemde gang voerde,
nwt een aantal trappen, opwaarts van de lagere naar dehooger
gelcgenc terrassen. Do gansche in terrassen opkhmmcnde biniien-

ruimtc was, door middel van een aantal elkander kriiis»^nde

muren, in kleine vierkante kamers afgedeeld , welke door middel
van dwarsgangen of deuren in verband stonden met den langen
ceiitralen hoofdgang. Bij elken nieuvven trap, weike tot een

u p(>rfnnl
hoo

vci-sierd te zijri gewecst. Thans bedraact de hoojilc van d5 1 uii iiuogie van tie

muren duzer kamers,— uit wier aantal wij er vrocgcr reeds cciio
hebben leeren kcnncn, — 4, 5 en slechts op ccnige weinigo
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pluuLscii nog 7 voet; hoi bovensle einde van den gang liep in

t?ene regte rigting naar de hoogst gelegeue nisvormige luinite,

\velke in het midden van den bovensten, d. i. ZLiidoostclijkcii

d^varsmuur naar do buitcnzijde vooruit springt, op dewijzcvan

eene vierkante, door muren onningde alkove, en Nvclke bet

cigenlijte heiligdom des terupels schijnt bevat te bebben. Ik kwam

lol dit besluit, uilhoofde de muren, welke doze hoogst gelegene

vierkante kamer of kapel omringen, fraaijer en rcgebnatiger zijn

gebouwd dan met de anderen , over het algemeen , het g(

bewerkt

de oppervlakte en, mel btliulp

naam\keijrig op elkander gevocgd, terwijl daarenfegen deovengc

steencn een minder regelmaligen vorai hebbcn en veelal ruw

en onbehouwen zijn. De binnenzijde der muren in dc kapel is

met nisscnversierd , ^vaarin vroeger waarschijnhjk beelden beb-

ben gestaan. Misschien bevond zich in het midden de voor-

naamste idol des tempcls.

Al deze beelden zijn verdwenen. Gedurcndc langen tijd

doorzochten vvij te vergeefs de piiinhoopen der muren en het

struikgewas , dat dezelven bedekt, ten einde een beeld, een

opschrift of versiersel te ontdekken, hetgeen ons eenige in-

liehting nopens den oorsprong dezer ruincn zou kunnen ver-

schaffen. Eindelijk vonden wij een beeld , hetgeen , >ve!is waar,

zccr verweerd was, maar dat wij echter aan de borstcn, aan

de dubbele, achter elkander staande armen, bencvens aan

eenige andere nog niet geheel vergane attributen, als een

Bocrga-heeld lierkenden.

llet waren derhalve belijders der Siwa-godsdienst, die dczc

muren hadJen gesticlit. Rlisschien strekten de kleine kamers

tot woonplaatsen voor prieslers; misschien werden (\e andere

vierkante gebouwcu, — n" 2 en no 4 en het kleine, bcnedcn aan

den voet yan den Argopoero, — welke in de nabijlicid worden

gcvonden, aan pelgi-immen, die den 9,200 voet hoogen bergfop

in bcdevaart hadden beklomracn, ten verblijf aangewez(;n.

Zou het mogelijk zijn eene plaats te vinden, mcer gescliikt

voor een tempel, gewijd aan Siwa, het synibool der vcr\voes-
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temlc kraclit, dan dcze^ \^aar hij aan den rand slaat van

ccn Yoormalig^en kratcr, wclke uitgedoofd nevcns hem lag,

raaar die elken oogenblik nieuwe Terwoesting om zicli lieen

had kunnen verspreiden. Wat zeg ik: zou kunnen yerspreidcn?

T^ticn, wei-kelijk Avas zulks hct gcYal^ het beginsel van veraie-

tiging, aan welks idol het dwaze n)enschdom in dcze tenipel-

gcbou^^ en liunnc gebeden opzond, openbaarde zich op nieuw

;

het veniietigde zijne eigene afgoden, die hicr ter zijner cere

waren opgerigl, het deed dc tempels in puinhoopcn verkecrcn,

welkc aan helzelve waren gewijd. — Gehjk wij reeds vroegcr

zagen, gcschicdde de uitbarsting van dampen ter plaatse waar
de 5'* en 4 '*• tempel slondcn. Hoe vele eeu\^ en zijn sedert dicn

tijd voorbij gesneld ? Waren de tempels reeds verla ten , of stegen

nog wicrookdampen binnen de gewijde rauren opwaarts, lagen

nog VI omen in aandachtig gebed neder geknield , toen de bodem
ecnsklaps verhit werd, toen de aardc scheurdc en de muren
vi^ankclden, toen zwavchvahn in plaals van wicrookdamp plot-

seling opstccg en de beangstigde pries terschaar vol onlzettii

'v\egvloodj ten einde niet in het lot van ecn ander Gomorra
of Babilon te deelen?

Wie zal ons dcze vragen beanlwoorden? In welk geschrift

staat hct verhaal geboekt van helgeen destijds plaats greep?

Wie kan ous de loterevallcn docn kennen van hen. dieden Aianar

rr

doen verd

strekcn bewoonden , sedert deze gebeurtci]

akcn hcbben de voormalige bevolking g

Zij is in het niet verzonken. Woudcn bcdckken thans het
gebcrgfej wouden overschaduwen thans zijne omstreken dagreizen

ver en gcene menschelijkc stem wordt meer in dezelven verno-

men. Hun %verkcn en streven, him voorspoed en ongeluk, dat
allcs blijft eeuwig voor ons verborgen. De geschiedenis dier bewo-
ners ligt begraven in dcze \TOudcn, die even stil zijn als gind-
sche kolk van den uitgedoofden kraler.

Zoowordt de niensch geboren , zoo slerft hij, naauwclijks zich
zelvcn bewust. Hij strekt ten speelbal van ondoorgrondelijke
krachlcu der natiiur, en loch gelooft hij aan eeu vrijen wil,
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bewccgt hij zich, bandelt hij, gelijk hijwaaiit, iiaar de inspi aak

Yan zijn cigeii gcmoedj en toch gehoorzaamt hij slechts aan

verborgene Avetlcn, waaraah hij zich niet kan ontlrekken. Hij

acht zich onsterfelijk, eeuw'ig, en zoowel hij zelf als zijne ge-

schiedenisj de gansche aarde, ja, alles Mat hem omrin*rt!

is nicts dan een droom der godheid, die aldra voorbij gaat.

Vlechtcn, mos, Leucopogon javanicusde Vr., benevens anderc

kruiden, hebbeii een grocn kleed over de muren geweven-

struiken, Hypericum javanicuni en anderen, blocijen tusschen

het gesteentc en oude, met mos overdekte Thibaudia's. waarvmi

ten hunnc wortelen hebben

breiden de fraai gevormde takken uit over deze rumen, het

beeld van het verledenc, gesierd met de jeiigdige, frissche kleu-

I jnpracht van het bloeijende woud. '

Romantisch schoon mag dit plekje gronds worden genoemd,
ah^aar de natuur in fraai en duidelijk schrift deze Avaarheid

schijnt te hebben uitgedrukt: «\Yij zijn gehjk het luchtig weefsel

van een droombeeld, en ons kortstondicr leven liirt be5 ic\i:u jig[ Desioten

1

e

binnen een slaap.

»

Ik bragt met mijne begeleiders een sLillen nacht door in

deze ruine, waar binnen waarschijnhjk voor mij, gedurende
vele honderden van jai^en , niemand zich had opgehouden. D
hemel, welke aanvankehjk helder was, werd omstrceks 12 ure

met een onafgebroken wolkendak overtogen, terwijl iets later

ten 3 ure, nevelen den bcrgtpp van tijd tot tijd omhulden.

Tegen4 ure waren wij reeds genoodzaakt gew orden onze kleinc

togten te staken, uithoofde de fijne regen, die nu en dan uit

dezen nevel viel, ons dwong eene schuilplaats in onze binnen-

karaeren te zoeken. Toen de nacht begon te vallen, helderde

de hemel weder op; nu kropen wij uit onze holen te voorschijn

en droogden onze kleederen voor het vuur, dat een roodachtig

schijnsel op deze aloude muren wierp.

Hier rondom de vuren gezetcn, hidden dc Javancn zich bezig

1)
^^ ^vc are such staff

As dreams are made of, and our little life

Is rounded with a sleep—'* (Shakcsp.)

\
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met hot verhalen van gcestTerschijningen^ luijii goedc Njabci
daarcntcgcn sprak mij van eenc andere oude ruine «Kadaton,))
wtlkc, aan den westelijken of zuidwestclijken voct van liet

gebcrgle, midden in de wouden der dieplanden gelegen was;
zij vverd eerst vd6r 13 jaren (derlialve in 1831) ontdekt, loan
door den vorigen Kongo van Bondowoso (Kerto Negoro), ten
gevolge van hct toenemen der bevolking van die afdeeling, een
nieuvv distrikt vverd gevormd; fietzelve ligt zuidwestwaarts van
den Ajang eti vverd Toenggoel koeripan geheeten.

Volgens het vcrhaal der Javanen, die mij vergezelden, kan
men dat cord zoovvel van Lemadjarig, van Poeger als van
Rambi le paard bereiken. Van deze laatstgenoemde pi

:lke G a 7 ber is gele
gen, was het, dat wij vcrtrokkeu om den Ajang tebeklin
zij ligt op ccn afstand van 10 palen van Koeripan, vanwaar
men, over Piingo wiraban, Joso kan bereiken, ten einde
aldaar te overnachten. Dan zct men de reis voort over zekercn
gOCTioeng Kitjil tot aan Paleran, ahvaar andermaal naclitver-
blijf vvordt gehouden, weike plaats slechts 2 palen van do

Xadaton verwijderd is. Van Paleran kan men den
te paard voortzetten naar Tjontong,

o
van

Kraksan gens verder naar Probolin^^o: men rcist d lis

op die wijze van Djember om den zuidelijken en zuidwestelijken
^OGt van den Ajang, over den vlakken tussdienzadel, vvelke
den Ajang met den Lamongan verbindt, naar Probolingo. Het
schijnt derhalvc, dat Paleran, benevens Kadaton aan den wes-
telijken voet van den Argopocro (Ajang) zijn gelegen, welke
naar deze zijde met eene uiterst zachte glooijing in brecdc
voorsprongen afdaalt. Het lijdt geen tvvijfd , of de bergtop moet
aan die zijde hct gemakkelijkst te beklimmcn zrjn; hoogst
-aarschijnlijk bestond er voormaals gemeenschap lusschen de
iinen, welke op den bergtop zijn gelegen, en Kadaton. Naar
iij door de Jaranen werd verba

1

• >
lid, moet deze laatstg

schooner en van meer re^relmatiffen bonw
orocne, daannboven beeldhouw vverk

dezelve bijdragen.

tot
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ds •g in dm inorgeii van dfii 2'"" November vserdcn

koudc, uit onzen slaap ":e\vekt en naar onze Hier-o

2.3° Reaum. f37.7niometers been gedrevc

in de vrije lucht.

Eerst ten 7 ure veiiieten wij ons bivonak, nadat de zon

door liarc stralen eeniffe ^^a^Illle OTer het gebeQfJ \'HlllLIL\^ yi\\,k Ulvl/ Jjl-Ul^lj^

spreid; wij keerden nu naar den Tjenioro kendeng leriig langs

denzelfdeii weg, waarovcr ^^ ij gistcren hcrwaarts gekonicn %varen.

Op nieuw werd onze ver%\ oiidcriiig in eene liooge mate

gespanncn gchouden door het talloos tal van oniver geval-

lene, oude Casuarina-boomen, benevens dour de groote nienigte

driften van her ten, van 5 tot 500 stuks tcllende, die wij

lellerlijk voortdurend aan alle zijden, dan links dan regts

van ons, onlwaarden. Buitendicn zagen wij vele paauwen op

onzen weg.

Ten cinde een maatstaf ter vergelijking tc geven, zij het

mij vergund den lezer ecnigzins mecr van nabij met eene

dezer driften, de falrijkste die ons onder het oog kwara,

bekend te niakcn. Wij bevonden ons op een hooger rijzend

gedeelte van het terrein , en zagen de herten voor ons Iieen-

trekken over eene uitgestrekte grasvlakte, — eene der wijdsle

opcne plekken van het gebergte,— welke van rondsom door

wouden was ingesloten. De drift vormde eene zeer lange,
o

doch smalle rij, waarin nu eens drie, dan weder vijf, tot

zelfs een twintigtal herten nevens elkander hepen- het ge-

middelde aantal was stellig niet minder dan vijf. Zij trokken

dwars over dc vlakte. Toen de Tooiste herten den ganschcn

weg door de vlakte reeds hadden afgelegd en het woud aan

de overzijde intraden, kwam het andere einde dezer rij eerst

uit het woud te voorschijn. De drift was derhalTe even lang

als de breed tc der vlakte bedrocg.

Toen ik vervolgens zelf over de vlakte trok, die even als

vele andere opene plekken van het gebergte met Fcstuca

nubigcna was begroeid, mat ik haar onder het gaan met schreden

af en bcvond, dat zij ongeveer 1,800 voet lang was. Stellen

wii nu. dat de lenijte van een hert 6 voet bedraasrt, ncmen wij
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5 nevens elk

bevondcn, — en op vele plaatsen was hot aaiital, overdnars

gcrekcud , veel grooter,— dan moet deze drift ten ininste uit

ly^OO stuks herten hebben bestaan; het is waar, dit was Let

grooLsle aanlal, dat wij bij elkander hebben gezien. Verschei-

dene driften kregen wij cchter onder het oog, die weinig minder
tabijk Avaren; kleine driften, ten getale 50 a 100 stuks, zagen
wij steeds aan de zijden om ons heen; ik schat derhalve het
aanfnl herten, dat ik, op mijnen togt van den Argopoero lot aan
den Tjemorokendeng, van des morgens 7 ure tot 3 ure in den

ddag heb gezien, op \7

)

Orastrecks den niiddag geraakten wij in het hoogland het
spoor bijster, nanielijk, noordwaarts van de kah Piljoro, alwaar
vele ruime grasvlakten tusschen het woud verstrooid gevonden
w'orden; wij zoaden niet zoo spoedig den regten weg hebben
terug gevonden, ware het niet, dut wij ciiidelijk bij de kali

Pitjoro waren aangekomcu • naar den loop dezer kah konden wij
onzcn \se^ rigten, ten eindehet tusschenjuk te bereiken. Eerst na

opdenbergrug Tjenioro k<^wlen- aan, nadat
5

door eenfijnen nevelregen, die kort te voren was b
alien, reeds druipnat waren preworden. Iloewel h

o

houden, zoo viel er toch tot 5 ure van tijd

elkcn tijd de hemel weder opklaarde. Niettei

staande de lucht gedurende den ganschen c op
»

de bl

helder bleef, zoo vielen voortdurend dauwdiiippelon var

der Tjemoro's, Waarschijnlijk ontstaat deze bui
ijkdoni

e^
sterke warmte-uitstrahng ml iXospitse, naaldvormige takken der
Casuarina's, waaraan de tot druppelcn zaaragevloeide danw
minder bhjft hangen dan aan het gcwone, breed gevornido ge-
bladerte van andere boorasoorten , want aan dergelijkcn werd
het afdruppelcn van den dauw door ons niet waargcnonien.
Op den morgen van den 5'^- November keerden wij, lam.lijk

p Deze begrooting verkrijg ik op de volgende wyzc: I drift scfiat Fk op: l,r,00
stuks; 2 op: 1,000; 25 op: 500; 100 op; lOO; 300 op: 50; 300 op: 25 = 4'*,50O.
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iiilgclioiigerd, over dcsa Kemocniiig, wimr wij ten 1 iirc aan-

kwanien, en over Rambi, welke plants \^ij ten 2 lu'd bcreikten,

naar Djember terug, nadat wij vier naclitcn bijna onder den
blooten hemel hadden doorgebragt/ Alvorens wij van den Ajnnir

afschcid ncmen, zij het mij vcrgund cen uillrekscl medc tcdeelen

iiit cen brief van den hcer Bosch, Controleur le Bondowoso,

waarin wij ecnige berigtcn zullen vinden betrekkelijk de noor-

delijke streken van het gebergte, welkc door mij nict zijn

bezoclit gewordcn. Naar aahlciding daarvan kan met grond

worden opgemaakt, dat het gebergte, in de zone van H a 7,000
voet, ccnc grootc uitgestrekthcid bezit.

Op den 23^'^° October ving de beer Ch. Bosch zijnc rcizc

iiit Djember aan; hij werd begeleid door den Ronffo van

digen pakhuismeesl

Tot aan den Tjemoro kendeng, alwaar zij den 24"^° October
aankwamen, volgden zij denzelfden weg, welken wij naderhancl

insloegen; hunnachtkwartier hidden zij in het hoogst gele-^eno

gedeelte van het hertendal. '

Den 25'"^" October verliet hij den Argopocro des morgens
ure, begeleid door 12 Javanen. Uithoofde zij, behahe9

ecn aantal zeer kleine koeken (Koewe-koewe), geene Icvcns-

middelen bij zicb hadden, zoo besloten zij hunncu to^^t in

eene noordelijke rigting door het gebergte voort te zetten, in

aats van den zoo mocijelijken weg, die naar het zuiden

leidt, te volgen, dewijl zij hooptcu op die wijze spoediger in

bcwoonde streken te zullen aaiikomen.

Op vele hoogten van den bergrng, waarin de Argopocro-
keten zich naar het noorden verlengt, vonden zij oude <(graf-

gesfichteu)), weike uit langwerpige, vierkante steenhoopen waren
gevormd, aan wier oostelijk einde een regt op staande, platte

steen was aangebragt. Zij vervolgden hunncn weg naar het

noorden, nu eens opwaarts khmmende, dan weder dalende.

Reeds ten 10 ure hadden zij het eigenlijke hooglaiid in het

zuiden achter den rug. Van dit uur af werd hun het uitzigt

over het gebergte geheel en al benomen, door den wolken-
nevel, die hen aan alle zijden omiingd?. Ten 11 nre bevonden

70



1100

«

zij zich aan den rand van con dwars afgcbrokcncn, loudrcgten

wand, — ccn lava-tcrras, — y\dke ccac gcelachtige kleur had

on dwars door eeiic valloi liep, die tcr wcderzrjde door een

i)ergrug word begrensd. Zij vervolgden hunnen wcg over

don oostolijk gelegenen rug, •— wolke naar hot noordcn gerigt

was, — en zich nu eons hooger verhief, dan weder daalde

,

toldat zij zich dcs avonds, uitgoput van verraocijcnis, op ccn

zcer smallen bcrgrug noderwierpen ; do twee laatste koekcn,

ongevccr ter grootte van ecn rijksdaalder, werdcn bier genuttigd.

Den ^6'^"" October. De tempcratour van den danipkring

voor zonsopgang was: 47,0^ Fahr.;dezc duidt imraer m
groote lioogle aan. (Hot hooggebcrgto van den Ajang strekt

zich derhalve zcer veri-c uit, in do rigling van het noordcn.)

Zij zettcdcn hunnen togl verdcr voort in ccnc noordwcstchjkc
en noordehjkc rigting- ten 11 ure kwaiucn zij aan den ocver
von cene aanzieiilijke kali, — welkcr loop langs ccn bci

do noordehjkc Ajang-kcten) tot 4 arc wei-d gevolgd^ zij

berciklcn cindchjk ecn 40 voct hoogcn watcrval, Mclkc tcr

wcderzijde tusschcn loodiegte, gchcel en al kale rots\\anden

nederwaarts stortte. Zij zagen zich daardoor genoodzaakt
tegcn de zijwanden, die zcer stcil warcn, op tc klauteren;
dikkc bedden van Pakis pamor (Gleichcnia sp.) bcdektcn den
grond. — De regen bleef onophoudclijk voortdurcn. — Dcii

nr

O

top konden zij nict berciken; des avonds ten 7./2

halt makcn op ccnc steile helhng. Uitgchongcrd

ure

doodchjk vcrmocid higen zij daar neder! Gccn vuur! gcen dak
tot beschutling! Allen doomat.
Den £7"-" Ocloher. Reeds zijn twee dagenen twee nachlen

voorbijgegaan
, zonder dat zij ecnig voedsel hobben genuttigd.

Do noordoostclijkc helling van den bcrgrug, waarop zij zich
den vorigen avond hadden gelegerd, werd beklomnicn en over
dozen zcllcdcn zij hunnen togt den ganschen dag voort.
Eindelijk t^^^lJD zij bamboos aan, — hetgeen als ccn bewijs
mogt worden beschonvul, dat zij zich op cene geriiigere huogle
bcvonden, — en wilde Pinang- en Areng palnien , wier vleozigc
knopixn (pol Pi.uuig k.-dahar en pel Ar.'n«) hen voor verhon-
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(jcren hchoedden. — Een liourigtui ii,'uht hraytni zij alliier

door
J
zondor vuur te kiiimcn ontslekcn.

Den M*''" October. Vroeg in den morgcn vcrvolgdcn zij

hunneii togt in dc rigling van hct noordoost ten oostcn; warcn

gcnoodzaakt ccn grootcn om^^eg ber^opwaarts te nemen. ter

'¥ B

o

dozen bcrgrtig. Ten 11 ure vonden zij een grooten aardcn

pot: goetji. Hun vocdscl bestond uit toppcn van twee Pi

kcdahar palmcn.

Elken morgen had de hccr Bosch den Javanen de verzekering

gegeven, dat zij des avonds stellig eon dorp zoudcn beioikcn,

helvvelkj hekias! nimmcr het geval was gewecst. Algcmcen was

de verslagenheid. Nicmand sprak , niemand hunncr i

vraag aan zijnc rcisgcnootcn 5 zij kondcn zich nog slcchts met
moeite voortslepcn; de Kongo was mecr dood dan Icvend. Ten
1 ure Helen zij zich langs cone helling, die buitengcwoon steil

was en eene hoogte ran vcrscheidcne honderd voeten had,

aan <!cn voet van deze helling brcidde zich eene

wijde vlakte uit, welkc door eene waterrijkc kali word door-
r

stroomd. Ecrst na 2'/j ure bereiktcn zij deze vlakte aan den

voet des bergs, en — wie is in staat de vreugde te schildcren

der reizigers, die thans dc zekerheid hadden van den vreesse-

lijken dood des hongers te ontgaan — zij zagcn drie vrecmdo

gezigten, drie mannen, die in de beek vischten. Naar hetgeen zij

van hen vernamen, warcn zij nog drie urcn vervvijderd van de

hoogst gclegene doekoe, d. i. een klein dorp, Doeren, ondcr-

hoorig aan de desa, d. i. een groot dorp, Pete, in het dlslrikt

Kruksan.

Wocstc vreugde leiden alien aan den dag^ de Kongo bad.

lets dcrgelijks, namelijk, hct aan den dag leggcn van ^vilde

vreugde, door die ijskoude lijk

Javanen, over hunne redding van den hongerdood, bij hct

betreden van eene bc\^oonde landstreek, na in de wildernis te

hebben rondgedoold, heb ik eeninaal bijgewoond aan den zuide-

lijken voet van den Lawoc. (Naar het schijnt, is honger voor

den Javaan, misschicn voor ieder mcnsch. die aandoenin'j. welke
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hem hct sterkst aaiigrijpL) Ten 5 ure kwamen zij te Doereii

aan (het clorpje telt slcclils Iwee hutten). Eene groote menigtc

be^vone^s dcr nabnrige dorpen verzamelde zich, en ieder bragt

ccnige spijzcn mede, rijst, vruchten, koewe, enz.

Ben ^9'^"^" October. Doercn ligt nog 7 palen verwijderd van

desa Pete; hier eerst konden zij paarden bekomen, en reden zij

verder naar Bagan, alwaar een houtzaagmolen staat^ toebehoo-

rende aan den heer Condoo. De weg naar Besoeki wcrd met

rijtuig afgelegd.

Ben 30'^'^'' October, Van Besoeki reisden zij naar Bondowoso.

Zoo licp deze togt, die zoo treurig had kunnen eindigen en

waarop zij gedurendc negen dagen, namelijk, sedcrt den 23'*^°

Oclober hadden rondgedooldj nog gelukkig af. Hieruit zal andere

relzigers knnnen blijken, met welke bezwaren de togten door

Javasche vvildernissen gepaard gaan^ en hoe het mogehjk is

aan een gewissen hongerdood prijs gcgeven te zijn, wannecr

de noodige voorzorgen niet worden in acht genomen.

y



ACHTTlEPiDE SCIIETS.

VULRAAN 40: LAMONGAN. $

Br. S 11'. — L. 113 24'. — II. 4,500?

«Uni1 es will sich nimmor f*rschopf«pn uml lorrm,

uAU vvolUe Jai Meer noch eiu Mcer gebahren, i»

(ScuELLin.)

Proholingo ^ den 7^^"^ Nove7nher.

Mijue reis van Djember naar Poeger, wclke ik, van 7 tot 10
ere, op (lea 4^*^"" November afleide en die van Poeger naar

Lemadjangj van G^/^ tot lOVi ure op den volgendeo dag

geiiiaaktj boden niets aan, dat der vermekling waardig mag
geaclit worden.

Den 6'*^'' November vertrok ik ten 6 ure met rijtuig van

Leraadjang naar Probolingo, alwaar ik ten lli/^ ure aankwam.

Deze afstand is verdeeld in 5 poststations, ieder ongeveer van

G palen, welke in ^'2 a 2/4 uurs woiJen afgelegd. De weg van

Lemadjang naar het eerste poststation Bondo joedo zet zich,

aanvankelijk op gelijke hoogte, in eene noord-noordoostelijke

rigling voort, althans hij rijst over die uitgestrektheid slochts

wcinig; van daar loopt hij naar het noord len oosten, later

naar hut iioorden tot aan de plaats waar vroeger cen post-

slalion was gelegen, dat sedert ecnigen tijd is opgchcven

geworden; hier verheft zich het terrcin, dat later wcdcr daalt

tot aan de plaats, waar het tweede poslstation Glagah hgt.

Van hier bekliuit men den vlakken tusschenzadcl , die den

voet van den Lamongan met dien des Tengger vereenigt en

bercikt men het hoogste punt van den neg, hetwelk^ zoo het

niet op gelijke hoogte ligt als de pasanggrahan aan den oever

van het meer (ranoe) Lamongan, althans nic.^t veel hooger zul
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zijii, Dc'ze is niisschicu 7 a 800 voct boven den spiogcl dor

zee gclcgcn. Nu houdt de wcg, die in cene noordelijlve

rigtin^ Toorlloopt, over cene uitgestrektheid van verschcideue

palen, cene gclijke hoogle, alvorens hij tot aan het derde post-

stalionj Tiaudang geheeten, met eene zachte glooijing afdaalt.

Van dit poslstation loopt hij, lot aan de noordelijkc alluviaal-

vlatte, steeds naar bencden, en yoert hij den rciziger over

het vierde poslstation Letjes, hetvi^elk beneden aan den noor-

delijken voet van den tusschenzadel is gelegen, naar Probo-

lingo. Voortdurend licp de weg, die zeer "slecht was ondcr-

houdcn, door bcbouwdc streken, wier oppervlakte effen, althans

niet zecr heuvelachlig was 5 dit liet zicli reeds hieruit opmaken,
dewijl men geene karbaauwen tot vooi-span bchoefde. De bodeni

bestaal voornamclijk uit een fjriy vulkanisch zandy hetgeen

zoowel den tusschenriig als alle nabij gelcgene streken in dikke

lagen bcdekt^ aan de oppervlakte is hetzelvc meeslal met
teelaarde vermengd, en daardoor bruinachtig gekleurd en

vruchtbaar.

Een zijweg volgende, weike in cene oost-noordoostclijkc

1

1

tusschen koffijtiiinen met eene geringe glooijing opwa
koint men van het poststation Glagah aan een net i;

cike aan den westelijken, hoog oprij

den oevcr van het mccr (ranoe) Lamoiigan of

Van daar stuit het oog, aan de overzijde van het kleine meer,

tegen de helling van den kegelberg Lamongan, welks voet lot

op ecu derde dcr gansche hoogtc van den kcgel met wouden
is omringd; bet ovcrigc twee derde gcdeelte verheft zich geheel

dor en kaul. Reeds vroeger, namelijk, op den 5 'i''" en 6 <'^" J iil
ij

,

1858, had ik dezen viilkaan in gezclschap van Dr. Fritze

bezocht, tijdens hij nog voortdurend werkzaam was, bij welke
gelegenheid wij tot aan de woudgrens opklommen-, tlians

bezocht ik hem (op den 6'™ Novenibtr, 1844,) ten twecden
male, nadat zijne kruin zeer aannierkelijke verandenngen had
ondcrgaan en geene dampen meer uit zijnen krater opslegen.

De waarnemingen , destijds en ouk thaiis door mij gemaak \
,

zal ik tot ceu gcliccl vereeuigd den lezer niededeelen.
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Oiidcr hcl lal van wcrkzaiiic vulkancii van Java is dczc de

laagslc en de kloinste in omvang. Van don wcstclijkon ocvcr

van hot inecr gczicn, doct zich zijn rcgtcrtopj weike cenc

kcgelvoniiigc gedaante heeft, nan lict oog-voor onder ct^n

^ezigtshoek van 9^54', en zijn schcrphockigc linkcrtop oiider

hock van 7^22' bovcn den horizon. Dc linkerhock van d

ecrstgcnoeniden top vvordt gepeild in hot noorden 85^11' ten

oosten, en dc reglcrliock in hcf noorden 86^16' teuooslcn, ten

gcvolgc waarvan dc middcHijn van zijn kratcrrand, ovcrdwnrs

gcnomen (in November, 18 ii,), bcch'ocg = 1^2'. Dc helling

van do zuidclijkc zijdc des kcgcls bcdraagt in het hoogslc

gcdeclte, dat tevens het stcilsle is, 50"*; de lijnregto afsland

van het punt, alwaar de waarneming word gedaan, tot aan

den lop des kegelbergs, kan niet minder dan S^i en niet nicer

dan 4'/* minuten, of 24,2G7 par. voet bedragen. Nemcn vvij

aan 5 dat de afstand 24^000 voet zij, dan zai de hooglc des

bergs in rondo gclallcn, bij bcnaderingj zijn: 4^200 voet boven

de oppcrvlaktc van hot meer, dat aan zijn voet gelcgen is en

GSo = 45880 voet boven den spiegel der zee, teruijl dc

niiddellijn van zijn top 600 voet zal bedragen.

Dc omslreken, aan zijnen voet gelegcnj hcbben wij reeds.

nit vorigc bladen Iceren kenncn^ wij hebben gezicnj dat liij

geheel geisoleerd uit laaglanden oprijst en dat hij slechts ten

oosten en ten westen door middcl van wyd uitgestrekfe
,

i;/a^/;<3,tussclicnlandenj— zadcls,— tcr hoogtc van 7 a 800 voet

verbonden is met den Ajang en met den Tenggcr, terwiji daar-

enlegen zijn noordehjkc en zuidclijkc voet in vinkke slrekcn

overgaan , die zich onafgebroken voortzctten tot aan het strand

der zee, welke Java aan den noorder- en aan den ziiidcrkanfe

bespoelt.

Dczc berg rijst derhaTve in dc gedaante cens kcgcls opvvaaiis

uit vlakke, met wouden bedckte strckcn, welkc zijnen voet

aan allc zijden omringen, zonder dat nevenkctenen, Avier vor-

mcn zich duidelijk aan hot oog voordocn, denzelvcn met nabu-

rigc bergen verbinden.

Hij heeft echter niel de regehnalige gedaante van een sni-
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kei'brood, luaar die van twee aaii clkaiider verbondunc kcgels,

die tot op Iiun bovciistc */5 gedecltc zamcngcsmolten zijn, ten

gevolgc waarvan slechts het hoogste 1/5, zoo iiiet hot i/g gedeclle

op zich zelf slaat eu twee afzoiiderlijke bergtoppen daarstelt,

weike in de rigting van zuid-zuidwest en noord-noordoost ten

opzigte van elkander zijn gelegcn. De noord-noordoostelijlie top,

goenocng Taroeb geheeteii,' is de oudste, heeft een minder

regelmatigen vorm dan de andere en keert naar de zijde van

den tweedcn bergtop, derhalve naar het zuidwesten , een steilen

wand; dezc geheel en al kale, grijskleurige rotsmuur strekt zic

ver langs de uooid\vestelijke helling des bergs benedenwaaiis

nit en is door elkander kruisende splelen en reten in groote,

scheef gerigte vierkante stukken afgezonderd. Het ecne systeem

van spleten in dezen wand loopt cvcnwijdig met den graad van

^eiging, waaronder do helling des bergs zich aan het oog voor-

doct, bencvens dien dcr steenbanken, waaruit dezelvc bestaat

;

het andere systeem van reten staat loodregt, Velen dezer scheef

gerigte rhombische zuilen springen met schcrpe kanten vtior het

overige gedeelte der helling uit , waardoor do w and een on;?e-

lijk, gcribd, scherphoekig-afgebroken uiterlijk verkrijgt.

De zoo even vermelde gedaante verkreeg dc berg waar-

schijnlijk op deze wijze; nadat de kratcr van den vroeger reeds

aanwezigen trachiet-kegel Taroeb verstopt was geraakt, onlslond

aan dc zuid-zuidwestelijke helling van denzelven een zijdeling-

sche kolk, eeue zijdelingsche spleet, op een grooten afstand

beneden de kruin des bei-gtops. De opgewelde uitw crpselen

,

hetzij deze uit gesmoltenc zelfstandigheden , of slechts uit zand
en lava-puinbrokken bestonden, vonden een uitw eg door dezc

ncvensplect; zij hoopten zich rondom dezc opening op en

kecfel. Door herhaaldc uilbrakingen. van
deze zelfstandigheden werd dc zijwaarts gelegene keg__

durend grooter, bereikle hij cindelijk bijna ecne gelijkc hoogLe
als de vroeger aanwezlge kegel en verheft hij zich thans als

goenocng Laraongan aan de zuid-zuidwestelijke zijde van don
bergtop, waarvan hij doo op

ongcveer 700 a 800 voct beneden zijne kruin is geschcidcn

,
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doch waarint'dc hij van dat pun I af aaii lot eeii gchccl vcr-

cenigd is. Dc dwars gciiglc doorsiicdc dozer bci'gcn voiiiiL Iwoc

kiingon, welke in elkander loopcii- Op don eerstcn blik reeds

laat zich dc jongste dcr beide kcgels, de Lamongaii, hcrken-

11011 5 uitliuufde van de njcer gladde oppcrvlakte zijner hcllingen,

de nieerdere regelniaat zijiier gedaaiilCj welke op een suiker-

brood gelijkt en zijnen regten^ affi^n zooin/ die gelijkmatig

oprijst lot waar hij in den rand des kraters OYcrgaat. Zie

Lamonya7i Figuur d.

Ilel botcnsle een derde gedeelte van dozen kegel had^ in 1S38

en in 1844j eene donkerOj nanielijk, eeiie zw^arte kleiir, welke

ill liet kastanjtbruin overging; hij geleek op een suikerbrood,

waarop eene met franje versierde kap was gcplaatst, want de

middenzonc der helling had een holder gcelachtig koloriot, dat

in het isabelkleurige (bruine) overging. Van den als franje go-

vorinden zoom der kap daalden naar het middenste, geelachti

gekleurde gedeelte des^ kegels, eene menigte lange, streep-

vonnige, zwartgekleurde strooken benedenwaarlSj van welke

vclen in don vorm van koodsen uitliepcn^ torwijl uit het woud,

dat het benedenslc een derde gedeelte des bergs bedokte^^roe/ie

stropen zich tandvormig tot in hot geel gekleurde gedeelte der

helling verhieven. Men zag hier het wisselende spcl van seliep-

pende en verwoestende natuurkrachten, als het ware in strepen

uitgedruktj wicr spilsen elkander gedurig meer en mccr nado-

ren. Van bencden steeg het groene vegetabile leven steeds liooger

logon de helling des kegols opwaarts, tervvijl van boven ver-

woestende, vulkauisehe krachten in working traden, welke

lava stroomen benedenw aarts stuwdon, tot in hot gebiod der

wOuden, ton einde hunne voorfgangen binnen zekero gronzon

te boperkon. Tot verduidolijking dozer beselirijving vergolijke

de lozer de afbeelding, geplaalst tegcnover den titol der eerstc

aflevering van dit work. Aan vole zijden des bergs hebbcn

de onbewcrktuigde krachten veld gcwonnen^ men ziet lava-

stroomen, welke niet slochts insnijdingen in de llankeu dor

woudon hebben gemankl, niaar die dozelven, in hnnne gansche

Ijreedte j tot bonoden aan don voet des bergs hobben doorbrokcn.
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Dit laat zich vooral aan do zuidvveslclijke zijdo ties kcgcls

vvaarncmcn, ter plaatsc waar het bencdengcdecltc der helling

in do vlaktc bogiiit over te gaan, derlialve in eene zone waar

do kracht van don val der benodenwaarls rollonde steenon

^broken is» Men ziet aldaar oolzaggelijk dikke baiiken van

lava-puiiibrokken, die eene uitgestrcktheid van vcrscheidenc

palen rondum do helling des bergs bedekken, en wier oppcr-

vlakte eon dor en kaal puinveld vertoont, dat heuvelachtig

,

hobljclig en met voren doorploegd is. Naar de zijdc der groenc

wondvlaktc daalt dit veld eensklaps, met een steilcn wand,

ter hoogtc van 50 a 50 voet bcnedenwaarts^ dien men zou

kuunen vcrgelijken met dc voet- of eindwallenj wEndMoranen)),

der glelscliersj en wclke steeds verder in de groene vlaktc dreigt

te zullen voortdringen.

Dit veld bcstaat niet nit blokken, gevormd door het splijten

en van een spriiigcn der lava aan hare oppervlakte, toen zij

bekoelde, aiaar uit loiiter afzunderlijke puinbrokken, die als

zoodanig, namelijk, als lossc stukken, langs de bcrghelling

afvvaarts rolden^ hier aan den voet des bergs bleven liggen en

bij niillioenen op clkandcr werden gcstapeld. Zij ^^ aren onregel-

matig van vorm, doch veelal aan de hoeken afgerond; vclen

bestonden uit vastcn, conipactcn trachict, een groot aanlal

anderen vvaren slechts ter hclfte zamengesteld uit eene vaste,

kristalllmselie steensoortj terwijl de andere helft eene lava-slak

vormde. De meesle brokstukken bestonden uit eene verslaktc,

ponmsej tracliietischc lava, zie L. n^ 272 en 273, — en deze

W'QS veelal zoo duor en door

enkele korrels zaanigebakken.

poreus, als ware zij

llcl uierkvvaardigste verschijnsel, helwelk bij den Lamongan
wordt waargenonien en dat wijders in gehcel Java bij giyen

enkelen vulkaan wordt wedergevonden , is het aanlal van kle

mcreUy welke op verschillende afslanden van elkander verwij-

derd Hggen, doch in eene rij op clkandcr \olgcn en den kcgel-

Ix^!^ in een wijdcn kring omsluilcn. Verhulen tusscheu h*:t

geboomte van het woud^ liggen zij in de omnidiyiijke nabij-

heid van den voet des bergs ^ ter plaafse waar doze reeds in <!c
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vlalvle is ovurgcgaaiii zij zijn rondachtig van vorm en wordcn

door schtM-p geteekendc grcnzcn van hot oniringcnde land ge-

sclioiden. Dozo ranoe's, — zoo wordcn zij door do Javanen

gchcctcn, — zijn, op enkele ultzondeiingen na, kegdivornugo

aardvcrzakkingen, gatcn in de bovcnste aardkorst, weike ecni3

middollijn van 500 a 1,000 voet hcbbcn en, omringd door vlakkc

slreken, eensklaps met sloile of looiiregtc wanden bcnedcmvaarts

stortcn. Zij zijn govuUl met zoet water, helwelk in alien niet op

gelijkc hoogte staat; zij missen, althaiis meereiideels, alle uilUnJzing

en liggen in dc dicpste ccnzaamhcid der woiiden Yerscholcn.

Een aantal dezer iiieren hcb ik zelf bczocht; oiiitrent het

Ix'staan van anderen lieb ik voldoendc inlichtingen bekonien^

door oeijstenimige en zorgvuldig met elkander vcrgelekenc

berigten, zoo van Javanen als van cnkclc Europeers. Te rekencn

van de noordoostelijke zijde des bergs, wcstwaarts om zijn

voel, lot naar het zuidcii en zuidoosten, volgen zij in dczc

orde op elkander. (Aan de oostelijke zijde van den berg ligt

het hooger rijzende tusschenlandj het^^elk den Larnongan met

den Ajang verbindt.)

1^ Aan do noordoostehjko zijde van den Taroeb hgt ccne

wamie bron, nabij het dorp Tiris; 2^ aan de noord-noord ooste-

lijke zijde: de ranoe Sedjarang, of ranoe Tiris, op een afstan*!

van 2 palen van desa Tiris; 5*^ aan de noordelijke zijde: ranoe

Agoeng, 3 palen van dc zoo even genielde plaats venvijderd-

4o aan de noordwestehjkc zijde: ranoe Bedali, of ranoe Joso,

in de nabijheid van het dorp Joso. Dit laatsle mecr vormt een

ketelj ter diepte van verscheidene honderd voet, welks bodem

echler slechts tot op eene geringe hoogte met Abater is bedckt;

het niveau van dit mecr ligt derhalve dicpcr bcneden de

oppervlakte des bodems, dan met een der anderen het geval is.

5*> Aan de westelijke zijde des bergs ligt ranoe Glagah, of ranoe

Larnongan; 6*> aan de west zuiduestzijdc: ranoe Pakis, het

grootste dezer meren, hetwelk, volgeiis opgave van den beer

van llerwcrdenj *) in het midden eene dicplc van 70 vademen,

t. a. pi. Over Uct Tonggcr:iche gcbcrgtc
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(1- i. 420 voet hoeft^ 1^ aan de zuidwcstelijkc zijde: ranoe

Wocroeng; 8<i ami de zuid-zuidwcstelijke zijde: ranoe Lading;

9® aan do zuid- of ^uidoostelijkc zijde : ranoe Logoeng. Minder

naaowkeuiig waren de berigten, welke ik omtrcnt de volgende

HR'ren licb kunnen inwinnen: ranoe Wiar, ranoe Pang, ranoe

Kenibar, i-ahoe Tjoepoe. Het schijnt, datook het zoogenaarade

blaau^\ c "water van Pasoeroean en het meer van Grati dcrgelijke

ranee's zijn.

Niet waarschijniijk is het, dat deze meerbekkens als cxplosie-

kralers raoeten beschouwd worden, uithoofde zij aan den

rand vlak zijn, — deze is althans slechts op eenige weinige

plaatsen, en vvel door toevallige orastandigheden, opgehoogd ge-

vvoi'den , en wijders uithoofde geene sporen , noch van voornia-

hge, noch Tan voortdurende Tulkanische werkzaamheid of van

ont^vikkclde zure dampen Svorden waargenomen, waarbij nog
in aanmerking moot worden genomen, dat zij in te grooten

getale aanwezig zijn. De oorzaken van hun ontstaan schijncn

derhahe veel eer hicrin gelegen te zijn ; ten deele in de onge-

lijke ophooping der lava-brokstukken en het spoediger ver-

wceren dezer puinbrokken , die , ter plaatse waar zij zeer

poreus waren, biunen een kortcr tijdvcrloop in elkandcr zaktcn

en in een zpnkcn, dan waar zij uit eene vastcrc massa be-

stonden, — ten deele aan plotselinge inzakkingen van den
onderniijnden bodem, misschien wel ten gevolge van hevi'^e

aardbcvingen. Dit schijnt afgeleid te mogcn worden uit de

'%S'"c ^-'^^r ranoe's, welke slechts biunen de grens van het
puJiiveld worddn gevonden en derhalve een kring rondoni den
vulkaaii beschrijven. Met be trek king tot de ranoe Pakis (no 6,
zie vroeger) bestaat, volgens opgave van den Regent. van
lemadjang, eene overlevering, welke aldus luidt: ((Voor 50
«a 100 jaren was de plaats, waar thans een diep, ketelvormi'5
«meerbekken wordt gevonden, nog een efTene, drooge bodem.
«Iu het midden Tan dezen vlakken bodem grooidc allerschoonst
«Pelel-hout, hctwelk, uithoofde zijner buitengewone hardlieid,
((Wordt gebezigd tot het vervaardigen van handvalscls van
((krissen, d. i. Javasche dolken en hclwdk de naburige dorp-



nil
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((bcwoners gewooii wareii alclaar te kappcii. Eensklaps zaktc

«de boJem in en werd hij met water overdckl; aanvankelijk

«rees het water slechts 5 voet hoog; dit nam ecliter allengs

«toe, ten gevolge van liet dieper zakken des bodcms; tevens

g dczer veizakk

ge meer ;pte van 450

heeft.))

r

Onder de kcgehormige vulkanen van Java is de Lamongan

een def klcinsten, maar tevens een der werkzaamsten; zoo ver

de herinnering der Javanen reikt^ was hij steeds ^ op gelijke

wijze als in 1858, wcrkzaam; en mogt hij gedurende een kort

tijdsvcrloop rustig zijn geweest, dan ving hij op nicuw aan tc

woeden^ en braakte hij dikwerf gedurende vele jaren achtereen

:gloeijende steenbrokken nit. Ja, de gesteldheid des bodems,

die in een verbazcnd wijdcn omvang rondom den voet des

vulkaans uit niets anders bestaat dan nit lava-puinbrokken,

welke lagen vormen van ontzaggelijke dikte, geeft Yoldoendcn

grond om te Tcrondcrstellen , dat Iiij reeds dutzenden Yan ^arcn

in dcnzelfden tocstand verkecrt. Nicttegenstaande de rookzuilcn,

welke, bij gelegenheid de? iiitbarstingen van 1838 v^orden uitge-

braakt, naar schatling — en doze bevat veel waarschijnlijksj —
tcr hoogte van 5 a 6,000 voet, als in een oogenblik, binnen

den korten tijd van 10 a 15 sekonden opstcgen, zoo mogen
deze uitbarstingen, uit den engen krater van dezen kleinen

vulkaan, slechts als miniatuur-eruptien worden beschouwd in

vergelijking van de verwoestende uitbarstingen van andere vulka-

nen, ja, slechts als een vuurwerk ontstoken ter vcrlustiging

der bezoekcrs van dezen berg. i

"

r

Daar hij thans echter in rust verkecrt, zoo zij het mij vergund

datgene, betwelk ik in 1838 te bock stelde ^) alhier mede te

deelen, ten einde den lezer met de uitbarstingen van den

Lamongan en de wijze, waarop zij plaats grijpen, bekend te

maken.

.r-

*) Naar opgave van den Regent van Lgmadjang, bcdraagt de dicpte 450 voet,

volffcns van Herwerden slechts 420.

2
) Zic: Rcisen durch Java. Magdeburg; 1845, p. 360, enz»
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Wij, D^nidijk D' Frifze en ik, wij hadden op don 4 ''" en

5''^ Jtilij, 1838, tut vcrblijfplaats eene klcine bambocshul,

dcii pasanggrulian, — gclegcn aan den ranoe Lamongan. Zij is

gcUituMl Dp den wesltlijken oever van hot mecr, op ccn gcringcn

afstnixl van de plftals, waar de beek uit hetzelvc stroomt;

dcze uevcr, uiccrendecls van woudgeboomte bcroofd, verhcft

zicii ongevcer 50 voct boven den spicgcl van hot mecr.

Nadal de liillc dcs daags is getcmperdj en terwijt cen slillc

avond over Iiet onuingendc laudschap nederdaalt, zeitc dc Iczcr

dachtc \66t dit huisjc nedcr

Daiir v66r ons in de dicptc ligt ccnzaani, tusschcn hoog

rijzeiide, met woudgeboomtc bedekle ocvcrs, hct kleine mecr,

op ^Telks spiegel eenden en waterhoencn zwemmen, tcnvijl

Plulus-soorten op boorastamnien aan den ocver men lang onbc-

wegelijk in dozelfde houding zitten. Wij herkennen zc aan

biiiinen kop, wclke dc gcdaantc van ecn slangenkophccft, bcno-

vens aan hunnen zonderling gcbogcn hals. Van tijd lot lijd

Tcrtoont zich cen Leguan aan de oppcrvlakte des waters. Jaar-

vogels (Buceros-soorten) vliegen onder ccn gcstadig gekras en

gesuis door dc lucht, tcrwiji aan vele boomcn, die zich aan

den ocvcr van hot nicer verheffenj als waren bet zwarte vruchten,

ontzaggelijkc scbaren van Tledermuizen hangen, die, naarmatc
h

toenecmt, steeds mecr in beweging gcrakcn

gniisclie slrcck van htin wkriisch doen weerffalmen. Elders

nde kattenj Galeopithccus rufus

kere ligchanifn langzaam door dc lucht z^veven, met uitgc-

spreulen staart en gespanncn vlcugelv*^!^ doch op zich zelven

gehcci en al onbcwegelijk , even qIs papicren draken, die door
den wind Iiccn en weder worden geschommcld.

Dc nacht breidt zijnc zwarte vlcngch^n gcstadig meer uit

over de slillc natuur; ons gcleide plant zijnc lansen bij wijze
an barnkadcn rondom zich been-, in dcompaaldc rniiute w ordcn
Turen aangelegd en weklra vci-stomt bet eentoonigc gczang dor
Javanen, die zich in hunne hiitten Ycrscbanscn, want de liran
van tijger, waart nu rend-, zijn gcbrul

rd, niaar men vcrmoedt ziino nal)iih
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Iicl klagond goluid dor open, dat van tijd lot tijd ait bet

woiid ^^ ordt Tcrnomcn,

Tcnvijl wij ons gohccl en al ovcrgavon ann dc gcnioodsslCTn-

mingj welke eene dergclijke natuur bij ons deed goboren worden,

vingeii Mij met een gretig oor dc tooncn op, die zich dcden

hooren. Tcrwijl wij daar voor onzc hut ncderzaten, ont^\aor-

den wij duidelijk do donkerc omlrckken van den Lamongan,

benevens die van zijn vulkanisehen kf^gel^ vvelke in hel oosten

4Va^ ten noorden van ons op\^ aarts rces. Gcdurcndc ccn geruinien

tijd liadden wij gcen enkel vvolkjc van damp uit den kralcr

waargenomen.

Ecnslvlaps wcrd de berglop vcrliclit; cen viirlgc klonip vcr-

hicf zich boYcn den kratcrrand en nam in omvang

1mate hij hooger stccg- danipwolken rczcn uit den kraler oj

zij drevcn den vurigen klonip uit t:^en, en viogcn met blikscra-

snellieid zaamgebald en tot eene znil opccngcstapcld onihoog in

dc luclit. Dc zwarte massa's, waaruit zij bestondcn, waren nog
z^vartcr dan dc nacht, welke ons omrinffde en slechts het bcncdcn '^.

V ^ de wecrk

massa's in den kratcr als door den vurigen glocd der

brokkcn, die racde opwaarts wcrden geslingerd en nuna
zijden bcncdenwaarts vielen. Rakctten viogen door de luc

vonken spatteden in het rond en een vurige regen siroonide nod

Een gedeelte der vallendc puinbrokken ploftc in den kn
, zclvcn neder^ een grootcr aantal kwam op den kratcrrand

op do buitenwaarts gekeerde helliiigcn dcs bergs, bespat t'

met diiizcnden van vonken en roodgloeijcnde plckk

dezo vielen van tiid tot tiid zoo difft in hot rond, dal

pum

gansche bergtop zich aan het cog voordecd als e.'n enkelc

gloeijendc vuurklomp van eene ontzaggelijkc grootte. Nu eerst

bcgon zich een dondcrend gebrul te doen hooren; duidcHjk

vernam men het kraken der nedcrstortcnde en wedcr opsprin-

gende steencn, die als vurige stippcn of bollcn lai

benedenwaarls rolden.
^

Eenige van deze slippen bewogen zich als in eene rij berg-

afwaarts en vonnden stroomcn, wclke door zwarte tussrhen-
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ruimlcii waitii afgebrukcn j dc mccslcn cchlcr viclen zoiider

o f orde woest in hot rond. Hoe dieper zij bergaf-

:n, hoc racer him schiinscl vcrdoofde-. zoodat liicn

hot glinsleren, na vcrloop van 2 a 5 minuten ter naauwernood

i\og kon bespeurcn. Yelcn bereikten binnen dezen korten tijd

do hoogsle vvoudgrens, waar zij bleven liggen en uitdoofdcn-

dc mccstcn echter hadJen rccds vrocsrer alien vuurdans vcr-

lorcn en Avaren aan een hooger gelegen gcdcclte der berg-

helling uit het oog geraakt. In dien tusschentijd had ook de

dainpwolk zich van den kratcr geschciden; alies werd wcder

istig en dc bcrgtop -was nog slechls zigtbaar aaii een gcringeii

iiirglans, wclkc uit den krater opllikkerde.

Gedurende den gansclien nacht haddcn wij, met 'kortc

issclienpoozcn , nieuwe ontbrandingen van dit Tuurwerk , waar-

m het majestueuse beeld in den spiegel van den ranoe Lamon-
m wcrd teruggekaatst.

Zelden duiiiden de vi-ije tusschenpoozcn langer dan een lialf

1

\

10 a 15 d o
regelmatige afwisseling in dezelvcn waargenomen^ steeds be-

mcrktcn wij, dat de uilbarsting telkens heftiger was, naar
gelang zij door cene langerc rustige tusschcnpoos was voorafge-

gann. J)it verschijnsel werd zoo herhaaldelijk , zoo in onze
onmiddellijkc nabijhcid waargenomen , dat w ij ons de stellige

overtuiging verschaften, dat alle outwikkeling van licht werd
i?eroorzaakt door bet schijnscl der glocijende puinbrokken, welke
de danipwolk bij duizenden mcde opwaarts drecf; somtijds

warcn zij tot in zuike kleine, zandachtige deelen verbrokkeld
dat wij dezelvcn met het bloote oog niet onderscheidenhjk kon-

dc daarmede bezwangerdegcvuiK

rookwolk zich als in een glocd vcrtoondc. Wij zagen echter dui
delijk, hoc die schijnbare vlammen zich aan de toppen ombo

ende, weder in den krater terug
Tielen. Van werkehjke vlammen kan hicr geene sprake
tot welke loort ook de met asch en zand be^ ......

daardoor zwart gckleurde gassoorten mogcn bchoorcn, die in
zulk eene grootc hoeveclheid uit den krater opstegen. Geeu
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spoor vvcrden wij gewaar van elektriekc verschijnscleii , van

ouwcilcr, ontploiringcn , regeiis of dergelijkcn.

Gemakkelijk laat zich het pcriodiekc hcrlialcn der uitbar-

stiiieren veiklaren, De kraterkolk woidt door vurig gloeijende

lava massa's gesloten, welkc in een meer of min taal-vloei-

baren toestand vcrkeeren. De gassoorten, die uit de dicpte

opslijgen, hoopeii zich op beneden dit lava-deksel, totdat haar

uitzettend vermogen hetzelve kan niteendrijven. Daif oiitlaslen

zij zich eensklaps, driiigen door de lava en slingeren Jallooze

brokstiikken daarvan mede in dc hoogtc. De meesten dezcr

opwaarts gedrevene massa's vallen echter wcdcr in de krater-

kolk tcrug, en sluifcen dezelve op nieuw.

Den 5''^^'^ JuliJ. Een dikke mist, welke zclfs het nabijge-

legene meer voor ons oog verborg, brcidde zich vcr rondom

den Laniongan uit. (De temperatuur van den dampkring stond

op 68,0- Fahr. of 16,0' Reaum. De spiegel van het meer ligt

685 voct boven de oppcrvlakte der zee.) Dezc nevel trok nict

op voor onistreeks 8 ure, toen de zon reeds hooger aan den

homel was gestegen. Aau de overzijde van de heHing des

Tenggcr, wclke zich verre naar het zuiden uitstrekte, zagen

\^ij den Semcroe, welks kale top door de morgenzon met een

rooden glans werd bcschenen. Verre beneden zijne kruin ver-

hief zich, aan zijne zuidelijke helling, eene rookzull, die zich

weldra van het berggevaarte scheidde en kort daarop rer-

dweeu. De pcriodiekc uitbarstingcn van den Semeroc \\orden

elk b
den Laniongan h althans, ged

den tijd dat wij ons in dezc strcck ophielden, slechls een

zcstal waar.

Dcwijl het onclocnlijk was den yolkanischen Ivcgcl lluuis

,

Lzaaralicidj tc L

bcriitoD dcs Lan I'xjrde-

iJT hebheii bcsle.i»en. Umi einde vanolijke of noordwesldijkc hcllii

dezcn top, dio den aiid(M'eu in hoogtc ccnig/Jns st liijiil le ovei trcf-

fcn, ih uin)arsfiiigen nog meer van naLij waar to nouiea. l)il

plan muesten wij echter opgevcn, uilhoofde de Irjd, vereischt

71
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om door de %'oIsIa"ren onffobaande woudcn to driniren, die dim

dcs bergs oing tbrak

o

T

den ons derlialve ecn vroeger gebaand pad

:is onder schaduWTijke Acacia- en Tijgenbosschi

• den lommcr van hambocswouden
ins naar den zaidwestebjken voet v

onzen weg

kanischen kegel te bcgeven. Hier hield bet woud eensklaps

op en za^^'n wij ons geplaatst aan den voet van ecn 50 A 50'

boogen muur, wclke uit op elkander gehoopte steenen bestond.

Nadat ^vij denzelven hadden beklomuien, k\yamen wij op een

steenbrokken , dat met eene zachte glooijing opw
rees

«

den. De steenbrokken badd^

Engelscbe mijlen ver voortkLiutcr-

vorm. docb
mogten cer afgerond dan hoekig worden genoemd; velen v

slechts voor de helft afgesleten, te^^^ijl de anderc helft hoekig
was

,
met scberpe breukvlakken. Zij bcstonden uit eene trachiti-

sche lava-soort, doortrokken met blaasruimten; velen warcn
aan de oppervlakte gedeeltebjk verslakt en opgebkazcn, en
wisselden af in grootte vanl tot 3 voet, terwijl de meesteneenc
dikle van 2 voet hadden. Zij lagen los en beweegbaar op elkander
gehoopt, en vormden eene laag ter dikte van ten minste 30
a 50 voet, v^clke het ganscbe benedengedeelte des bergs be-
dckte en met eene menigte van onregelmatig door een loopende
spleten en kloven Avas doorsneden. Somtijds vond men plaatscn
in dit puinveld, betwelk in het algemeen genomen naar de
helling des beigs oprces, welke glooijende afwaarts licpen, op
die wijze eene vallei vormden, aan welker overzijde het terrein
zieh weder verbief. De blokken, die den voet ^es bergs be-
deklen, waren geheel kaal; hooger ecbter, waar eene laa?

kleurige, iijne asch, ter dikte van 1 of
o

ven overloog, waren zij begrocid met een witachtige vlecht
(Ceirariae species) en eene soort van loofmos (Ortholrichi
species), welke plaulies zich ijk gedureade den

enmoesson hadden ontwikkeld, ^^ant thaiis waren zij dood
vcFdord. Over dit puinveld here

eindebjk hn derde gedeclte der Loogte van den kegel, tot
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waartoc enkeic van hot woud afgesclieidene strookeu met gc-

booTiite bogroeid reikten. Hier loopt ecu steenstroom van den

kratcrrand, welke aan deze, d. i. de zuidwestelijke zijde het

laagst is, in ecne regte lijn langs de helling bencdonwaarts

.

erelang liii la'xer daalt en heeftdt allengs smaller naar

waarschijnlijk eene yroeger bestaande kloof opgcruldj zoodat

dezelve thans bijna even hoog is als de wanden dcs kegels, en

de benedcnvvaarts rollende steenen menigwerf van den strooni

geraken en zijwaaits afloopen.

In eene zijdelingsche rigting klommen vi\^^ van ons puinveld,

naar dozen puinstroom ncderwaarts en moestcn ons tot dat

elnde een weg banen door een brokstiik van het voormalige

wood, hetwelk ons van den stroom scheidde.

de grootste boomcn omver geworpen

bodem lii^gen; hunne de

m r

alien ontworteld, maar velen ter hoogte van 5 a 10 voet

bovcn de basis afgebroken en als een riet vcrsplintcrd; de puin-

stroom had zich, namclijk, midden door het woud een y<f^^

;baand, ter breedte van 100 voet, welke aan beide zijden

door woudgeboomte is begrensd; die boonien, welke het naast

aan den puinstroom paalden, waren kaal en verdord, doch

ncrgens konden wij aan dezelven eenig spoor van verbranding

of verkoling waarnemen.

Zoo ver wij den stroom bergopwaart's volgden, vonden wij

niets dan grijsklcurige , hockige stecnbrokken, beslaande uit

trachietischc lava, welke meer of niin met blaasruimtcu door-

trokken was^ zij lagen alien in dier voege op elkander, dat hier

en danrruimten tusschen dezelven overbleven, wclkc met groote

massa's fijn, geelachtig lichtgrijs zand gevuld waren, waarin

wij somtijds >/2 a 1 voet diep iuzonkon. Wij hadden het voor-

nemen opgevat den stroom opwaarts te volgen, tot ^vaar hij

zMart gekleurd begint te worden, doch zagcn ons genoodzaakt

dit plan op te geven; eenii^e steenen roldeu zot> ver naar

beneden*, dat wij genoodzaakt werden ijlings weg te vlugtcn

orn in'et verpletterd te worden.

Zijn die zv.arte massa's, welke den bejgtop van de licht-
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l->riiiii geklcuixlL' bcncflen zoncn sdicideii, andorc lava-soork'u

dan die, ^vclIve aan den voct dcs bergs ^vordcn aangctrolTeii;

zijii hot misscliien obsidiaan slroomen?

Een dicpcn indruk maal^te hot bescliouwen der uitbarsting, bier

van dczc hoogfc, op ons gcmocd. Nadat do bergtop gcdurende

eenigen lijd rustig is geweest en diiidelijk. zigtbaar is, verhefTeii

zich eensldnps z\Naiie rookmassa's, die den vorm hebben van

klippcn of slukkcn mimrwerk met scberpekanten, uit dekrater-

]^oll^ — siiel en met onweerstaanbare kracht brcidcn zij zich

TTit, zij zwcllen op tot bolronde wolken en stijgen al wentelciid

met blikscmsnclheid opwaaiis, — vormen eene ziiil ter hoogtc

Tan verschcidene duizcnd voet, welke op ons dreigt neder te

storlen! Dit alles gaat gepaard met een dof gcloci, terwijl uit

bet beuedens^'cl^eclto der rookzuil duizend millioencn Tan zwarlc

stecnen naar alio zijden worden hcengeslingerd, welke op bet

bovcnstc gedeelte der berghelling naiir beneden rallen. >) Deze

jagen slofwolken Tan de zijden des bergs opwaarts en de gansche

bergfop wordt gehuld in een Talen, geelacbtig grijzen damp.

iSu begiimen de steenbrokken, welke Teelal den zuidvvestebjken

piiinstroora Tolgcn, benedenwaarts te rollen. Hun val gaat met

een donderend gekraak Tcrgezeld; do gansche bcrgheUing geraakt

in boweging en allerwcgc, \vaar met wijde sprongen de neder-

ploftende steenen opspiingen, rijzcn stofvvolken opwaarts, die

den wcg door hen gevolgd aanwijzen. Deze stofwolken hebben

eene witacfttig grijzc klcur; wat bun vorm betreft, gehjken zij

dwaihehe slrcpeii, welke in bet bovenstc gedeelte des bergs bet

I)r€edst zijn en naar beneden toe, namelijk, naar de plaats waar de

steenen nog voortrollen, Irapsgewijze smaller worden en zich in

teue regtc lijn boven elkandcr Terhcffcn OTen als de sporten eencr

ladder. Allengskens wordt de bcrglop wederbevrijd van de opge-

jaagde stofwolken, de rookzuil laat den kraterrand Ids en blijft

hoog boven den berg in de lucht zweven als eene wolk, welke,

nadat al de asch en bet zand, dat zij boTatte, daaruit nederge-

vallen is, in geen enkel opzigt meer van eeno gewone wolk te

r

*) Deze steenen schijncn des nachts gloeijend aan het ong toe.
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hoort men hot doiitl

rend gckraak dcr bergufvvaails rollcnde steoiieii.

In dion tocstand, bij daglicht, terwijl de rookzuil en dc stecn-

brokken zwart, niet met ecn gloeijcnden vuurschiju, aan lict

oog h ik den berg afgebeeld, gelijk

toondc van den pasanggrahan, gebouwd op den lieuvel, ^velke

wcslelijken oever van hct meer (ranoe) 1 f

Lamongan is gelegen, (Men vergelijke de plaat, t. a, pi.) De

^vouden, welke het meer omihigenj bestaan voornamclijk uit

Acacia's, wier helder grijskleurige stammen slank zijn opge-

scholen en waarvan hct loof zich bijna op de wijze van cen

scberni in de breedte uitstiekt. Op den voorgrond ter regterzijde

van den pasanggrahan onivvaart men eenige Gebang-palmen,

Corypha Gebanga, welke vooral in dc ziiidelijke distrikten

dezer streek menigvuldig voorkomen. Ilet kleinc bamboeshuisje,

dat ik, in 1858, bewoonde, is seder t dien tijd door ecn fraaijen,

gedeeltelijk van stcen gebouwden pasanggrahan vervangen gc-

wordcn. i)

Latere aamnerking. — Reeds op vcrscheidene plaatsen van

dit werk heb ik gesproken van den bouw der vulkanische kegcl-

bergen, en gczegd, dat zij bestaan uit op elkander liggende

steenbanken, welke in de kratermuren cindigen en aklaar afge-

broken toeschijnen; men sla tot dat cinde na: bladz. 81 der

1^'" afdeeling^ wijders in de 2'= aW. bladz. 187, bcschrijving

van den Slamat; bladz. 515, die van den Soeiiibing^ bladz.

388—590, die van den Merapi^ bladz. 817, die van den Tengger

en bladz. 902, die van den Rawon.

Ook is de wijzc van afzondering dezer bankcn, nameUjk,

in langwcrpig vierkantc, ovcrcind staande stukkcn (parallelo-

*) Zoowel de rookznil, als dc steenen, enz. , welke uit den krater wcrden opgc-

slingerd, zijn alliier getronw naar de natuur afgebeeld; ten gevolge van eeue

onnaauwkcurigheid des teekenaars is dc berg, bcuevcns de rookzuil, helaas! ecnig-

zins sclieef op den steen gebragt geworden ; ook is de wijzc waarop dc afzondering

van het gestcente, dat den rotswand van den goenocng Tarocb uitmaakt , zich aan

hct oog voordoct, zecr onvolledig uitgedrukt. Men vergelijke daarmcdc Lumonfjan

Fi'jtutr 1 , alwaar dc vorm met juistheid is aangcduid.
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pipeda) teveiis veriiicld gcworden; het dubbele sysleein van

splctcn, dat aan dit gesteento cigcn is en waarvan Iiel ^ene steeds

pcrpcndiculair is gcrigt, benevcns de gevolgtrekkingen, welke

daaruit mogcii afgeleid worden, zijn echter iiiet op eenc

voldoende wijze ontwikkeld gewordcn. De rigting dezer

af/underiiig had ik trouwens reeds vroegcr opgemerkt,
dewijl ik die in alle kraters had aangetroffen en in Soernbin"^

Figuur 2, Merapi Figuur 8 en 9, Rawon Figuur 6, Lamongan
Figuur 1 heb afgebeeld; niet \66t 1847 echter, toen ik het

tegenovergestelde daarvan in het neptunische gebergte waar-
narn, gclijk zoo aanstonds zal worden vermeld, hielden de gevvi"-

tigc gevolgtrekkingen , welke daaruit zijn af te Iciden, mijne
onverdeelde opmerkzaamheid bezig. De verhandehng over den
bouw en het zamenstel der vulkanen had ik reeds vroegcr (op

ered r Lik I

erd hicr (in Holland) met gerin

b

Uit dicn hoofde zal ik hier een overzigt geven van de
wijze van afzondering, waaruit duidclijker blijkt, dan
de feilen op bladzijde 817 en volgenden opgesomd; dat zoo
min de Tengger als eenige andere groote vulkaan op het
eiland Java, een verheffings-krater zijn kan.

De ineeste vulkanische kegels, namelijk, zijn of geheel of
ten deele zamengesteld uit op elkander liggende gesteente-
banken, bestaande hetzij uit trachiet of uit jongere lava-soorten
wicr a^ebrokene koppen de kratermuren vormen. Zii ziin m

pleten doorsneden: lomct spl

welke overeeukomen met de scheidingsvlakken

sche gestccnten

ghviuKRen van neptum-

n vulkanische
stcenmassa's in banken en (yiderverdeelingen er van. Dit stelsel
van splcten belt dus onder een gelijken graad als de zijden
des kegels, d. i. als zijne hellingen, loopt derhalve evcnwiidi-
daarmede; deze bedraagt, bij voorbeeld, in het noord.noordelijke
gedeelte van het plateau van Segala herang, aan den noorde-
hjken Toet van den Tangkoeban praoe (zie II. bladz. 57.) 0%
is derhalve horizontaal; bij den Soembing (zie II. bladz. 314.)
in de hoogerc zonen: 50% in de lageren: 25°^ bij den Tengger
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zic II. bladz. 817.): 16 a 22^; bij deii Ravvon (zie II. blaclz.

902.): 30= en bij cicn Lamongan: 56^. — 2^ Door een systecm

van spleten, welke, hoedanig ook de graad van helling dcr

eerstgcnoemden, namelijk, der banken, moge zijn, steeds per-

pendiculair staan. Zij kruisen clkander in twee, ja, menigwerf

in een grooter aantal rigtingen en hierdoor ontstaat dc afzon-

derin2f der banken meercndcels in vierkante, perpcndiculair

staande ^stoltken, welke, naar gelang de banken eene meer-

dere of minderc dikte hebben, langer of kortcr zijn. Slcclits zeer

zelden nemen zij den vorm aan van slanke zuilen; gcwoonlijk

zijn zij, in eene verticale ligting, niet veel langer dan humic

dikte bedraagt^ zij vormen alsdan scliceve rhombische zuilen,

welke veelal plomp en onrcgelmatig van gedaante zijn. In alle

kraters op Java kan niea uit de afwijkingcn, welke in deze

wijzc van splijting vvoi'den Avaargenomen, ten duidelijkste de

wettcn herkennen, waarnaar zulks vvordt geregeld, namelijk,

dat het eene stelsel van spleten eene perpendiculaire rigting heeft,

terwiil het andere onder een ereliiken lioek afdaalt als die, welke

de helling dcs kegels wordt waarg

derhalve, dat het tweede perpendiculaire sy I

van spleten slechts kan ontstaan zijn ten gevolgc van zamen-

trekking bij het bekoelen der gesmoltene, of althans door den

gloed des vuurs week gewordene steeumassa's, tor

waar zij zich thans bevinden en dat zulks in verband moet

staan met de wetten der zwaartekracht; men ziet toch, dat.

de bank

gelijk die der basal lachtigc lava op hot plateau van Segala

herang (vergelijk Lamongan Figuur 2, a)^ zij door de sple-

ten van het tweede systeenij welke perpendiculair staan, onder

regie Iioeken woiden gesneden, terwijl in die gevallen, waar

de banken eene meer of min steile helling aan de zijden van

kegelbcigen hebben
,
gelijk in de vroeger aangehaalde voorbeeldcn,

zij alsdan onder een meer of min scheeven hoek door de sple-

ten n** 5 worden doorsneden, welke ook hier, even als in dc

vorige gevallen, perpcndiculair gcrigt zijn. (Vergelijk Lamongan
Figuiir 2^ c). Dit zou niet het gcval kunucn zijn, indien de
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bankcn c, ten gevolge van opheffing uit de vrocger horizontaal

liggendo bcinlvcn a (in Figuur 2 onder ecn hock van 25o) ge-

vomid en in liare tcgeuwoordige stclling \varen gcbragt gewor-

den. IndiiMi zulks liel geval geweest ware^ indien de groole

be \ phcffinoô
van hori5:ontaIe lagcn^ dan zou de rigting der splctcn nood-

zakelijk moeten zijn gelijk wordt afgebecld in Lamongan Fi-

(juur 2y hi^ bet spleten-sysleem no 2 zou niet perpendiculair,

iiiaar scheef moeten staan, dit zou do scbcidings-ylakken onder

regie hockcn moeten snijden, hetgecn op Java nergenSj in gecn

eiikclen AulkaaUj wordt waargenonien. Overal is de rigting, fen

opzigte van elkander, gebjk figuratief in c wordt afgebeeld.

Een voorbeeld van ecnc lava-bank, welke werkebjk is opge-

vorden, vindt men onder anderen in bet neptunische

geb

^^

3
kloof der kali Kelino

beneden doeb in de nabijheid van bet dorp Sawangan; dit dorp

bgt hooger bergopwaarts dan bet grootere dorp Keling.

Daar tcr plaatse wordt eene lava-bank gevoncleiij welke in

onderverdeelingen ter dikte van 3 voet is gesclieiden; zij bc-

staat uit een basal tachtigen amandelsteen, welke tusschen lagcn

van verharde klei, mergcl en zandsteen als ingeschoven voor-

konit en met de gansche laagsgewijs gevormde forma tie-groep,

waartoe zij behoort, onder een hoek van 20^ naar het zuid

ten westen afkclt: andcre lagen, welke hoofdzakelijk uit

nen mcrjrel bcstaan, bedekken haar ter hoo;?te van meer
dan 100 voet. Zij, naraelijk, de lava-bank, heeft gelijk gc-

woonlijk woixit waargenomeii , eene afzondering in vierkante

stukken , ten gevolge der spleten , welke van boven naar beneden
loopen ; in dit geval ecbtcr staan zij niet perpendiculair , maar
zij snijdeu de horizontale lijn onder een scherpen hoek, de
afsclieidings-vlakken der Lanken daarenlegen onder een rc^^tcn

hock en hierdoor vonnen de afgczonderde stukken bijna rcgel-

raa[ige regthockcn (teerlingcn). De gevolgtrekkingen , welke
hieniit mogen worden af^^eleid, ziiu: 1° de bank werd als een
ibmarine lava-stroom over eene horizontale vlakte o^o

bekoekle de strooni, en wcrd bij met pcipen
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diculairc sploten doorlroklven, gclijk

ran Fii^imr 2, a; 2o vcrvolgens werd zij bedcLt door ccne

iiienigtc ncplunisclic lagcn, welke lict zeewator afzcUe, als

meim'l-, thoii- en zandstcenlagon en die ihans in eene^e/j)'^ j;or-

mige ligging op de vulkanisclie bank rustcn; o" vcrvolgens ^vcrden

zij alien onder ccn hock van 20° opgehevcn, gelijk in Lamon-

gan Figuur 2, 6 is aangeduid gewprdcn, ten gcvolge wnarvan

de spletcn, welke aanvankclijk pci-pendiculair stondcn, in cenc

schceve rigting op de loodlijn vielen. Haddon dc spletcn, welke

in de banken der vulkanisclie kegels wordcn aangetrolTon , eene

gclijke rigting, dan zou men daaruit tot liet bcsluit kunnon

komen: dat zij op eene gelijke wijze, namelijk, door oplicffmg

\varen ontstaan, terwijl dezelven daarentcgen, hoe stcil de

graad van helling dcr banken ook moge wezen , steeds pcrpen-

diculair zijn gerigt, gelijk in c der straks vermelde Figuur

geduid

bewijs, tegen de

fini^skralers, Avordt gclcvcrd door do plaatsclijke verbrcidin

de ligging \ vulk

Yier vijfde gedeelte van de oppervlakte van Iiet cilaud Java is,

namelijk, bcdckt door deze neptuuische formatie, welke tot de

nieuwere terliaire periode behoort en eene zcer grootc dikte

bezit. Hoe hoog nu sonimige gedeeltcn van dit tertiaire gcbergte,

even als schotsen, werden opgeheven, zoodanig zelfs dat vele

breukranden , te rekcnen van den bodem der dalen tot aan den

bovenrand der breuk, eene lijnregte hoogte bezj^ten van 1,500

voet, zoo is het liggende gesteente nergens te voorscliijn gebragt

en dit is derlialvc tot heden onbekend gebleven. Op eene andere

plaats van dit werk zal ik trachten aan te toonen , dat de

dikte dor tertiaire lagcn meer dan 5,000 voct bedraagt. In

dezeu tertiairen bodem doen de vulkanen zich voor als kleine

cilanden in de gcdaante van spitse hocden, van welke de

meesten aan beide zijden door den vroeger genoemdcn bodem

worden omringd. Nu eens is dit tertiaire land aan don voet der

vulkanen overslelpt geworden door lava-stroomen, en in dat

gcval loopt het onder den tulkanischcn bodem heen, dan

\
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cindigt hctzclvc op

hct steile iimren, wicr bci

koeb

(keenl. Veic vulkaiien, gelijk onder anderen de Tang-

;
praoc, zijn ter wederzijde, aan den noorder- en aan

den zuiderkant
^ door dergelijke neptanisclie muren ingesloten

;

met audcrcn' is zulks slechts aan eenen kant het gcval, gelijk

bij den Merapi aan zijne zuidelijke zijdc. Alliicr rijst de oppcr-

laklo der tcrtiairc formatic (vergelijk Merapi Fii^uur 15, II.

p. 375) van het zuiderstrand af, over eenc uitgestrektheid

\crscheidcne dagreizen ver, allengskcns liooger en eindigt zij

censklaps, ter plaatsc waar zij bare grootste hoogte heeft bereikt,
in terrasYorraige, steile muren, waaraan men de afgebrokcnc
then-, mcrgel- en zandsteenbanken ontbloot ziet. Wil men deze
muren de verheffiugski-alers der vulkanen hccten, dan worden

enoemd
geliev

de breukrand der op
aan welker voct de

eike
bodem aanvangt. Maar alsdan kan de groote vulkaan, \

op een afstaud van 3 A 5 geographische mijlcn van deze
muren opwaarts rijst, slecbts ccn cruptie-kegel zijn, niettegeu-
stannde zijn krater, gelijk die des Tengger, eene middellijn''van
eene geograpliisclic mijl hebben en op zijne bcurt wederom met
eruptie-kegels van jongcre dagteekenirfg, die zich lot 1,000 voct
hoog verheflen, vervuld zijn kan. De juistlieid dezer beschou-
wing is aan gcen twijfel onderlievig, want de vulkanen zijn
aan de binneuzijde' dezer breukrandcn opgcstegen, zij hebben
de tusschenklooP met hunne voortbrcugselen gevuld en deze in
eene vlakte herschapen. De lava-stroomen, door de vulkanen
nitgebraakt, vloten tegen die muren aan, moesten daar ter
plaatsc noodzakelijker^vijze worden opgestuwd, moesten zich in

uitbreiden en meer of min uit^estrekteo ""§
platten, — hoogvlakten, — vormen. Een dergelijk pi
het hoogland van Segala herang (l.c), welks bouw, nit horizon-
tale banken van basaltachtige lava, zich ten duidelijkste in ver-
^heidene beekbeddingen laat ont^varen. Ter plaatse waar ccnc
dwarskloof in den neplunischen muur aanwczig was, daar
slroornde de lava \ vulkaans en bedekte
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zij het tcrtiaire land, zoo als b. v. door tie kloof dor fji Asaiu

(II. bladz. 57.) en door dc kloof van do Tadjoui (II. bladz. 180.)

het geval was.

Dc vcrheflingsranden zijn overal in eene regie lijn uitgestrekt;

wcl vormcn zij binnenwaarts gekecrde bogten, springen zij mcl

scherpo liockcn voorwaai'ts, maar nimmer zijn zij kringvonnig

gclijk de kraters, die op de kruinen der kegclbcrgcn, op cen

lijnrogtcn afstand van 3 a 5, ja, meer geographisclio niijlen

van do ncptunische randen, worden gevonden. -

Uil dezc onderlingc verhouding volgt: dat hot ncptunische

ebcrffte oudcr is dan de vulkancn en waarschijnlijk bij hun
h^^^^o

opgelieven werd. Het meerendccl der warme br

op .Java ontspringt aan den voet der neptunisclie breuk-

nuiden, d. i. aan dc grenzen der ncptunische en vulkanischc

forraatie.

Indien nu de vulkanischc kcgels, d. i. de inantelvormigc

trachiel-baokcn, welke in de kratcrmurcn eindigcn, waren

onistaan ten gcvolge eencr ophefBng van vroegcr horizontaal

prerigte lagcn. zoo zouderij als een noodzakelijk gevolg hiervan.

der tertiaire formatic op op-e-

heven gewordcn, en hier en daar aan de hellingen der kegels, —
al ware zulks slechts het geval geweest met enkele brokstukken

ofschotsen, — zijn blijven liggen, Uithoofde der algemcene ver-

breiding der tertiaire formatie op Java, — welke foniiatie de

viilkanische kegels moesten doorbreken, ten einde ^an de oppcr-

vlakte te voorschijn te kunnen koiiien, — was de gelegenheid

hiertoe op dit eiland gunstiger dan misschien ergens ter wereld.

Nergens cchter, over de gansche oppervlakte van het eiland,

wordt eenig spoor van neptunisch gesteente op de liclhngen der

kegelbergen aangetrofFen. Gelijk wij vroeger reeds hebben doen

opmerken, eindigen de ncptunische gcstcenten overal aan de

foet der vulkancn, ja, menigwerf op een aanmerkelijken afstand

van dezelven, alwaar zij in den regel steile wanden vorinen,

welke naar de zijden der kegels zijn gerigt.

Ilieruit kom ik tot het bcsluit: dat alle kraters op Java, de

grootslen niet uitgezonderd , slechts uitbarslings-krattis kunnen

1

>
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do

sicchts in ecu woeI\cn, ten dcelc in ccn gchcel viocibaren toesland

warcn gcbragt en die door cnkclc opcngeblevcnc gcdcelteii \'an

langc splcten, in dc gcbarslene, neptunische aardkorsl aanwezig-,

werdeii opgedreven en nit een raiddenpunt naar alle zijden

overliepen,

Kccrcn ^vii, na dezc uilweidinff , tot den Lamonffan teru£r.

m
Uilbarstinycn van den Lamongan.

opziglc van do vroegsle tijden zijn gcenc gcscliiedk

digc bcriglcn tot op ons overgekomcn. Zoowel nil den bouw
als uit do ligging der Leidc kegels volgt, dat de noordelijkc

of, jnister gezegd, de nooid-noordoostclijke top, die ibans

[onip Is en geslotcn scbijnt te zijn, welks zuidclijke en zuid-

^vcstebjkc zijde met ccn slcilen wand naar den tegonwoordig

wcrkzamcu kegcl is gckecrd, de eerste en de oiidste kegel

was; wijdcis dat de zuidclijke, of, bctcr gezegd, de zuid-zuid-

westelijke tbans ^verkzanie kratcr cerst later door eene zijde-

liiigscbe uitbarsting aan de zuid-zuidvvesteHjkc helb'ng van den
ecrstcn onbtond, en dat hij allengs, door ophooping der uit-

werpselen rondom de opening, de kegelvorniige gedaantc ver-

kreeg, wclkc hij ihans hceft. Zoo is hct niede waarscbijiilijk

,

dat de krans van ineren, welke den voet des vulkaans ora-

ringt, allcmjs is onlslaan ten gevolgc van verzakking des
Loil. (lis. Naar dc 02>gaTc der Javanen zou de warme bron
nabij Tiris, aaji den noordoostclijkcn voet van den uilge-

ijken kegcl, de
wclkc in den ornlrtk van den Lamongan wordt aangetroffen

In cen bcperklcn zin gcnomen, is dc Lamon^ran, even als d(

nociig Goeutoer en de hoogste kocpels

\ ilijke cruplIe-kegeL welke uit nicts ander
bcstaat dan uit losse zelfstandighcden, waar tusschen sleclits

cnkcle, korte lava-bankcn schijnen ingeschoven to zijn. De Tnroijb
daarentegen, gelijk mcdc de Slaraat, dc Soembing en do Teng-
gcr, zijn tot aan den hougsten top gevonnd uit onlzaggelijkc
baukcn van priniairen Irachiet, dat wil zeggcii, nit een ge-

I
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slccnlc, helwclk bij hct oiilslaaii dcs vulkaans, hii dcszells

aanvang, wertl gevormd. Vcrgelijk liieronilreiit Iicfgeen VToe^-cr

is aangemerkt, iiopens de wijze van afzondeiing dezcr trachict-

baiikcn.

Dc wcinige berigten, wclke ik omtrent zijne uilbarsliii"-

bcb kunnen verzamelen, zijn de volgenden:

,iS06, BIci. Tijdens de uitbarsting, welke in dit jaar pla;

greep, bevond Horslield zicli teLemadjang, Tanwaar hii dezol

gadcsloegi liij zegt, dat de vulkaan dostijds eensklaps uit-

barslte , na 7 jaron in rust te Iiebben doorgebragt.

<(Bij tusschenpoozen van 10 a 15 rainiiten stegen roukzuilon

(dijnrcgt uit den krater opwaarts; des nachts was dc bergspits

((inet ccn vuiigen kring omgeven, waaruit van tijd tot tijd

((vlammcn)) (?) ((opstegen. De aarde beefde en er ^vc^d een
<(hevig dondercnd gebrul vcrnomen.)) (Verhand. Batav. Genoot-

schap, VIII, stuk 4.)

d8d8 , op den ^''*° October had vvederorn eene uitbai-stin"-

plaats, gepaard met eene aaidbeving, welke door gcheel Java
werd gevoeld. Reinwardt verhaalt, dat, gedurende zijn veibhjf

op Java, de bergtop zich iederen nacht als een glocijende

steenklomp vcrtoonde. (I. c.)

dS'U^ Januarij. Van Besoeki gezien, deed zich zijn top

elken avond en elken inorgen voor als met vuur bedckl, het-

welk onder een vreessehjk gebulder tot op ongeveer de hclft

der hoogte van den vulkaan bencdenwaarts rolde. Er wordt
beweerd, dat de Lamongan zijne uitbarstingen tclkcns staakle,

zoodra rookwolkcn uit den Bromo opstegen. (Mondeliu^'e be-
rigten.)

Op gelijkti wijze verhcht, werd de berg waargcnomen
I)r. Fritze. fMondeliuire berig

d829^ omtrent het einde van Januarij. Des daags werden
[1 tijd tot tijd doffe, onderaardsci ernomen

hoorde men er, welke op het gcbnlder geleken van grof
geschut, waardoor de bodem, in de nabijhcid des bei (TC

schuclde, tcrwijl alsdan tc gclijkcr tijcl rookzuileii uit den
krater opstegen-, des nnchts werden glocijende lavastroomeii
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uaargenomen^j wdke laugs alle zijdcn van den bergtop bene-

(lenwaarts vloten. To gelijker lijd moet insgelijks de Seaieroe,

((\ooT de eerste raaal sedert 10 jaren,)) weder rookwolkcn

hebbcn uitgebraakt. (Jav. Courant van den 17^^" Februarij

,

1829.)

dS38, den 5'^'" en 6'"° Julij. Met tusschenpoozen Tan >/4a'/2

uur wcrden zwarte rookzuilen, ondcr cen hevig gebrul, door
+

den vnlkaan uitgebraakt en gloeijende steenbrokken in het rond

geslingcrd; deze rolden al krakend tot op ongeveer het mid-

dengedeclte dcs bergs.

De bcwoners der naburige dorpen bcweerden, dat hnnne

Yoorvadcren, zoo vcr liumie heugenis strekte, den berg nim-

iner in een anderen toestand hadden gekend dan dicn, waarin

wij denzelyen destijds*\vaarnamcn. (Dr. Fritze en ik. Zie vroeger.)

dS4J. In dat jaar wcrd de berg door van Herwerden aan

de zuidwcstclijke zijdc beklommen. Er hadden destijds gehjke

ontploffingen plaals als in 1858 en enkcle steenen rolden bc-

nedenwaarts. (I. c. over het Tenggersch gebergtc.)

d84Jy van Julij tot aan December. ((Ten gevolge der aan-

Loudende uilbarstingcn werd de bergtop allengs vernicid en
storte hij eindehjk in.)> (Volgcns berigten in verschcidcne Java-

schc couranten geplaatst.)

d842y in het begin van Januarij. Uit den ingcstorten berg-

top wcrden gecne rookvvolken meer uitgebraakt. De Bromo
< kzaamhcid en cr had eene uilb

shng van dezen vulkaan plaats op den 50^'^« Januarij,

Courant en van Herwerden, 1. c.)

^5*45, op den 5^'™ October had eene gcwcldigc uitbarsting

plaats, waardoor de dampkring zoodanig met asch word ver-

vuld, dat meii geenc honderd schreden van zich af kon zien.

Deze asch veroorzaakte eene pijnlijke gewaarwording aan het
oog. Aan de westelijke (west-zuidwestelijke?) heUin^ dcs bci'gs

werd een sink gronds, ter lenjrtc van ongeveer 400 en ter

150
met steenbrokken, welke door den k

aanmerkelijke lioogle bedekt

C'obraak

Drie Javanon, die bezig waren om hft sap van Arcng-palni(-n

,
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welke daar ter plaatse slondcn, af to tappcn, kwaiiieii op cciie

jammerlijke wijze om het Icvcn, dewijl zlj oudcr de iiltgcsHu-

gcido stcenen werden bedolven. Een vierdc, die daarbij tegen-

woordig was, reddc zicli door eenc snellc vlugt, bcrcikte, lioc-

wel zwaar gewond, zijne hut en boodschapte de treurige mare.

Op deze wijze gaat de berg van tijd tot tijd Toort , door

uitgevvorpene massa's, zijne oppervlakte op te hoogen en zijn

omvang te verbreedcn. (Jav. Cour. van den Ql^'*-" October

1845, no 84.) Van dit tijdstip af aan bleef de berg voortdu

rend werkzaam lot in September, 1844.

d8H, in September doofde do kratcr uit (hield op rook

Molken uit te braken).

d844, op den 6*^*'" Novemher kreeg ik den vulkaan vooi

de tweede maal in het gezigt, nadat G^/a jaren waren verloopci

sedert ik denzelven voor het eerst had bezocht. Stil en sehiin

baar uitgedoofd lag hij thans voor mij. Zijn top was bedekt

met dunne, gekroesde nevelvvolkjcs, maar het was mij niet

doenlijk te ontdekken of het werkehjke wolken, dan wel vul-

kanische dampen waren. Even hoog verhief zich de bO ,^....^. ^.v.x* ^y. „,.lg

vroeger; geenc verandering kon ik aan den kegel bt

hetgeen daarentcgen wel het geval was met den k
gehjk wordt afgebeeld in Lamonnan Fisnur d. Mqh zict in

gemeldc Figuur drie profielen van dezen berg, genomen van
den pasanggrahan , welke aan den westelijken oever van den
ranoe Glagah gelegen is. De benedenste profiel-teekening werd
ontworpen op den 5'i*» Julij, 1858, de middenste op den
6''-« November, 1844 en de bovenste in 1847, Bij vergclijking

van het middenste met het benedenste profiel wordt men
ontwaar, dat, in geval de bergtop, gelijk vroeger is aange-
haald geworden, binnen het tijdsverloop van Julij tot Decem-
ber, 1841, werkelijk is ingestort, hij op nieuw is opgehoogd
geworden bij gelegenheid der uitbarsting van den ^^^ October.

1843, want Iiij was destijds even hoog als in 1858. II

rcgelmatig scheef afgeknotte van zijn top, dat wij, in 1858
waarnamen, heeft hij echter verloren, terwijl hij daarcnboven
in 1844, vecl breeder, bulti<]rer is ffewordcn. Het midden vai
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den knterrn])(l Mvvi\y in 1814^ gepeild in liet noorden 80:^/4*^ ten

ooslon. PJaalst men zich aan <^cn westelijken ocvcr van het

luecr, in dier Toegc dat hot oog 3 voet boven zijn spiegel ver-

hpTcn is 5 dan YOrnit de bergtop met den tegenover gestelden

oever lau het meer een gezigtshoek van 9 54'. De middellijn

des kratcrs van a tot h bcdraagt: l'^2^, en dc hock, woarondcr

de kegel in de boveiisle zoncn van h tot c helt^ is = 36^.

Te lekenen van dezen tijd af aan, nainelijk, van Septem-

ber, ISli, bleef de berg langer dan %l^ jaar in rust en

schijnbaar uitgedoofd. De tegenover dezen berg gelegene Bromo

braakte ontzaggelijke dampwolken oit.

d847 , op den 26'*^"^ Maarly des avonds ten 5^l2 nre,

bciron de vnlk hetwelk aanhield lot

op het einde van Mei. Nadat reeds gcdurende twee dagcn k

voreii zware rookwolken uit den kralcr waren opgeslegen ei

korl \66r het plaats grijperi der cigeiihjke uilba o

gedreun in het biimenste des bergs was ycrnomen, zondcr

met ecnigc aardbcving gepaard te gaan, bcgon de krater op

00khet hier boven vermelde lijdstip eene groote, zwaiie

uit te braken en tevens asch, gruis en gloeijende sleenbrok

ken op^^aarts te shngeren, wclke meercndcels op dc westehjki

en zuidweslehjke helHng nedorviclcn. Op de andere helhngen

des bergs violeu weinig uitwerpselen, terwijl de oostehjke zijde

er l)ijna geheel en al van verschooud bleef. Gedurende dcze

nilbarsting wcrden telkens vrijc tusschenpoozen van 15 a 20
minuten waargenomen, en kwani zij derhalve in dit opzigt

geheel en al overeen met de nilbarsting in 1858. Vicr dagcn

nadat de berg zijne werkzaamheid had herval, werd, aan de

^vcsteIijkc zijde des bergs, een vurige slreep ziglbaar. Deze

bestond niet uit een strooni van werkehjk gesmoltene lava,

maar uit lava-gruis en gloeijende, digt achter elkander berg-

afwaarts rollende puinbrokken, wclke niet over den kialciiand

heenvlolen, maar uit ecne zijdelimjsche splect, ongcvecr
500 voet henedcn denzelven gelcgen, zondcr eenujc tus-

schenpoosiny werdcii uiigcbraukt. Dc rigliiig deztu* sliccp

langs de berghelling was eenigermalc geboixcn, en bliM-f diii-
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\

ziglbaar, namelijk, gloeijend, totdat zij de woudgrens

had bereikt. Niet \66r dat zij aldaar aangekomen was, verdvveen

zij in de kloof Papringaiij en wel waarschijnlijk uithoofde de

kloof aldaar dieper \Yerdj van rigting veraiiderde, of door

dwars loopcnde voorsprongen voor het oog verborgen geraakte.

Eeiiige honderd voet benedendeplaats vaiiharen oorsprong^ decide

deze gloeijende streep zich eeiie halve raaand later in fweeen;

deze tweede streep liep eenigzins zuidelijker dan de eerste,

had een raeer bogtigen loop en bleef insgelijks tot aan de

woudgrcns zigtbaar, alwaar zij zich in de kloof Domping ann

het oog onttrok. Van nu af aan volgden de uitbarstingen

elkander met kortere tusschenpoozen op, dan vroeger het ge-

val was geweest.

((Omstreeks het begin van Mei was de werking op het hevigst

en gedurende een paar dagen zoo geweldig, dat tusschen eene
V

voorafgaande en eene opvolgendc uitbarsting van rook, gruis

en gloeijende steenen, een en andcr vergezeld van onderaardsch

gedriiisch en aschregens, nagcnoeg geene tasscheurninite kon

worden bespeurd en de berg, wiens top gestadig met vuur wdiS

overdekt, dat in gloeijende strepen naar benedcn rolde, en

langs welks helling de twee vurige strepen van lava-gruis als

twee rivieren van vuur onafgebroken afstroomden, leverde vooral

toen een schouwspel op, te trotsch om door eene beschrijving

aanschoQwelijk te worden gemaakt. Met ah^isselende hevigheid

was de Lamongan onafgebroken werkzaani tot het laalst van

Mei, omstreeks welken tijd hij allengs is begonnen te verflaau-

wen totdat die vnlkaan, nadat oratrent vier of vijf dagen te

voren, de twee vurige strepen van gloeijend lava-puin waren

verdwenen, op den 26'**'° Junij opgehoiiden heeft vuur, echter

niet om kolommen van zwaveldamp, die zich evenwel niet zeer

hoog verhieven, uit te werpen.))

Van den 26^^^^ Junij, 1847, bleef de berg ruslig tot op den

hier volgenden datum van hetzelfde jaar:

dS47^ den 25'''"" Sepfemhery nop welken datum hij op

nieuvv en met dezelfJe verschijnselen als op den SG''*"" Maart,

is begonnen te ontbranden ^ met dat onderschcid alleen hij

72
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zich cen nieuwen krator en wel even ten ziiidooslen van den

anderen scliijnt gcopend, dan wel de oude in die rigting ver-

wijd le hebben en er zich tot op dit oogenblik geene vurigc

strepen op de helling des bergs vertoonen, waartegen hij ech-

tcr hoogere rookzuilen opwerpt, tenvijl de aschregens alinede

hevigcr en mcnigvuldiger zijn, dan bij de laatst voorafgaande

eruptie.

»

Het zoo even vermeldc omtrcnt de uitbarsting van 1847 is de

zakelijkeen, zoo ver het tusschen aanhahngsteekens is geplaatst,

do Ictteilijke inhoud van een officieel berigt, d. d. 4 October, 1847,
van den heer Assistent-Resident van ProboHngo, II. D. Potter

^

die den berg van nabij heeft \yaargenomcn en de verschijnselen

,

waarmedc de uitbarsting gcpaard ging, oordeelkundig heeft opge-

vat. i) Bij dit berigt was eene teekening van dezelfde bekwame
hand gevoegd, voorstelleude een gezigt op den berg, staande eene
uitbarsting in den nacht, benevcns een aantal kleiue lava-brokken

,

welke door den kratcr uitgeslingerd waren ffeworden en uit de
nedervielen: zie L

van bolusroode kleur, waarin ten deele . onveranderde

hornblende-kristallen kunnen waai-ffenomcn worden,

poreuse

J 8

de berigt ter neder stelde (op
4-^- October, 1847), voerde volkaan steeds voort met hevigheid
Ic woedcn. De aanplautingen in den onitrek des bergs leden
daardoor geene schade, terwijl mede de gedaante des vulkaans,
in het algenieen genoruen, geene verandering onderging. Slechts
de top des Lamongau heeft een gansch anderen vorm verkregen
zoo\vcl verschillend van dien, welkenhii in 1858 had. als wanrnndpr

o
hij zich in 1844 vertoonde. Eene afteekenin

ziet de lezer in Lamongan Figuur d, namelijk, het bovcn
proficl, hetwelk ik, eeniger mate Terkleind

,
gecopieerd heb n;

do teekening door den heer Potter, in 1847, van den vulk^n

ontworpen.

Men ontwaart uit dit korte verhaal, dat de L van

•) Dit berigt werd mij toegezonden door den , helaas ! te vroeg gestorven Kcsi.lent
Tan Besoeki J. F. T. Maj-or, bij een schrijven van den 6den October, 184".
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lijd lot lijd jaren

jaren lang in werk

sclienpoozen van V4

mig m rust is, maar clat hij

keei

itijds 00k

door tus-

fgebroken; wijders

t die vulkanen behoort, welke steeds uitbarstingen ond(

bijna onophoudelijk gloeijende IaYa-])rokken uitslingei

Men zou kunnen veronderstellen, dat de voortdurende

zaamheid, bestaande

houdelijk gloeijen van het binnenste des kraters.

ikkeling*, het oiiop

zoo als de

tbarstiiigeii van den Slromboli, in verbandimmer durende u

stonden met de geringe hoogte, welke hij bereikt

der twijfel niet vcel meer bedraasrt dan 4,000 vo

1 die zou-

niaar ont-

volkomen. gelijke verschijnselen bij den Seineroe

eike eene hoogte bereikt van 11,480 voct, het

onderscheid in het iets langer aanhoaden der tusschenpoozen
bestaat, welke bij dezen vulkaan van 2 tot 5 uren duren.

Qver de vermeende afwissehng in de vverkzaamheid van den
Lamongan en den Brorao, zie de lezer gocnoeng Tengger.



NEGENTIE^DE SCHETS.
/

HIT ARDJOENO-GEBERGTE EN ZIJNE OMSTREREN. — DE GOENOEXG
P^NANGGOENGAN EN DE MODDERVULKANEN BIJ SOERABAJA.

«— —
^ Ich sah im ew'gen Abeadstrahl

«Die stille Welt zu meincn Fiiszen,

«EntZBndet a!lp Flohn, bpruhjgt jetlpsThal,

«Dca Silberbach in goUlne Stroaie flieszen , )j

(GoxnE.J

Malang, den c/5''^" November,

De eciiige plaats van eenig belaog tusschen Besoeki en Pa-
soeroean , welke door Europeers wordt be^voond , is Probolingo.

Zij is eene der voornaamste kuststeden van Java, en bestaat

uit enkele Europesche woningen en eene menigte Javasclie hut-
ten, welke verborgen liggeu onder het gebladerte van welig
groeijende bosschaadjen van vruchtboomen en voornamebjk van
Kokos-palmen.

In de onmiddeUijke nabijheid van het strand hggen de pakhui-
zcn , daarop volgt het fort , dan komt men aan de woning van
den Regent

, terwijl die van den Assistent-Resident verder land-
waarts in gelegen is^ zij ligt, namehjk, in dat gedeelte dezer streek,
alwaar de postweg op ongeveer 1 paal afstands van het strand,
doch evenv.ijdig met hetzelve, van het oosten naar het westen
door deze smalle alluviaahlakte loopt. Deze is zoo laag en vlak

,

dat zij, na aanhoudenden regen, door de buiten hare oevers
tredende kah geheel en al wordt onder water gezet. Een gan-
schen dag had ik mij alhier opgehouden, ten einde, telkens
met tusschenpoozen van een uur, barometer-waarnemingente
doeu; zoodra ik hiermede gereed was, haastte ik mij dezen
heelen dampkring te ontvheden, welke des middags van den
^origen dag eene hoogte van 25,0^ Reanra. bereikle en des
moigens niet beneden 22.0° daalde.
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Ik had het voomemeii opgevat de reis naar Malang door

bet Tengger-gebcrgte le doen, en bcgaf mij den 8^'"' November
daarheen op weg. De afstand van hier tot aan het eerste post-

station Patalan bedraagt ongeveer 5 a 6 palen en de vieg,

welke met rijtuig wordt afgelegd, loopt dervvaarts in ecno zuid-

westelijke ligting; van deze plaats, — welke ik ten 8 ure

bereikte, — bcgint de voet des Tengger zich reeds te ver-

heffen en wordt het overige gedeelte van den weg te paard

afgelegd. Over dit terrein, welks dorre, roodkleurige bodem
met brokstukken van obsidiaan vermengd is, loopt de weg nu
eens door w ildernissen , waarin vele Acacia's voorkomen, dan
weder door koffijtuinen bergopvvaarts naar het poststation Ah-
goendo, hetwelk ik ten 10 ure bereikte; nu klimt men hooger

door de groote noordoostelijke kloof van den Tengger, welke

wij reeds vroeger hebben leeren kennen, bereikt men desa en

pasanggrahan Soekapoera gewoonlijk ten 11 ure (de hoogte dezer

plaats bedraagt 2,715 voet) en komt men ten l^i/j a 1 ure te

6.015
plaats bed

Van hier loopt de weg, welke een der hoogste gebaande passen

op Java is, dwars door het zandraeer en vervolgens over het

noordwestelijke gedeelte van den uitwcndioren rinsmuur naar de
buitenwaarts gekeerde berghelling, waaraan het :S

Tosa 5,480 voet. ffemid

delde temperatuur= 65,5° Fahr. Uithoofde wij dcze streken reeds

vroeger hebben leeren kennen, zetten wij onze reis door dezelven
zoo snel mogelijk voort. Mijn doel was slechts geweest den Bromo
nogeenmaal te bezoeken, die, met gelijke woede als in het begin
der vorige maand October, zijne dampzuil uilbraakte. Te Tosari
aangekomen, ontwaardde ik weder den Ardjoeno, namelijk, zijne

twee oostelijkst gelegene toppen: goenoeng ATidodaren, het eind-

punt mijner tegenwoordige reis (zie Ardjoeno Figuur 6.). Het
gansche wood, dat vroeger de benedenhelft van dezen berg over-

schaduwdc, is door de bijl geveld geworden en de zich steeds meer
en meer uitbreidende aanplantingen hebben zijne plaats ingeno-

men, zoodat de getande woudgrens thans zeer hoog gelegen is;
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s,

verderop ccliter I)edekken zij cle gansche bergkruiii, en slechts

de hoogste oostelijke, docli kleine spits vertoont zich kaal en
in ccn liclit gekleurd koloriet aan hot oog. Den 10'^^° November
slocg ik den weg in naar het ^ palen van daar verwijderde

Poespo, alwaar de Resident van Pasoeroean aan dezelfde uoord-

westclijke helling van den Tengger nog een landhuis bezit, dat

echter slechts ter hoogte van 2,200 voet, derhalve 3,280 voet

lager gelegen is dan Tosari. In 1838 had ik deze slreek reeds

bezocht, doch destijds te Poespo slechts een kleinen pasang-
grahan aangetroffen ; thans daarentegen vond ik er, behalve het
sierhjke, uil hout opgetrokkene residents-gebouw, een aantal

Javasche woningen, omringd door warong's, enz.; een gedeelte

Tan het \voud was geveld, de wegen bevonden zich in een veel

beteren tocstand dan destijds, terwijl dezelven door een druk
vertier werdcn verlevendigd. Ik had het genoegen mijn warmen
daTik te kimiien betulgen aan den man, die mij op mijne reizen
zuike uitstekende diensten had bewezen en, bij het bekhm-
men van zoo inenigen berg, als, den Kawi, den Semeroe, mij
door zijne verlecnde hulp een tal van moeijelijkheden had ait

den weg geruimd. Ik werd door den heer W. de Vogel in zijn
klein, doch alleraangenaamst gelegen buitenplaatsje, op zulk
eene regt vriendschappeHjke wijze ontvangen, dat ik mijne afreis
ran hier ccn dag uitstelde.

Ilct verkeer in den huisselijken kring dezer achtingswaardige
en geeerde famiUe, de liefderijke behandehng, welke ik aldaar

o

genoot, h'eten bij mij cene des te aangenamere hei
a'^hter, dcwijl ik op mijne reizen zoo zelden het genot van den
huisselijken onigang raogt smaken.

Op den 11'^- deed ik, in gezelschap van den heer W. S. M. van
Schmid, een iiitstapje naar Pasrepan, een poststation aan den
voet van het gebergte gelegen, vanwaar de weg naar Pasoeroean
met rijtu.g kan bereden ^vorden; de hoogte van deze plaats
bedraagt 436 voet. Poespo ligt derhalve 1,740 voet boven dit
laatstgenoemde oord^ de weg, welke daar heen voert, loopt
meerendeels door dadap-koftytuinen, welke in een tamelijk
dunrn,droog(>n, roodaehtigen bodem groeijon; een aantnl groote
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rolsblokken van trachiet-lava^ van welken somiuigen eeiie dikte

van 10 voet bereiken, steken boven de oppervlakte van den

bodcm ult, oiWggen op dezelve verstrooid in bet rond, Zij vormen

slechts de bovenste laag van puinbrokken, waarvan de scherpe

hoeken veelal zijn afgesleten en vvelke op een compacten h^achiet-

lava-strooin rusten; de evenwijdig boven elkander h'g-gende lagen

van dit gesteentc kon ik niet dan op ccnige ucioige plckken

^vaarncmenj namelijkj ter plaatse waar^ aan de \\aiiden van

kloven^ naluurlijke ontblootingen van voldoende diopte voor-

handon Maren. Een inerkvvaardig versGhijnscl , hetwelk ik hier

waarnani en waarvan ik op bladz. 811 reeds tcr loops gewair beb

gemaakt, mag niet met stilzwijgen worden voorbij gegaan; ik

bedoel de afvvijkingen, vvelke in den warmtegraad des bodems
te Poespo worden opgemerkt. Gewoonlijk wordt op bet eilanc

Java
J
ter diepte van 2 a 3 voet beneden de oppervlakte des bodems

de stabile temperatuur gevonden, welke gelijk staat met den

middelden warmtegraad dor lucht van de plaals, waar de waai

ming geschiedt. Op die plaatsen ecbter w aar de bodem rotsaehtig

o

f
o

des bodems, ter diepte van 2 voet beneden den beganen grond,

lets hooger daii de gemiddelde temperatuur der lucht; hier moot
derhalve dieper worden gegraven; een dcrgelijke bodem neerat,

gedurende den dag, eene grootere hoeveelheid warmte op, dan

hij des naclits door uitstraling weder verliest; ter plaatse ecbter

waar de bodem aardachtig, losis, waarin bet regemvater ligtelijk

rdringt, dat later ^Yede^ op nicuw vcrdamptj of

koude b pi

is de temperatuur des bodems gewoonlijk iets lager; in bcidc

gevallen is het onderscheid zeer gering, terwijl de warmtegraad
van een tamelijk harden bodem bijna immer overeeiikomt met
de gemiddelde temperatuur der lucht. Ter diepte van een voet

daarentegen, waarop Boussingault, in Zuid-Amerika, de gemid-
delde temperatuur vermeent te hebben gcvonden, zijn door mij

op Java steeds aanmerkelijke afwijkingen waargenomen. Hier-

^loor verkreeg ik op mijne roizen een gemakkelijk middel oni

de gemiddelde temperatuur van die plaatsen, alvvaar ik raii slechts



\

1138

geduieijcle korleii tijd uphieldj bij beiiaderiug, maar tocli vrij

naauwkeurig te leeren kenaeii. Tot dat einde behoeft men slechts

een gat in den grond te delven, door middel van eene geplitste

bamboespijpj ^) of dit er in te boren door een stok in den grond

te drijven eu er dien weder uit te halen. Ik hield mij met

dergelijke waarneming ook te Poespo bezig en vondj in plaats

van de gewone^ gemiddelde temperatuur van deze zone, welke

jvcer 73—75,0 ' Fahr. bedraagt^denongewonenwarmtegraad

van 85^0^ Fahr. of 25^0^ Reaum., welke zelfs hooger is dan de

temperatuur des bodems aan het strand, ter diepte van 2 a 3 voet

bcncdcn deszelfs oppervlakte. Ik deed een gat op eene andere

plaats graven, doch verkreeg ook aldaar onveranderlijk hetzelfde

resuUaat. Later werden deze waarnemingen, en op nog grootere

diepte, namelijk, van 5 tot Si/^ voet door den hcer de Vogel herbaald,

doch hij Yond, naar de schriftelijke mededeelin/^ren dien aan«:aande

ontvangen, overal 83, eens zelfs 84 graden. Aan welke oorzaken

deze hoogere temperatuur des bodems moet worden toegeschre-

ven, welke den gewoncn warmtegraad 8 a 10 graden te boven

o ilaar ik niet in te zien. De gesteldheid des

\. ^ moons vertoont en uit eene roodachtig bruine leemaarde

bestaat, of eene chemische werking van eenigen aard, kan daartoe

geene aanleiding geven. Men moet derhalve veronderstellen, cfat

te dczcr plaatse een lava-stroom, op zekere diepte beneden de

oppervlakte der aardkorst, is gelegen, welke nog niet geheel

en al is bekoeld en zijne warmte aan de omringende aard-

lagen medcdeelt, of, hctgeen nog waarsehijnlijker is, dat men
dicper gravende, welligt eene warme bron zou aantreffen, welke
lusschen rotslagen is ingesloten en uit dien hoofde niet aan de

^) Het eene uiteinde van een bamboes-cilinder wordt in smalle strooken gesplkst,
ter leugte van V* a V2 voet, en dit gesplitste einde wordt in den grond gedreveu- Ten
gesrolge daarvanverwijderen zich de strooken van elkauder en vormen zij een omge-
keerden trechter, welks binnenste zich vult met de Tngestampte en vast gedrukte
aarde, die men er gemakkelijk uiikrijgt door op den cilinder te kioppen of denzelven
te schadden. Dit wordt herhaald zoo dikwijis de trechter met de vastgestampte
aiwde op nieuw is gevuld geworden, en op die wijze is het, dat dc Javanen, in een
ongeloofelijk korten tijd, een ioodregt gat in den grond kunnen boren van 3 tot

8 voet diepte en slechts 3 a 4 duim brcedte.
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i ppervlakte des bodems te voorschijn kan koiiieii, docli niet Ic

inin de omringende aarde verhit. Hoe langzaam het binnenslc

van lava-stroomen bekoelt, Maniieer deze eenmaal door eene

verharde korst zijn overfogeiij is overbekend; volgens opgave

Tan Bakewell was de lava-stroom , wclke in 16G9 nit den Etna

vloeide, in 1809 nog niet geheel en al bekoeld^ Hamilton

verhaalt , in zijn geschrift over de vulkanen van Italic , dat hij

,

in 1779, zonder gevaar over de harde korst van een lava-

stroom kon gaan, niettcgenstaande de lava in het binnenste

des strooras nog vloeibaar was; Stolberg zegt, in zijne:Reize,

ni. bladz. 57. dat de lava 'welke de Vesuvius v66r twee iaren

(in 1790) had uitgebraakt, in 1792 nog te heet was oni er

de hand op te houden, enz.

Den 12 '^"" veriiet ik het gastvrije Poespo, nam mijn weg

westwaarts, ten einde Lawang te bereiken, van waar ik, vol-

gens mijn vroeger opgevat plan, den Ardjoeno wenschte te

beklimmen. Aanvankelijk liep mijn pad in eene dwarsche

rigting over de noordwestelijke helling des Tengger, die nu

eens met wouden, dan weder met daarin verstrooid liggeude

koffij bedekt. De bovenste laag van het

gebergte bestond uit een roodachtig bruinen, kleiachligcn,

door uitdrooging zeer hard geworden bodem; op de met gras

bedekte gedeelten der helling wies, tusschen het woud, veel
4

Curcuma longa. Op een geringen afstaiicl van Poespo gaat

de weg dwars door de diepe lengte-kloof der kali Tjerami^

welker bodem naar beneden been smal toeloopt, terwijl aan

de zijwanden de evenwijdig op elkander liggende lagen van

trachiet-lava te voorschijn komen. Van hier vervolgden wij

ons pad, dat nu eens op- dan wecler nederwaarts liep, in

eene zuid-westelijke rigting verder over de berghelling; het

voerde ons beurtelings door ten deele reeds gevelde wouden,

waar tusschen veel bfmboes werd gevonden, benevens scboone

koffijtuinen, dan weder reden wij langs dorpen, waarvan ver-

scheidenen alhier worden aangetroffen enbereikten op die wijzc,

na onzen togt gedurende 3^U uivn te hebben voortgezot, ten

d^k ure desa Kebonsari, welke plaats op een afstaud van
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pjilcn van Poespo tusschcn Gendroh en Nangko djadjar gelegeu

is. TcrwijI ik alhier ten huize van den Bekel nieuwe krachten

vci'zamelde, door hot nuttigen van zulk een uitnemend gocd

onlbijt als ik niet had vcrwadit, dat mij hicr, in dit kleine

dorpje, zou wordcn voortgezet, werden do paarden verwis-

scid en zettede ik. mijnen togt ten 11 ure op nieuw voort.

De A\eg licp nii met eene zachte glooijing naar het westcn,

nevens eene zeer lange, zware bergrib, die ten zuiden van
van ons oprees; hare kam, die ongelijk van hoogte, meer
met gras begrocid dan met wouden bedekt was, strekte zich

ver naar het westen uit. Het woudgeboomtc, dat zich alhier

verhief, bestond voornamclijk uit eene Acacia-soort, Sengon
door de Javaiicn gehcetcn, benevens Areng-pahrien en bam-
boes, welke tusschen de eerstgenoemde boomsoort ^yerden

ollen; op den bo brokk
met groote porien. Zoodanig bleef de gcsteldheid van de berg-

hehing tot aan dcsa Gerbo, welke plants wij ten 12 ure
bereikten, en waar wij weder van paarden verwisselden. Op
een geringen afslaiid beneden dit dorp vonden wij eene andere
steen-formatie dan vroeger, waarvan wij eene aanmerkelijke ont-

blooting in de bedding dcr kali Dinoek aantroffen, doch welke
m talrijkc brokstukken ook verder benedenwaarts in het woud
Tcrstrooid werd gevonden. Hier zagen wij een compacten, zeer
dikken lava-stroom van zwartachiig hlaauwen, diylen ha-

'"
L. no 271 (Bat. n^ M.\ deze stroora reikt

palen ver, tot aan den voet van het gebergte, ter plaatse
waar de kali Seitipol of Walang in eene dwarsche rigting
voorbij den vo<H des bergs vlocit. De oppervlakte van dezen
basalt was nu eens in kleine vierkantc vakken afgedeeld, dan
weder met evenwijdig loopende strepen doorgroefd, zonder dat
zich eene cigenlijke afzondering op eene groote sohaal iiet waar-
nemen. Met de loup bezien, verliest het festeente zijne schijn-
bnar digte structuur; alsdans ontwaart men, behalve werkelijkc
olivin, zeer vele blaauwachtig zwarte, helder glinsterende kris-
tallen van magneetijzer, welke aan het ongew apende oog slechts
voorkv^amen als kleine blinkcnde slipjes; dergelijke krisfalien
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koiiien in zulk eene menigte in het gesteentc voor, zijn z66

iiinig daariTiede verbonden, dat de gansclie massa overal eene

even sterke werking op de naald uitoefent,

Dezc basalt-stroom is ongetwijfcld zijn ontstaan verschuldigd

aan ccne uitbaisting, welke zich een uitweg lieeft gobaand ter

zijde van den Tengger, waarvan de hoogere lagen^ die de

kruin dcs bergs uitraaken, geheel en al van Irachietischen aard

zijn. Op gelijke wijze liet zich de basalt van den Idjen sleclils

aan het benedenste gedeelte van zijnen voet aan de oppervlakle

waarnemcn, terwijl Looger bergopwaarts niet dan grof kristal-

linische- (trachiet-) lava Averd gevonden. Een dergehjke basalt,

maar die werkelijk digt is, steeg in de Batta-landen van Su-

matra opwaarts in dalkloven tiisschen sycniet-gebergten en ver-

toont eene platvormige afzonderin^ , terwijl de thans door ons

behandelde Javasche basalt zonder twijfel als een laYa-stroom

uit zijwaartsche spleten der vulkanen Idjen en Tengger is ge-

vloeid. «)

Den steeds benedenwaarts loopenden weg volgende, bcreikten

wij eindelijk zijn laagste punt, tcr plaatse waar dc wijd uitge-

strekte Yoet van den Ardjocno zich vereenigt met den voet van

den Tengger; aldaar stroomt de kali Sempol, welke verder

bcnedenwaarts den naam van kali Walang verkrijgt, in eene

dwarsche rigting, namelijk, in de rigting naar het noorden langs

den voet des Tengger been. Wij waadden door de bedding van

deze beek, welke, even als de omringende vlakte, met tra-

chielische rolsteenen was bedekt, gingen een eind wegs langs

den linkeroever op^^'aa^ts en wcnddcn ons vervolgens naar het

westen, in eene dwarsche rigting ten opzigte van den loop

dezer kah en den grooten weg, die Pasoeroean met Alalang

verbindt; dezen w^eg bereikt bebbende, zettcden wij onzen togt

verder naar het ziiiden voort. Dcze weg behoort tot de uit-

muntendste, tot de^best onderhoudene postwegen van Java;

van lieverlede stijgt hij uit het noordelijke laagland opwaarts

') De specifieke zwiuirte vau den goiiocmdca basalt van Java was 2,82; vau ditiu

der Batta-Ianden was zij 2,80; zie bladz. 845.
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naar den vlakkcn tusschenrug- , welke tlcii Tengger mel den

Ardjoeno verbindt. Eeiie menigte Javasche reizlgers eii koop-

lieden gaf een leveiidig vertier aan dezen weg, tervvijl over

den tcr zijde van den postwcg aangelegden bijweg ons gan-

sche transporten pedati's, met koffij en andere producten bela-

den, te gemoet kvvaraen. Ten SVa ure bereikte ik Lawang,
dat op hat hoogste middengedeelte van den vlakken tusschen-

zadel, welke beide gebergten met elkander vereenigt, is ge-

bou^vd, docli echter nader bij den Ardjoeno is gelegen; in den
fraaijen pasanggrahan dezer plaats, welke aan de westzijde van

den grooten weg staat, had ik het genoegen den licer J. H. Dickel-
man aan te treffen, die mij, bij mijne terugkomst uit Oost-

Java hartelijk welkom heette. Aan dezen ijverigen en werkzanien
beambte is het, dat Making, althans voor een groot gedeelte, zijn

legcnwoordigen bloei, zijne fraaije, regt aangelegde wegen, zijne

-welige koffij tuinen, zijne prachtige passanggrahan's is verschul-

digd; hij ontving mij met dezelfde uitstekende gastvrijheid,

wclkc mij v66r twee raaanden werd bewezen, toen ik de
grenzen van Pasoeroean voor het e^rst overschreed- alles had
hij reeds in het werk gesteld om mijn togt naar den top des
Ardjoeno, welke tegen den volgenden morgen was bcpaald,

kehjk

Lawang ligt op een uitgestrekten tusschcnzadel , welke eene
vlaktc vormt en den Ardjoeno in het noordwest ten westen, met
het Tengger-gebcrgte ten oosten, juister, ten oost-zuidoosten

verbindt
;
de helling van dit laatst genoemde gebergte

vormt bcueden den hoogsten zoom, welke zich verre langs den
horizon uitslrekt, een aantal breede, naderbii sele^rene voor-O^'^O
sprongen. De pasanggrahan dezer plaats ligt ter hooj^te van
l,G6o voet; dorpen, sawa's en andere bebouwde velden wor-
den in de omstreken van dit oord aangetroffen, tervvijl enkele
broksttdiken van het voormalige, oorspron^elijke woud noghier
en daar rondom bebouwde velden heenloopcn en eene meerdere
afHvisseling aan het landschap bijzetten, hetwelk daarenboven
een aangenaara, niet te heet klimaat bezit. Ilet schijnt, dat
dezc bosehjes, wicr schoonheid reeds vroeger door den beer
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Schill is bcschrcven en bezongen gewordeiij *) door de gcve-

deide bewoners van den dampkring lot hun lievdingsoord zijri

gckozen.

4

VULKAAN 56: ARDJOENO, $5

met zes eruptie-hegeh. ^

Br. 7°,

L. 112=, 45'
[
van den top Widodarun

H. 10,550

Malang, den dS^^"^ November. (Vervolg.)

Uit mijnen slaap gewekt door het heerlijke morgenlied van

het gevogelte, dat de boschjes rondom den passanggrahan door

hun gekweel vervulde, nam ik op den 1 3 "^^^ afscheid van mijnen

vriendelijken gaslheer, die mij tot aan het poststation Singosari

uitgeleide deed. Tot aan dit punt loopt de weg door vlakke

streken in eene zuidelijke rigting, en rijst hij met eene zoo

zachte glooijing opwaarts, dat men zulks ter naauwernood ge-

vvaar wordt; dit poststation, in welks nabijheid, doch raeer

westvvaarts naar de zijde van den Ardjoeno heen, de rumen
van de «tempels van Singosari)) 2) gevonden worden, kan der-

halve op zijn hoogst 50 voet boven Lawang liggen. Ik verliet

Singosari ten S'/a ure en begaf mij te paard, onder geleide van
eenige hoofden en van een aantal koeh's vergezeld, naar het

westen, terwijl de heer Dickelman den M^eg naar het zuiden

insloeg en met rijtuig naar Malang terugkeerde. De vlaktc, ge-

vormd door den effenen, zich verscheidene palen ver nitstrek-

kenden bodem van den tusschenzadel , rees allengskens hooger

en ging over in de zuid-zuidoostehjke helhng van den Ardjoeno,

welken berg wij thans met elke schrede meer en meer nader-

*) Tijdschrift voor Neerlandsch Indie.

*) Door den heer Schill, t. a. pi. liescliroveu.
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den. Langzamcrhand verdwencn dorpcn en bebouwde velden;

wij kwamen eindelijk in eane graswildernis aan, voornamelijk

bf<l<kt met Alang-gras, ter hoogle Tan 2 a 3 Yoet, waar tus-

schen hicr en daar Glagah-gras Merd aangetroffcn , dat 4rie

d vierwcrf hooger groeide en waarraede de gansche, zaclit hel-

iende bcncdenhclft des bergs heinde en verre Avas bedekt.

Slechts liier en daar zag men enkele verstrooid staande boompjes

op deze grasveldcn, die een gcringen lommer ora zicli ver-

prcidden; nu eens waren het Acacia's (A. umbraculifoi

mis), elders Ploso-boomen (Butea froudosa), dan wederMalaka
(Emblica officinalis Gartn.)^ het menigvuldigst echter kwam de

pohoen Talok der Javanen, tot de familie dor Tiliaceae behoo-

rcnde (ki Sampora door de Soendanezen geheeten), zijnde Grewia

celtifolia Juss. (syn. Grewia inaequalis BI. bijdr.) voor, welks

korle, veelal krom gegroeide stam en lage, rondachtige blade-

reiikroon dc eigenaardige physiognomic dezer grasvelden en

hellinsren daarstelt.o'"^"^'""'o

Over ecn wcg, die eerst nieuwelings tusschen bet gras dezer

velden was gebaaud geworden, stegen wij in de rigting yan het

noord-noordvvesten allengs op\Aaarts; de boomen werden van

lieverlcdc zeldzamer en sicchts van tijd tot tijd deed zich nog
een enkele Talok-boom bespeuren, en de Alang vormde eindehjk

liet eenige bekleedsel van den bodcm, die weldra van alle

boomte vcrstoken 5 ^w^ii de helling

onder dergclijk bedekscl aan het oo*? voor, hetwelk

hoogte van 5,200 a 5,500 voet door oorspronkelijke Mouden
wordt vervangen; met scherp geteckende grens scheidt deze gras-

bodem zich van de wouden, weike, slechts in de bergkloven,

zich streepsgewijs 5 a 700 voet lager benedcnwaarts nitstrekten.

Ten 10 ure bereikten -wij deze woudgrens, alwaar, op eene

Toornit sprin'gende rib, een kleine pasanggrahan uit boomstam-
racn gcbouvvd, benevens verscheidene nevengebouwen en stal-

lingen werden aangetrofTen, welke plaats door onze begeleiders

pondok Toenggoel rono \verd geheeten. Van achtercn en ter

zijde werd dezelve ingesloten door het woiid, terwijl het kleine

terras, aan dc vooizijde van het gebouw, in de grashelling

f
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overglng en een verriikkelijk vergczigt vcrscliafte in hct laagland

van Malang, dat zicli tot op ccn verren afstand van daar uit-

slrckte. De hoogte dezer plaats boven de oppervlakle der zee

bedrocg 5^345 voet.

Jk vond tc dezer plaatse een voortreffelijk ontbijt en niaakte

mij, terstond na de aankomst van mijne bedienden, die de
instrunienten droes^cn, ten 12 ure jrereed tot het hervaften vano^'^> -^^^ ^-^ "^'^ 6
mijncn togt, waartoe de plaatselijke bcambtcn ^vchvillcnd de
noodige voorzorgen haddcn willen neracn. Het geboomte, dat

Avij in deze streek aantroffcn, bcreikte gemiddeld eeue boogte
van 50 voet, was met mos bedekt en had regie, slanke stam-

mcn; voornamelijk waien het eiken, welke hooger op allengs

door Casuarina's werden vervangen. De bodem bestond uit een
zwartachtig bruinc, zeer losse tuinaarde, welke tusschen de
Casuarina's op enkele plaatsen met jonge Acacia's, met eene
Desmodium-, benevens eene Ocymum-soort was begroeid, ter-

wijl een digt kreupelhout van eene Senecioidea deuzelven op
andere plaatsen bedekte. De nleuwehngs gebaande wcg liep

in eene lijnregle rigting, en op somraige plaatsen zeer steil,

tegen de rib op; in plaats van even als vroeger zich naar het

noord-noordwesten te rigten, wendde hij zich met de rib naar
het noorden been. Tusschen het kreupelhout der sleil en regel-

regt, doch met eene zachte welving opwaarts loopende bcrgrib,

huppelden een aantal zwarte vogels rond, die al het voorkomen
van lijslere hadden en volstrekt niet schuw warcn. Viddva
bestond hct woudgeboomte uit niets anders dan uit Casuarina's,
die zich verstrooid en op grooten afstand van elkander op de
bergnb verhieven; maar des te grooter was de verscheiden-
heid, welke de flora der kleinc kruidachtige Alpenplantjes ver-
toonde; men ontwaarde Plantago-soorten, Euphorbia javanica,
Valeriana javanica, Viola sarmentosa Bnrgdk.,i) Galium javani-
cum, en Pinipinella javaiia DC; vioolfjes vormden gansche
bloembedden, waarbij zich vervolgens, hooger bergopwaarls

,

Pimpinella Pruatjan Molkenb.,^) Wahlenbergia gracilis, Alche-

*) Zie Plantac Jncgh. Leiden, 1851, p. 12u.

») Plantae Juiigh. p. 97.
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ttiilla villosa iiiilii en de inerkwaardige Leucopogon javauicus

\ r. voegden.
r

door ons gevolgdc rib hooger steeg, werd

zich eindelijk aan de eerie, namdijk,

allengs smaller en zetteden wij onzen weg voortdurend over

haren rug voort, zonder dieii eene enkele maal door eene kloof

afgebrokeii te zicn ; somAvijlen vormde de rib horizontale voor-

sprongcn en storlte zij

de noordelijke zijde met een steilen rotsmuur benedenw
welke in onregelmatige, teerlingvormige stukkcn was gespleten.

]Iet gesteente van dezen wand bestond uit fraaije, fijn poreuse
trachiet-Iava. (Verge). Bat. n" 44.)

Op een geringen afstand van deze rotsen, doch booger
bergopwaarts, ligt de bovenste woudgrens. In een gedeelte des

bergtops bestond dit hoogste woud geheel en al uit Casa-
arina's, terwijl het in anderen daarentegen bij uitsluitinf^

door een kleinen alpinisclien eik i) werd gevormd, wier laa"^,

doch digt zaamgedrongen bladerengewelf hier met eene even
scherp geleekende grens aan den bovensten, geheel en al

kalcn bergtop paalde, als wij reeds vroeger op den Kawi-top
hebbcn waargenomen, welke, uitgezonderd enkelegc/;uuut;iu eniLeie ver van

uiken, slechts met Festuca nub igena was
begroeid. Dit in digte bossen , bij wijze van eilanden ^
Alpengras is het , waardoor de hoogste top van den Widodaren

,

bovcn de hoogste, zaagsgewijs loopende boschgrens, dat dorre
aanzicn, dat geelachtig lichte koloriet verkrijgt, hetwelk de
beschouwer waarneemt , die den bergtop uit de verte ziet , b. v.

van Kebo glagah , Tosari of van Poespo. Even als op den Kawi
het geval was, zoo vinden mij ook hier het opmerkenswaardig

dat , ter plaatse waar dc Festuca
6

Quercns pruinosa BL, volgens Prof. Miquel. In de zone tusschen 3 a 5,000
voethecftdeze eikenboom regte, zuilvormige stammen, die 60, 70 en meer voet

v.an
hoog groeijen; slechts met moeite kan men zich Toorstellen, dat de boschjes ..._
laag en krom groeijend geboomte, welke op de hellingen van den Kawi en van den
Ardjoeno, in de zone van 8 a 9,000 voet worden aangetroffen, uit diezelfde soort
an eiken bestaan. Zie I'lant. Jungh. p. 10. (Ter aangehaalde plaats staat verkeer-
deTijk Ungaian, in stefle van Widodaren of Ardjuno. Op den Oengaran komt die
soort van eik niet voor.)
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geboomlc mcor scliijat le liorcn. Bohalvc Wahlcnbergia gracilis

en de kloine Pimpinclla javana en Pruatjan, wcrd vooral eene

groole menigte van twee kleine plantensoorten tussclien dit gras

aangctrofFen 5 namelijk : Leucopogon javanicus de Vr. ^ Avelke

voornamelijk cligt zaamgegroeide bedden vorrnde op de droogste

en stcenachtigste plaatscn, wijdcrs de Alcheniilla villosa mibi,

wier spiWormige wortelsj bier m deze Alpenzone, vijfinaal de

lengte van bet ganscbe plantje overtrolTen/

NaauwcHjks is de rib tot boven dc hoogste woudgi-ens ge-

slegen of zij vonnt ecn uilboek^ wendt zicb eensklaps van bet

noorden naar bet noordoosten en zet zicb van daar in eene

regte en horizontale rigting, of altbans slecbls wcinig lijzcnde,

als cen smalle rand naar bet noordoosten voort, terwijl baar

bodein tevens allirngs steenacbtiger en kaler Avordt. Dezen rand

volgende, weike aan zijne andere, noordwestelijke zijde zcer

steil afdaalt en slecbts met verre van clkander staande slruiken

en boompjes van Hypericum en Gnaphalium javanicuni en van

A d ^ en verder on weder steil in do

X

hoogte klaiiterende, bereikt men den top van den Avest-ziiid-

Aveslelijken boorn van den Widodaren-top (vergeL Ardjoeno

Figuur 4^ 5 en 6^ waarin bij van verscheidene zijden wordt

voorgesleld) 5 alwaar geelTcnde terrassen en oude vierkante

miiren worden gevonden, tusscben wier voegen Tbibaudia's

bimne wortelen bebben gescboten en weIke tot bcwijs strckken

van ecn voormalig menscbebjk verkeer op deze boogten. Te
dezer plaatse stegen wij uit den zadel, beten onze paarden

acbter en zettoden wij onzen logt voort over een hoh'onden,

zeer sleenacbtigcn tusschenrug, welke uit op elkander gesla-

pclde rotsbrokken van verscbillende grootle scheen te besfaan,

en eerst naar beneden, vervolgens opwaarls kUmmende, togen

wij naar den oost-noordoostelijken boorn van den \Yidoda-

ren; beide borens zijn door middel van dezen tusschenrand

met elkander verbonden. Ten %h me bercikten wij den lop

of spits van dit boogsle punt van bet gansclie gebergte; deze

lop scheen nit niets anders te bestaan dan uit opeengeboopte

rotsblokken, welke zoo los en wankelbaar op elkander lagen5' '';

73
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ilat men mot vrccs nan dc niogclijkhcid van hot plants gnjpcn

Iboving"

Niellegonslaaiulc (lit alU^s hnddcn do JavaiKMi hior op den

hoogstcn top, lussclien de steenblokkeii, ecnc hut gcbouwd,

door wclkcr rcten ^vind cii wolkcnncvcl hunne snerpcndc koudc

dodcn govocleii. Ecu slcrkc wind, die aanhoiidciid uit hct zuid^

oosfen bli(^, drcef den wolkenncvel V(i6r zich uit, waardoor

ens Icvens alle uilzigt werd beoomen. Ik vergonoegde mij, in

de slillc hoop, dat hct weder cindelijk zou opklarcn^ met hct

slellcn inijnor instrumcntcn en hct doorkrujscn dcr naastbij

gcIogcHO streken, terwijl de Javancn vuren aaiilagcn en de

kleinc hut, welke vict touive?i aan de rofshlokken mocst

ivordcn vast gehonden^ ten eindc te vcrhoedcnj dat de wind

liaar wcgblics, zoo confurtabel inrigttcn als docnlijk was. In

ecu dezer rolsblokkcn waren verscheidene karakters gcgriffeld,

^^aar^chijnlijk dc voorletlers der namen van voormah'go bczoc-

kci-s van dit oord. Dezc hoogstc top van den Ardjoeno (Wido-

daren) ligt, volgens bet gemiddeldc bcdrag van \crscheidene

waarnenilngenj welke ik berekend heb op de basis van gelijk-

tijdige ^) waarneraingcn to ProboHngo gcdaan^ 10,550 voct

boven den spiegol dor zee. ^)

De niecste blokken waren 3 A 5 voet dik : somniiiren echter
5 -'^""'''n

hadilcn eene rcusaclitige grootlc, alien waren onregelmatig van

vorni, met scherpo kantcn en spitse puntcn en lagcn zondcr

ccnigc ordc en daarbij zoo los op elkander gestapeld, dat aller-

wcge gaten, grottcu, ja, als het ware groote vensters tusschen

de blokken gevonden werden, waar men doorhccn kon zicn.

Sorjimigc blokken beslonden uit cen fraaijen, lichtgrijs gekleur-

den, grofkristallinischen trachict, gelijk L. no 245 (Bat.no 40,),

waarin eene geringc hoeveelheid hornblende voorkomt

erblijfselen van den oudsten, voormaligen krater

rcn daarentegen, L, n^ 244 (Bat. no 41.) en Bat

*) Op hetzelfJe wur, doch op verschillenJe dagen kort te vorctt gedaan,

*j De noordoiyke Iioek van deu Widodarfen wordc van den top des Scmeroe

gepcild in hct noordcri 42^/**^ ten wcsten. Van daar gezien, vonat hij met den

Boedolcmboc van hct TCniy^gei-gehcrgte een hoek van GB'-^ao'.
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no 42, bcstondcn nit ccno tracliicl-Iava , wnaivan versclieidciic

den aan":ctrolTen , wolkc
9

J

digor product dcs vulkaaiis of wel ecne Irachielsoorl waren,
wdke, ten gcvolgc van nioiivvc smelling, van hoedanigheid

.M-anderd, tcrwijl enkelon Avcrden gevonden, die in cene
ilig \\iLte, brokkclige massa warcn ovcr;:jecraan , uithoofdo

^^as \

&

O
hot lava-goslecnte , waaruit zij bcstonden, door de \\erkii

van zure dampen was vergaan: Bat. n^ 45. Het ineerendt

dezer rotsblokken was nog hard, vast on had ccnc kale, gladde

oppcrvlakte, terwijl bij eenigc weinigen sporcn van verwecring
werden waaigenomen.

Uit dergelijke rotsblokken, welke zich spits en puntig bovon
elkander verheffen, is de hoogstc kleine hoorn des vulkaans
gevornid, vi'aarop wij ons thans bcvinden; dc andere hoorn,
welkc wij op onzen togt hebben bczocht, ligtin het west-zuid-

wcstcn van hier en is niet veei lager dan dcze, doch heeft

ecn brcederen scliedel. Dc rots, waaruit hij bcstaat, is meer
met aarde bedokl, en minder vcrbrokkeld; de rotsbrokken
welke aan zijne oppcrvlakte wordcn gevonden, zijn kleincr,

terwijl dc boschjes van Alpenboorapjes , welke hunnc wortelcn
tusschcn de puinbrokkcn hebbe^ geschoten,. aldaar tab-ijker

zijn dan die, welke op dozen hooger rijzenden hoorn worden
aangctroffen. Bcidc vcrcenigd vormen den Iioogslen zuidooste-

lijken top van het gebergtc en zijn bekend ondcr den naam
van goenocng Widodarcn, terwijl het gebergtc, in zijn gcheel
genomen, goenocng Ardjoeno beet. Op een afstand beschouwd,
heeft het profiel dcs bergs de geclaante van ecne halve maan
met opwaarls gokcerdc horens; vcrgcl. Arc/Jocno Figuuv 4,
5 en 6. Naar dc buitenwaarts gckccrdc zljde, d. i. naar het
zuidoosten, gaan zij aanvankclijk stcil, doch later met eenc
zachtere glooijing in de bcrghclling over; naar de binnenwaarts
gckeerde zijdc, d. i. naar het noordwesten stort zich de smalle
rand, vooral die van den oost-noordoostelijkcn hoorn, waarop ons
luchtig huisjc is gebouwd, — loodregt in ecne ijzirigwekkende
diepto nedcr, die ik , wcl is waar niet hcb gcracten, maar
welke stellig niet minder dan 700 vocl kan bedrairen. Uit-
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houfde Avollirniunel oiis sloo(l«; b!rcf omlnillcn, koiiden wij

slechls zelden cen blik in dczon afgrond werpen, die zoo diep

MMS, dat dc CasLiarina's , welko op deszelfs bodcm groeiden.

ons niet g
kofTijboomen. Eerst D

avond holdcrde de luclit ^vede^ op. Ik had mij tusschen dcze

steeiiblokken cenc zitplaats opgezocht, alvvaar ik met ecriige

zekerlK'id koii veiwijlcn , zonder gevaar te loopen ora duizeli (T

O

den ontzaggelijlv hoogen rotswanci naar be-

ncden te tuimelcn. Deze plek was eene met zand op,

ruiinte, tusschen eeni^'c rotsblokken bcsloten, welke he o

br ik tevens inijn theodol

had geslekh Aa huishoog boven

mij, de grijze en roodachtig grijs gcklenrde, naakte rots-

blokken; eon snerpcnd koude wind bhes tusschen de reten

en liollighedcn dezer op een gestapekle blokken been, welke

dc therniometer tot op 7,0^ Reauni. deed dalen; aan onze

voelen zagen wij niets dan nevel, waardoor wij ran tijd tot

diepte, de topp

ontvvaarden. .
. '

•Voor ons hing ongeveer op het midden van de hoogte dcs

bergs; een sombere wolk, waardoor ons uitz

den geheel en al werd belemiiaerd. Eerst toen de zon reeds

nabij den horizon was, daalde deze Avolk lager langs hetberg-

gevaarle en werdcn de hoogcre zonen des dampkrings helder.

Eensklaps Tertoonde zieh de gansche vlakte Tan Pasoeroean

als voor raijn oog gelooverd , als ware zij met levendige verwen

op het dock gemaald; hare groene beemden, hare ghnsterende

sawa's, hare durpboschjes, hare regte wegen en kronkelende

rivieren streklen zich verre tot aan Soerabaja uit, lerwijl liaar

zoom door de spiegelende zee werd bespoeld.

Van mijn verheven standpunt, 10,550 voet boven de zee,

zag ik neder op dcze schocuj cultuurvlakte^ een arm van de

rivier van Kediri, der kali Brantes, liep al kronkelend door

eze groene becniden en splitste zichj in de nabijheid der cost-(

k ^4V/^^V. "^^-*^^0'^te armen, waarvan ik de

zilvcrblank en gondwel Ereklenrde kronkeliinrcn tusschen deb ^ K^ \J



1151

£

i\c doiikcro wouden van lict delta-laod iiiL't hct oos: kori volsen.O ""'^ '^'O

Zij veieenigdcn zich in vierbrecjde iiiondingeiij wclke in denabij-

held van Gumpeng hare uitwatering in de zee hadden^ terwijl

de kali Tretes, benevens nog ee'ne andere beck, welkc aan den

voet van onzen berg ontsprongenj in eene van ons afgekeerde

I'igling en in eene regie lijn" noordodstwaarLs sli^oomden oin

verder op, in kronkelenden loop, de kust te bereikeii. Het

gansche landschap blonk in deii rijken gloed, welkc de avond-

zon over hetzelve had uitgeslorL

Niet lang inogt ik inij verlustigen in liel aanschouwen dezer

liefelijke pracht; naar mate de zon lager daalde, werd die

glans al bleekcr en bleeker, de natuur hulde zich in de stille

diiisternis van den nacht en alleeii de kroin van den Semeroe,

benevens eenige toppen van den Tenggcr gloeiden nog een Lijd

lang in het purperen avondrood, dat allcngs verdween.

Voor het oog mijner verbeelding echter behield dit landschap

nog lang die frissche verwen; hct scheen mij toe, dat de dich-

ter, met wiens woorden ik deze schels heb aangevangcn, ccn

dey^geliJJz beeld voor oogen moet gehad hebben, toen hij

dczelven nederschreef.

Van geen enkelen hoogen Javaschen berg ontwaart men den

oceaan zoo in zijne nabijheid, ziet men lage vlakten, welke

zich op niet veel grootere hoogte bevinden dan de spiegel der

zee, breede' stroomen, die zich door wijde mondingen ontlasten,

zoo digt bij den voet des bergs, —' als men van den top des

Ardjocno de rijk bebouwdc alluviaalvlakte van Pasoerocan aan-

schou\^ t met hare kronkelendc riviereh, palende aan den noord-

en voet des bergs ^ het uitzigt van dezen top mag
derhalve te regt als hoogst eigendommelijk worden beschou^^d.

Op een verrcn afstand in de vlakte, ter linkerzijde van den

kegel des Penanggoengan, ontwaarde men reeds de breede rivier

van Kediri, die vervolgens ter regterzijde des bergs weder op

nieaw te voorschijn trad, zich in een aantal armen verdeclde,

welkc zich herhaaldeHjk met elkander vereenigden en, na hunnen

bogtigen loop door de met wouden overschaduvvde slreken te

hebben vooilgezet, zich door vier iiioiiden in de zee uitstorllenv
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Do allciii^.s lociicniciidc koutlc en dulskTnis drevcn mij iiaar

mijnc kiclao liuL^ ik lid hicr, naasl inijne logcrslcde, eon vuur

aanleggcn, dat mij ecliler mcer rook dan warinle Ycrschaftc.

Dcgcdachte aan de mogelijkhcid van het plaats grijpcn ecncr

aardbuving, ten gcvolgc waarvan dc los op elkandcr mstcnde

robblokken van dozen top onfeilbaar mocstcninstorten, maaktc,

Iiocwel dltslechts een tngebecld gcyaar was, mijn slaap oiirustig

en met vreugdc begroette ik hot ecrste morgenkrieken, toen

hot, op den li'^"" November, mijne hut bcgon to verhchten.

Tersfoiid klauterde ik naar het hoogste punt van den rots-

top, alwaar ik den vorigcn avond mijnc instrumenleo, behoorhjk

ovcrdekt, liad achtergclaten, ten einde dc heldcrhcid des damp-

krings zoo vecl imnicr inogehjk dicnslbaar te maken tot berci-

king dc verrc vcrwijdcrdc bcrgtopv

Dostwaarts van mij, to pcilen, alvorcns zij in den glans der
1

opgaande zon zouden vcrblcckcn. »

Aan den gehecl en al wolkenloozen horizon ') zag ik bijna

alio geberglen van Oost-Java; in diiidchjke omlrekken tcekende

zich Toor mijn oog de Wilis, dc Keloet, dc Kawi, (zic Kawi

Figuur 4), dc Seracroc, bencvcns hot ganschc Garoc- en Teng-

m ' bergte, waarin dc Biorao zijnc dampzuilcn opw

(zic Semeroc Figuur 2), tcrwijl acbtcr den laatstgenocraden berg

zich het Ajang-gebcrgtc en dc Rawon vertoondcn. In mijnc

onmlddtlUjkc nabijheid breiddc dc Ardjocno zijnc vormcn

rondom mij uit, zoo medc dc afzonderhjke berg

en de kcgel van den P dit eehci

vcrbondcn is, cvcnccns als dc langc Andjosmoro-kcten, die zich

van de zuidvvestchjke helling van den Walirang naar het wcstcn

uilstrckt.

Eoewcl bibbcrencl van koucle, — de temperatniir was 6,2^

Reaura., — trachttc ik den vorm en dc ligging dor gebcrgtcn

*) Behalvc enkeic bankcn van gckroesdc wolkcn Ccumulo-stratus wolkcn), flic

hicr en daar boven het tlicpluntl, b. v. bovcn Let laiul vaa Malaiig hingcQ, was dc be-

nedeustc luchtlaag vrij van wolkcn en holder, maar hoog bovcu den Ardjoeno, ja,

hoogcr dan dc Semcroe, stcllig 12,000 voet boven dc oppervlaktc dcr zee, ypreiddc

zich ccn dun, ligt, doch zamenhangend wolkenduk nit van cirro-stratus.
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Icn op/iglc van tlkaiidcrj die zicli aan inijii oog VLTtoondenj

zoo gelrouw doonlijk af te sclicts(3iij na dit le Iicbbcn verriglj

bczocht ik dc oniliggende streten van liet gcbcrgtCj terwijldc

ccrstc morgcnslralcn dczelvcn vcrlichlton en verscheidcne Java-

nen, tot mijn gelelde bchoorcndc, onze zaken bijecnpakten en

zicli tot do afreis gcrccd raaaktcn.

Do twechoornigc top Widodaren gaat aan twee zijden in de

ovcrigc bcrgniassa van den Ardjoeno over; do oost-noordoos-

telijkc hoorn zet zich voort naar hot noordoosten^ naar do

zijde van den Indrokilo-lopj terwijl zijn wesL-zuidwestelijke

hoorn zich naar het noordvvesten verlengt, m welke laalsle

rigting het cigenlijkc hoofdgcbergtc van den Ardjoeno ligt; dat

gebergte bestaat uit vijf niecr of niin ingeslorle (halve kring-

vorniige) kegels, cruplie-kegels, welke door niiddel van hooge

tusschenzadels met clkander zijn verbonden. Zij volgen van

het zuidoosten naar hot noordweslcn in dczc orde op clkander:

lo de Widodaren, de hoogste znidooslelijke top van het gan-

sche gebergte; 2<> de kegel goenoeng Bakal; 3'^ de goenoeng

Kembar; 4^ ecn top waarvan do naam niij nict bckcnd is en

5*> de laatstc zuidwcstelijke hoekkcgcl Wahrang, die een half-

kringvormlgcn krater hecft^ welke naar het zuidwesten geopend

staat. Zij doen zich voor als schoorsteencn, welke op ecne rij

zijn geplaatst en alien een gemeenschappelijken vulkanischen

haard hebben, die van het zuidoosten naar het noordwesten is

eruptie-kegels ; hot schijntj

dat de zuidoostelijkste, de Widodaren, het eerst werkzaam is

gcwccst, van waar de vulkanische working zich naar het noord-

westen voortplanttc, nieuwe en kicinerc kegels opw ierp tot waar

thans de noordwestelijkste, de laatste en jongsl gevorinde ke-

gel, de Walirang, wordt gcvonden, welke thans nog werkzaam

is. Van ter zijde, namclijk, van den Kawi lop aan hunne

zuid-zuidwestelijkc zijde gezien, doen zij zich aan het oog voor

gelijk wordt afgebecld in Ardjoeno Figuar d; gezieu van de

zuidelijke zijde, van Sisir, gelegen aan den voet des bergs

zelven, vcrtooncn zij zich gelijk wordt voorgestcld in /Irfi^oe/io

Figuar 2, terwijl zij in hunne vcrlcngde ri^jting naar In^f noon!
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westen (eenigziiis scheef geiiomen van de noordoostelijke zijde),

iiamclijk, van den hdog-sten Widodareii-hoorn, ^^oiden waarge-

iioiiien gelijk wordt afgclcekcnd in Aixljoeno Figuur 7. In Ard-

jocno Fiijuur 3 , 4, 5 eii 6 ontvvaa'rt men de zuid ten oost-^

znidoost ten oost-,' zuidoost- en de oost-zuidoostzijde des Ard-

joeno Tail Malang, Lawang, Kebo-glagah eu van Tosari.

De kegel, weike hot naast aan den \Yidod;irva greiisl, is t(o

goeiioeng Bakal, welke aan gene zijde van de ccrste, omtrent

oOO voet diepe tusschcnruimte oprijst en een stompen, eeuig-

zins uitgeholden schedel lieeft, ^velke rond van oravang' is.

Zijne oppervlakte is met gras bedekt, waarop slechts liier en

daar eenia struik.crpwas. benevens rerstrooid staande Tiemoro'so

Morden gevonden, die zich van liier als donkei'e stippels en

vlekjes op den lichter gekleurden grasbodera verloonden. Xaar

laming ligt zijn schedel ongeveer 200 voet lager dan bet

boogsle punt van den oost-nobrdoostebjken Widodaren-top.

Aan j:ijn zuidelijken en zuid-zuidoostelijken rand stijgen, uiL

nevcnspleten en schcuren, nog voortdurend dampen, hoewel

in gciinge hoeveellieid, opwaarts.
'

[

Dan Tolgt eene tweede tusscheuruimte en — wanneer wij

i}Qn Widodaren als den cersten en den Bakal als den lueedeu

kegel beschouwen,. — een derde half ingestorte kegel, name-

lijk, de gocnoeng Kembar, welke een hakcn kring vorrat

rondom eene in pninhoopen zaamgcstorte massa, welke eene

Leeft, en die zijne gcopende zijde naar den Bakal, d. i.

hct zuidoosten wendt. Hierop volgt eene derde tusschen-

ruiinte en een vierde ten deele ingestorte, onvolkomene ke

en eindelijk eene vierde tnssehearnirate, aan welker tegenover

gcsleUle zijde de rijfde en laatsle kegel, de goenoen;? Wali-

rang oprijst; aan de naar de/e zijde gekeerde d. i. zuidooste

lijke h.^lling, zoo roede aan zijne noordoostelijke helling neemi

loodregte, Terticaal g-eribde van

prisrnata afgezonderde lava-wanden waar, welke grijs en geel-

achtig geklcurd zrjn, terwijl de top zelf een halvcn kring

voiuit en aan de bitnienwaarts gekeerde zijde luodregt naar

o k haU<^» kring omj:^<*cft

^f
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een Avijck^n krater^ welke naar het zuidwesten geopLMul is eii

aan die zijdc zondcr eciiige afsclicidirig in do berghelliiig oVer-

gaat* Uit dil laagste g(*deelte van den iu deze rigling afwaarts

loopenden ki'aterl>odeni wordt mtiu drie nevens elkander ge-

legene liuofdopeningen' gewaar, waaruit dampen met meer

kraclit opstijgen dan uit eenige andere plaals des kraterbodems;

deze vormen drie verblindend witte dampznilen, die zich, op

zekere hoogte boven den bodcm, tot een geheel vereenigen;

het schijnt hoofdzakelijk zwaveldamp of z\\aveIig-ZLiur gas te

zijn^ helwelk uit den krater opslijgt, Avant de binncnste wan-

den zijn geheel en al geel gevervvd, helzij ten gevolge vaii

zwavelbeslag, of doordien het gesteente onlbonden en inet

zwavel is doortrokkeii^ het hoogsle gedcelte der buitcnwaarts

gekeerde helling van den bergtop is daarenlegen lichtgrijs ge-

kleurd, Waarschijnlijk zijn deze helHngen met lava-gruis

bedektj waarop slechts een schraal grasbedeksel Avordt gevon-

den. Reeds de Javasche naam van dezen berg: goenoeng AYali- >

rang, duidt een meer dan gewonen rijkdom van dit product aan.

Al deze kegelvormige toppen zijn op zeker punt, ongeveer

2 a 500 Toet beneden hunnen schedol, tot een geheel ver-
^

ecnigd, docli, in dier Toege dat hunne omtrekken ook aan

liunnen Toet duidehjk en scherp uitkomen 5 van dit punt van

vereeniging af vormen zij fer wederzijde, namclijk, aan de

zuidwestelijkc en noordoostehjke zijde, gemeenschappelijk de

helling van den Ardjoeno; ongeveer 100 voet lager beginncn de

hellingen met een aaneengeschakeld m oud van Tjemoro's ovcr-

togen te worden, terwiji de bergtoppen zelven, benevensdedaar

lussclien gelegene ruimten niet met geboomte, docli slechts met

gras en een schraal struikgewas zijn begroeid. De naastbij ge-

legenen dezer bergtoppen doen zicli in een groenachtig grijs

koloriet aan het oog voor, terwiji zich hier en daar dc witte

kleur van instortingen en vvanden laat vvaarncmen, ter plaatse

waar vroeger dampen zich een uitvveg hebben gebaand. Naar

gelang men den AYalirang nadert, neeml die groene schakering

meer en meer af ; aan de helbngen van den ^Yalirang, benevens

aan zijne lava-ribben, laat zich bijna volstrekt geen spoor van
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plantcngroei vvanniciuon^ zij hehbon sicclils ecu licliltjrijs

riol, waar aclitcr dc gocl gcklonrdc biimenrulmtc dcs k

kolo-

oog vuU. Do lusschciirninitcn dozer kloiiic kc5

gecnc uitgebreido, IioHc zadols, maar doii scherp tooloopoiiden

bodcra van t%TCC stoilo holllngcn, die uovens olkaiidor uit cen

punt oprijzen.

Laat ons tJians nagaau lioedauig dc wcst-zuidwcstclijke, of

twoedc hoorn van den Widodarou i) vcrbonden is met dou

uaaslbij gelcgcncn kogol, don gocnoeng Bakal. Bohalve de rib,

waarovor ons pad licp tocn wij den hoorn boklommcn en tus-

schcn welker rolsbrokken aan de oostelijkc en zuidoostelijke

zijde cenc meniglc holen en spleleu gevoiiden worden, —
dczc rib wordt naar hot znid zuidweslcn afgczct, — verlengt

zich de hoorn aanvankolijk naar hot westen, in wclke rigting

Iiij lets lager daall; nu neeuit hij allengs den vorm aan van

kring nooi

gens naar hct noorden en eindigt in cen stompen, steil afloo-

pcnden hoek: gocnoeng Ainbar, welkc van den oost-noordoos-

lelijken of cersten hoorn wordt gepcild in hot noorden TS"* ten

\\estcn. Van dit punt tot aan den tweeden west-zuidwestelijkcn

lioorn vormt de in ecu halven kring gcbogene rug een tamehjk

broaden, wi'ongvorniigcn schcdel, welkc op vcrschillende plaat-

scn gclieel vlak is 5 dezo schcdel hceft aan dc binnenviaarls

gekeerdc, d. i. aan dc hollo zijde cen scherpea rand , welkc

steil aldaalt, doch die naar de buitcn^vaarts gekeerdc zijde cene

zachlo glut)ijing h«3eft. Eene dergelijke tamclijk steilc hcliing

vornit dc laalste hoek der nok: gocnoeng Ambar, ook aan

zijnc noordwestelijkc zijde; dczc lieUing daalt eenigc hondcrd

b ij met den zuidoostclijk

akinir konit, welkc alsc

3vcr gcslcldc zijde der tiisschenruiiute iii ceiio iioord-

weste'ijkc rigting oprijst.

Gelijk wij reeds vroegcr hcbbcn gezicn, verlengt zich dc

sl;;h

\

9 Eenigc Jiivancn nocmtlcn den wcst-ziiiJwestcIijkcn hoorn: gocnoeng Wiflo'-Uir^'nT

cu Jci; oost-uoonlouotclijkeu iioorn: gocnoeng Bailailareu-

1
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Iwccdo, of v^cst-zuklweslolijkc liooin, door middol van ecnc

hollo 1. wclk

noordoostwaarts \an genen oprijst. ' Do met stcenbrokkcii b

zaaidc tussclicnrug hceft, naar do buitcnwaarts gckecrdc zijd

cene gcringo ronding en gaat allciigs in do hcllin

gcbcrgto ovcrj aan do binncnwaarls gckecrde of hollo zijd(

vormt hii, onirevccr 200 voet bencden ziincii zoom, een vlak

ken voorsproiig, welko bijna gehuel kaal, slechts met jeugdigo

Gnaphah'a's begroeid is. Doze voorsprong cindigt in ccn rcgt

afgesncdcnen rand, welko zicli in eeno bijna lijnrcgtc rigtiiig

van den voct des eenon tot den voet van den andrrcn lioorn

uilstrekt en met een steilcn, ja, loodregten wand tot op cene

groote diepte afdaalt.

Wij zien liiernit, dat do uok van den Widodaren, te reke-

ncn van harcn laatstcn hoek gocnocng Ambar, voorbij den

twceden hoorn, tot aan dit punt een tamclijk brccdcn, ovcral

toegankelijken wrong vormt; van den hoogsten oost-noordoos-

telijkcn hoorn af daarcntegen, waarvan wij liet vcrlengde, dal

naar do andcre zijde, d, i., noordoostwaarts, naar dc zijdc van

den Indrokilo wordt afgezet, thans zullcn beschouwen, gaal

t! een zeer smallcn, scherpcn, onbeklimba

elke naar de binnenwaarts ffeke

nmur ter diepte van vole honderd voet afdaalt. A
de rigting

V
I bet oost-noordoosten, terwijl hij levens tc gelijkcr lijd

op vcle plaatsen zcer steil afdaalt, vervolgens wendt hij zich

gedurlg meer noordwaarts been, toldat hij eindclijk, in hel

noordoosten van bier, nog lager wordt en aan den zuidelijken

voet van den goenoeng Indrokilo gehecl en al verdwij/it. Doze

berg verheft zich als een stoiupe, met wouden bcdektc kegel

aan het hoogere gedeeltc van de noordooslelijke helling van den

Ardjoeno en eindigt in een ingedridvlen, hollen sclicdcl, welke

ongeveer een duizendtal voeten lager is dan de hoorn no 1 en

in bet noordcn 43^/4° ten oosten wordt gepcild. Tusschcn hot

uiteiudc van i[Gi\ Widodaren en den naastbij gelegenen voet

van den Indrokilo blijO eoiie lainrlijk breede lu.ssclienruiutl<"
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bej'g§5 de geliikuialig

itiiiddcllijk paa

voct van den Indrokilo, welke voor gcnociiiden bcrg^ oprij

Deze iiok, Amba
tuidcuy zuidooStefi eii ooslen tot aaii den Ivveedon hooni, van

dezen twetedeii boom voorlgaat naar bet oost-noordoosten to(

aiiii dt'ii cersten jhoorn gh die zich van dezen cersten boom
iferder naar Iiet' rioordoa^ten en noorden' tot in de nabijbeid

Van den bidrokilo balfkringyornirg dmbuigt, deze nok, — goe-

noeng Widodaren g^eheetea, — hiag vvorden beschouwd als de

cene helfi van ^ccn voorinali^en hraiermimr\ waaraVin d

audere, noordwestelijke belft^ to rekenen van den boek-goe-

g- Ambar af, onfbreek b
7('Id) en wclks Iioogslc piinten de beide horens zijn.

Deze halve kriiig, ^vaarvau het ecne uiteinde aaii den goe-

iioeng Bakal, hel andere aan den goenoeng Indrokilo grenst,

onisluit thans een rulni, tamelijk ^lak bergplat, dat met eene

zaclite glooijing naar het noordoostcn, d. i. naar den goenoeng

Indrokilo afdaalt en waarinde gemeeuschappelijke noordoostelijke

helling van het Ardjoeno-gebergte, en wel voornamclijk die

van den goenoeng Bakal en van den naast daaraan grenzenden

kegel, met eene zachte en gelijkmatige glooijng overgaat, ter-

Wijl deze allciv^s met de vlakke binneniuimte zamensmclt; de

halfkiiiigvonnige rand van den Widodaren daarentegcn^ hoofd-

zakelijk van den" eersten hdorn af, daalt eensklaps, stcil, als

o gte van 700 a 1,000

elfde ruinile nede

Ilet laagsle middcngedeelte dezcr omslotene binnenrainite,

%Yelkc wij als den voormaligen, ingestorteu kraterbodem mogen
beschouwen, schijnt minstens 1,500 voet, ja, misschien nog lager

beneden den schedel van den oost-noordoostelijken hoorn gelegen

te zijn; deze bimienruirnte is grootendeels bedekt met vvouden

van Tjemoro's, waar lusschen sleclils hier en daar eenige gras-

igetroiT«

llet is ecne zacht glooijcnde vlakte, vvelke, overeenkonj*

slig met de algenieenc neiging der Ijerghelling, naar hel nourd-
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ooslon afclaall en sluit tcgcii den gocnotiig Indrokilo, die vt>or

dezelve gelegen is^ vcrvolg-ens zel zij zich om dezeii kegel

zoowel ter regler- als ter linkerzijde voort en gnat eindelijk

over in de buitenwaarts gekeerde^ noordoostelijkc helling vaji

liet gebergte. Op deze wijze wordt de Indrokilo, welke oiige-

twijfeld insgelijks' een voorinalige eruplie-kegel is; als een eiland

door iiitgebreide lava-stroomen oiiispoeld. »
0*

' Hct eene uiteindo der Widodarcn-nok, dat naar de zijdc van

den Batal gerigt is, namelijk, de goenocng Aiiibar, strekt zich

in don vorm cener lijsf, ivelke aan dc biiincnzijdc con scherpoii

rand heoft, noordvvaarts uit tot in hot binnonste des voonnn-

ligen krators en ncemt daarbij stcods in hoogte af- naar do

buitenwaarts gekeerdc zijde, dat is, ndar den kant dcs'Bakal,

vomit zij eene zachter glooijende helling, waaruit zich ten dni-

deHjksle laal opmakcn, dat de muur vroeger een gesloten kring

om de binnenruirate Tormde:

Hct hoogste en stcilste gedeelte van dozen munr wordt gc-

vonden in de nabijheid van den eerston hooiTi en in do onmiddelhjk

daaraan gronzende i^unten, bet oos'tolijke ennoordoostelijke van

denzelven. Daar ter plaatse daalt de ?rots\vand, die onbeklim-

baar steilis, naar schatting 1,000 voet diep neder, alvorens bij

nlct eonige glooijing in de binncnrdimte des kralers overgaat.

]Iet rotsgesteente (trachiet-laTa) is door splijting in rbombiscli

zuilvorininre stukken, namebik , scheeve liiorabische zuilcn. afff<^-

zondord, wclke bij wijze van ribberi ' voorwaarls springen; zij

docn zich aan het cog voor als groole gehouwene steencn ter

lengte van onp^eveer 10 en ter dikte van 5 voet, welkc door

eens rcuzen hand hier koon op elkander werden gestapeld.

Naar boven, naar don rand, worden de spleten in den muur
allengs breeder, krijgen zij de gedaanle van kloven, ten gevolge

wan rvan de bovenste stukken allengs mecr en meer van do omlig-

genden afgesclioiden en onrogehna tiger van vorni worden, zoodat

deze ten laatste als rolsblokken van zwartaclitig grijze klour ')

Deze kleur verkrijgt het gcsteente , dcels ten gevolge rlcr daavop groeijende

lichenes^ deels ontstaat zij door verweering dcr oppervlnkte.
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los en zoiicler ccnige rcgclniaat op clkaiKlor geslapcld Hggcn,

on in spitse rolsloppcn oprijzcn, even als dc cerstc der dooi*

ons bcschouvYdc borons.

Een dcrgt^lijk ylak tiisschenland, als tusschcn dezen kcgcl

en den Indrokilo is gclegen, doch hetwclk ccnc vccl gcringerc

hoogte bereiktj verbindt den Ardjoeno met den kcgelPenang-

goengan , terw ijl aan de overigo zijden ge^^ one bei gribben

divergcrcnd naar beneden loopen. Ecne dor mcrkwaardigstc

ribben, namelijk, die waarover onze wcg liep bij hetboklinimcn

des bergs
J
hcbben wij reeds leeren kcnnen. Te rekenen van

Toenggoe! rono loopt zij cerst in eenc noordwestelijke rigling

bergopwaartSj wendt zich Tcrvolgcns in de nabijheid des berg-

scliedelSj nadat zij reeds boven de zone der wouden is geste-

genj naar het noordcn en strckt zich vervolgens tot aan

den ^^"""^ hoorn van den Widodaren naar hot noordoostcn uit,

te^^^ijl deze boorn zich in ecne oost-noordoostelijke rigting

tot aan den corsten voortzet. Dc rib loopt derhalvc bijna in

den vorm van een halven kring en heeft, in haar hoogste ge-

deelte, zeer sfeile rofswanden. Eenc wijdc kloof scheidt haar

lijnrcgt bencdcngcdcci tc van ccnc dergelijke rib^ wclke tegon-

over haar van den oosl-noordooslelijken hoorn des Widodaren

naar het zuidooslen benedenwaarts loopt^ de ziiidoostclijke hel-

ling vanhetArdjoeno-gcbcrgte, weike dcze wijdc als ccnc berg-

kloof gevormde roinitCj tusschcn dcze beide ribben gclegen^

beslaat
J
hecft eenc gladde oppervlakte en vertoont nergens

voren of splcten. i)

^

Sporcn van voo7^??ialig menschelijk verkeer op

den Widodaren. — Hmnen.

I. Op den eerstcn, oost-noordoostelijkcn hoorn, Vcrschcidcne

ruw bewerktCj ten deelc reeds ingestortc trappen leidcn van

*) In Ardjoeno
J Figuur 2, van cicn pasaiiggrahan Sisir aan den zaiflclijkcn voct

des bergs gclcgen, dcrhalve van de buitenwaarts gekccrde zijdc gczien, is *** <Ic

rand der rib, van achtcr welkc dc gladdc hcliing van den Widodaren van b tot a tc

voorschijn komt. De woudenj welke dczclve bcdckkcn, worden door eenc scherp

getcekende grens van bet overlgc gcdeclte gcscheiden.

t
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tlen tiisschenrug opwaarls noar den oosl noordooslelijkcn lioorn;

liior langs opkliiiiinendc, konit men aan klclno vierknTilc ruiiiifen,

welkc ecne middellijn hebben fan 6 voet en ids nHiidei-, en

door reeds incrcstortc onffcvccr nosr tcr hoojrle van 3 voet sta.indrt

D ffd. Noch beeIdhon^^k
'o

sieisclen, nocli slandbcclden worden alhier gevonden. Zoo^^

beslaan uit tecrlingvonnige of

o

Iclopipcdischc stukken trachiet, ^vclkc of ruw zijn bcwerkt, of

reeds door de natuur in dicn vorm zijn gebragt. "Wijders von-

den*' wij alhier dric groolc, tor lialvorwegc in do aarde

gravenc >yalerpollen : goetji.

II. Op den hveedcn ^vcst-zuidwcstelijken lioorn. Alhier wor-

den vierkantc, ruime, knnstmatig geeffende plaltcn gevonden

waar binncn zich cenige kleine vierkante kamcrs bevinden

,

oniringd met mnrcn en van

plaatscn hebben dczc murcn nog ccnc hoogte van 10 vo

overgehoudcn; op andcrcn daarenlegen zijn zij reeds lage

helzij uilhoofde dezelvcn zijn vcrvallen of afgcbrokcn ge\^orde

llier en daar worden oiidc Thibaudia's gevonden, -vvelke hum

mgangen voorzicn; op

De

de vocgcn van hot gcstccntc hebben

c wordt batoe Donibo geheeten.

gc• III. Op den g. Ambar, zie boven. Gehjk in de meestc

dcelten van deze rib hot gcval is, te rekcncn van den t^

den hoorn af, zoo is dczeive ook tc dezer plaatsc lanieHjk

breed en vlak^ wel is waar, wordt aan hare oppcrvlakte eene

mcnigte stcenen gevonden, maar zij is echter met ccnc aard-

Inag bedekt, waarop Festuca-gras en Alchemilla villosa, Leuco-
pogon javanicus, benevens enkeic Alpcnboompjes , ninar voor-

namchjk Agapetcs-soorten groeijen. De vlakke schcdcl dozer

nok is insgchjks in vierkantc vlakke ruinitcn herschapcn^ sora-

niigen derzelven hebben eene lengtc en breedte van 25 voet

en zijn omringd met gehcel vervallene nmren, welke slechts

ecne hoogte van 3 voet hebben ovcrgehoudcn.

lY. De fraaiste, het nieest ongeschondi a bewaard geblc\cne

r op den Ardjocno -worden aangelroITen

oudcrdora en karakter de meeste overccnkonist schiint tc be
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zilton met de rnincn te Soekoe, op den Lnwoe, dczc beviriden

zicli aan de noordoosfelijke helling van den Ardjoeno, rtame-

lijk, op den bergrug, welke het Ardjoeno-gebergte met den

Tndrokilo verbindt; zij llggen derhalve nog op eene aanmcr-

kelijke hoogle. Ik zelf heb deze ruYnen niet gezien ; zij werden

echter op den 21*"^" tot den 25''-" October, 1830, bezocht door

den hecr H. J. Domis. ») Volgens zijiie beschrijving komt men

,

bij het beklinimen des bergs in de nabijheid van den hidrokilo,

door vijf op elkander volgende portalen (gewelfde ingangen),

Avclkc door middclvan trappen met elkander verbonden zijn

;

bij elk dezcr portalen worden twee uit steen gehouwene \^'ach-

ters gevonden, terwijl bij de Tijfde poort, bebalve de t-wee

wacliters, nog eenigc andere standbeeldeu op voetstukkcn \\or-

den aangetroflen. Is men dat vijfde en hoogste portaal door-

gcgaan, dan komt men op eene vlakke ruimte aan,eene vlakke ruimte aan, op welker

achlergrond een groole tempel is gebouwd, Avelkc thans echter

gelieel en al in puinhoopcn is vcrvallen. Langs trappen kan
men de buitenzijde van dcnzclven beklimmen; het is derhalve

^vaarschijnlijk, dat hij, even als die le Soekoe, geheel massief

en niet hoi van binnen is. In eenigc nissen, alsmcde op den
bodem worden hier en daar verstrooid iu het rond kleine

standbeelden gevonden^ men vond er 55 standbeelden, bene-

vens 60 steenen wwatervaten.))

Deze ruinen, welke hier op den iop van den Ardjoeno staan,

komen, wat betreft hare gedaante en bouwtrant geheel overeen

met de ruincn, welke op den top van den Kawi en den Ajang
(Argopoero) worden aangetroflen, op welken laatstgcnoeraden ik

eenige standbeelden vond; alien zijn, dit laat zich niet betwij-

felen, van gelijken oorsprong d. i. gesticht door aanhangers der

') Zie Indisch Magazijn, I. bladz. 149. Het verhaal, geleverd door den hecr Domis
Tan het bezoelicn dezer tempels,is tevens het eenige gedrukte berigt, hetwelk ik heb
kannen \iiiden nopens het beklimmen van dezen berg, hetzij door vrecmde, hetzij
door inlandscbe reizigers. Wei is waar, er komt in de Batav. Courant van den 4''<^"

Sept. 1819
,
n" 36 en daaruit ontleend inhetlndisch Magazijn, II. bladz. 43—47 nogeen

berigt voor nopens het bcklimniea van den Walirang op den IG^^ea Augustus, 1819,
door een ongenoemde, doch ditbehelst niets dat voor ons dod diensriiri..

p. _
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Siwa-leei'j alvoreiis dc koran op Java \\ord geprcdikt. Dt

boiiwvallen vindt men daarcnbovcn nog op de toppcn

gcndc bergcn: op den Wilis, LawoCj Merbaboe, Ta

en op den Tjikorai^ lerwiji op don top van den On

\ (Dieng), benevens aan dc helliny

gcr genoemde bergen goed bcwaard geblevcne, fraai versiordc

tempels worden aangetrolTen. llel monument^ dat dcji top van

den Salak bedekt ^ is waarschijnlijk een grafgestichf , Geone

riiinen, gecne sporen van eenig niensclielijk verkeer worden aan-

getroflen op de toppen dcr volgende bergen: Gcdo, Mandala-

wangi, Tangkoeban praoe, Patoewa^ Papandaijan, Telaga bodas,

oveninin als op de overige vulkanen dcr Preanger-Regentscbap-

pen^ of op de toppen van de bergen Tjcriniai, Slaraat^ Soeni-

bing, Sendoro, Merapi, Keloet, Scmeroe, Tengger, Ilawon, en

Idjen. Hicruit mag met grond van waarschijnlijkheid worden

opgeniaaktj dat die vulkanen^ welke geQw^ dergelijkc sporen

vertoonen. en

tcmpel

op in landscliappen

den

l^OOOj

pels wcrden gebouwd^ dat is, v66r

uitbarslingen plaals iiit de Preanger

Slamat, Soembing, Sendoro, Merapi

zoo-

Keloet, Semeroe, Rawon, ]

wij Ibans ruincn vinden nil

val is op den Tjikorai, Tampomas, Dieng, Oengaran^ Merbaboe,

LawoCj Wilis, Kawi, Widodarcn-Ardjoeno en Ajang rccds des-

tijds^ misscliicn reeds voor 1^000 jaren,') geheel en al uit-

gebhisclit warcn. Uit]io()fd(.^ ons niets bekend is omtreril de

ui[barstiiigen van i\ii\\ ArdjoiMio, {^n wij ^wm^ gescliiedknndige

beriglen onifi-ent deiizelvi^n bezitfen, zoo verkeeren w ij ten

d(^zen opzigfe in v^^lskIgene onzekrrheid- uij mogon rrliter met

grond van \^aarschijnlijkh<*id aanneinen: dnt zijn zuidoostebjke

Gelljk bckciul is, bcstaat er vcrschil van gevoelcn oiider de bcoefenaars der

Javasche gcschiedcnis nopcns cleii tijcl. waarin die tcmpcls zijn gcboiiwd ge-'.vorden.

7i
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kratcT Widodareii reeds voor /OO a 1^000 jaren vcrbrijzcld en

iiilgcbluscht was en tcvciis dat deslijds reeds liet vulkanisclie

VLiiir zich eeii uitvveg had gebaand door den noordvvestelijken

uithoek des bergs, zich verplaatst had naar de zijde van den

Wahrang. Dat dergelijke, reeds Ta6r ecn tiental eeuwen uit-

gebluschte vulkanen ecnsklaps hunne voormah'ge wcrkzaamheid

kunnen hervatten, hiervan levert de Ajang (de Argopoero-top)

ons een nierkwaardig voorbeeld, alwaar de vulkanisehc dam-

pen zich juist le dier plaatse een uitweg baanden, alwaar de

tempcls waren gcsticht (zic vroeger), Niet aannemehjk is het,

dat de zes verschillende ei'iiptie-kegels van den ArdjoeiiOj name-

hjk, de vijf kcgels, welke in de rig[ing van den Widodaren

tot aan den Walirang in eene rij op elkander volgen, benevens

de hidrokilo, to gehjker lijd werkzaam vvarcn; vvaarschijnhjk

ishet, dat ook hier even als znlks bij andere vnlkanen wordt

opgeiiieikt, alwaar beuil clings do eene kegel zich opent, ge-

vonntl of oj>gcIioogtl wordt, zoodra een andere uitdooft, de

oiidsle eriiptie-kcgcl, -— dat is de Widodaren-kegel, — het eerst

wcrd uif":eblLisc]it en dat later de een na den anderen werd

1

opgeworpen, tofdat eindelijk de Wdirang ontstond.

Laat ons tlians nagaan op Avelke wijzc de Ardjoeno ten zuidei

zich verbindt met den Kawi, benevens met de bergketenen, welke

zich wcstwaarls van den Walirang uitstrekken. Die geberglen

kunnen vvij het best overzien, wanneer v^'ij den tweedcn of

west-zuidwestelijken hoorn des Widodaren tot standpunt kiezen.

Ongeveer ter hoogte van 4,000 voet verheft zich, aan de

ziiidwestclijkc helling van den At^alirang, eene lange, geheel met
wooden bedekte bergkelen, welke zich met een ongelijken,

getanden kam, gentiddeld eene hoogte van 5,000 voet bcrci-

kende, verre naar het westen en zuidwestcn uitstrekt. Van den

Kawi-top gezien, haar zuidelijk fiont, doet zij zich voor

wordt afgebeeld in Ardjoeno Figiiur ,i. Voormaals licp er een

biunonweg of bergpas over het laagsie tusschenpunt der keten,

ter plaalsc waar zij zich aan den zuidwestelijken voet des Wali-

rang verheft; deze weg voerde uit het hoogUmd van Batoe

(Sisir) l>ergafwaarls naar de noordelijke vlakte, ^Ya^r men I
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bereikte. De toppen dezer bcrgkctcn zijii bel

cnde namen; gocnocng Andjosmoro, zoo heet

/

lijkst gelegcnc gede^lte, dat het nnast aaii den Ardjoenogrenst,

namclijk, punt 13 in Figuur 1; verder g. Gendong gowah,

g, Biroe, g. Koekocsan, dit is cene steile uitgctande rotss2:>its,

welke noordwaarts van den hoofdkam is gclcgen, namelijk, piml

15 in de zoo even gcnoemde Figuur; g. Dcrsono, g. Koedjoer,

g. Boesoeng rawon en g. Seloudo, zijnde hot westelijkste uit-

einde, namclijk, punt 16 in Figuur 1. Dewijl ook hier, gelijk

gewoonlijk het geval is, een algemecne naam voor de keten ont-

breekt, zullen wij haar de Andjosmoro-kcten noemen.

De nok dezer keten is een smalle, scherpe van het oosten

naar het westen gerigte bergkam, Avclke aan de eene zijde,

behalve een aantal kleine ribben, hoofdzakelijk nier aanvan-

kclijk even hooge en smalle hoofd-dwarsjukken nevens elkander

naar het noorden afzet, met ruwe, sleile zijwanden; tusschen

het bovengedeelte dezer dwarsfukkcn en de hoofdkcten liijsrcn

diepe, aan het boveneinde halfkringyormige kloven. De hoogste

zij\vanden van het 1^*^ en 2^^ dwarsjuk vormeu met dea noorde-

lijken wand der hoofdnok een halven kring, in de gedaanle eens

kraters. In het derde dwarsjuk verheft zich, in het noorden
ten westen van hier, de steile rotsspits.-goenoengKoekoesan,

rvan de getande gedaante reeds te Kediri, zie Keloet Fiquur 1,

70 '\

ordt waargenomen.

Eene gansch andere gedaante dan deze noordelijke zijde,

elke tusschen hare tralievormige dwarsjukkcn door vulkanische

tbarstingen schijnt doorgroefd te zijn, vertoont de zijidelijke

jde dezer bcrgkctcn; met eene gelijkmatig glooijendc helhng,

D tekende libben waarge-
nomen, gaat zij allengs over in het hoogland van Bakir en
Ngantang, dat de kegelvormige ruimte beslaat tusschen deze
keten, den Kawi en den Keloet. Slechts een groot dwarsjuk,
dat in gedaante overeenkomt met de noordelijke dvvarshjsten,

maar hetwelk eene geringere hoogte bereikt dan de vorif^en

wordt door deze keten in haar westelijk gedeelte afgezet; dit

dwarsjuk heeft ccnc zuidclijke rigting, sclieidt het hooglaqd
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Bakir van lu t Ijooyliuid Nganlarig en wordt dour sommigen

TiulruvnvAh. door anderen sfoenuens- Waloc koeronfi'goenocng

torap kegelvornngo niidden^deeltc van h

peilen wij in hct ziiiden 75^ ten \^'csten van hier.

ckerd

Izijdo der A ofcte

ligt in hot oostolijke gedeeltc van hct gcbergte, in do nabijhoid

van Ardiocno. od ecne rib, welk

gcheclen. Da plaats zclvc, waar dc gas-uitstrooraing wordt waar-

gcnomcn, is bckend ondcr den naam van gowah Oepas en ^^o^dt

van ons standpunt^ op den west-zuidvvestelijken hoorn van den

Widudai-en, gepcild in hct zuidcn 85° ten westen. Aldaar,

namehjk, \vcrd cenc pick in hct woud waargenomen , die mij

door de Javanen werd aangeduid als de plaats waar het ((vcr-

giftigde hoi)) \vas gelcgen.

De zuidclijke helling van het Ardjeeno-gcbergte in zijn gchecl

beschouwd gaat met ecne gelijkmatige glooijing in cenc vallei

over, welke in haar zuidclijk en zuid-zuidwcstclijk gedeeltc

wcdcr naar den Kawi oprijst. Hct is een wijd uitgestrekt, vlak

,

hoi toeloopcnd tusschendal, dat naar de oostzijdc gchecl en al

gcopend staat en hctwelk aanvankclijk naar hct oostcn, vervol-

gcns naar hct zuidoosten, naar de zijde van Malang, met cenc

zaclite glooijing afdaalt. Wij zullcn dit dal, naar den naam van

het distrikt: het dal noch

liisschenzadel vcrcenigt den Ardjocno met den Kawi, raaar

de zacht glooijcndc voet der wederzijdsche bcrgen smelt in hct

faagsie middengedeelte des dais onmerkbaar in een.

Van de zuidelijke helling der Andjosmoro-ketcn, ter plaatse,

Ardj dj

nabij

iiemendlieid» wordt gehecten, loopt vcn dwarsdani, g. Rad-

jegwesi, in eene zuidelijke, docli lijiu'egte rigting naar den voi't

van lict,noordelijke Kavvi-gebergte, dat alhier den naaui van

g. Bokong heefl^ deze dam vereenigt zieh nief den vo<^t van

dit gebei'gle neslwaarls ^an den kegelvorniigen voorbergtop

g. Panderman. Hij vormt de verbinding tnsschen de noorde-



11*37

lijke

het dal van Batoe, hetwolk bij van een vlak of allhans slcclils

ffolfvoruiisf oiielTen hoodaiid schcidt, waarin zich de dwarsdaui

hoosrland gt ingesioteii lusscnen ao

Andjosinoro-keten ten noordcn en den Bokong (Kawi) ten zuid

en strekt zich naar de westclijke zijde uit tot aan het d

wati. Wij zullen hetzelve naar het dorp, dal

ijk gedeelte is gelegen. het hooqland van B
Te rekenen van den walerscheidenden dwarsdam, daalt het

allen;2:s naar het westen en zuidwesten en wordt het doorstroomd

lb

naar het zuidwesten) loopt en zich emdehj!

ndc van den Indorowati heenwendt: dez

de kali Konto, Het dwars gerigte Indorowati-juk scheidl

het hoogland van Bakir van een nicer \yest\^aarts gelegen hoog-

hmd, narnehjk, van het hooglaud van ((Ngantang)), dat besloten

Ijgt tusschen het uiteindc van de Andjosnioroketen, g. Selondo

geheeten, ten noorden en den goenoeng' Keloet ten zuiden,

terwijl het ten westen wordt begrensd door eenc dergehjke

kleine bergketen als de Indorowati , nanielijk, door de Loesonggo-

de van

den Keloet naar het noorden voort en is de westelijkste kelen of

den merk gevornid

door den Keloet, Kawi, Radjegwesi, Ardjoeno, Andjosmoro-keten

en de straks genoenide tasschenjukken, welke gezamenlijk het

in twee bekkens afgedeclde ketelvonnige hoogland omsUiiten.

Dit nierkwaardige vulkaiiische hoogland, dat. niet slechls W-
roemd is oni de schoonheid, welke de natuur aldaar aanbiedt,

maar insgelijks oin zijnen koelen dampkring, ligt bier, met de

grcnsgebergtcn, die het aan alie zijden onningen, als ecne kaai t

aan onze vocten nitgeb 1

De topogmpluschegesteldhciti van bergachtige landcn iii haar p:ehecI,do rigtiiig

huniter bcrgketenen, en de wijze waarop deze zich met elkauder vcreenigcn, hare
^plijtiugin ribbcn en den loop dczcr Iaatj=ten en dcr tusticheu dezelven gelegene klo-

veil, iu een woord, het gauschc tralicwerk van geber,irten hxixl zieh, wat den uitcrlijken

leie

Jioogcn hergtop totstandpunt necmt.
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Eerst ten 9 ure verliet ik den bergtop, ik bereikte Toeiiggoel

rouo ten 12 ure en kwam ten 2 iire te Singosari aan. Hut

vvolkendak van cirro-stratus, dat heden morgan hoog boven mij

in den dampkring bing, duidde reeds de groote mate van vo'ch-

tigheid aan, waarmede de lucbt was overladen, welke thans in

ccn fijnen regen begon neder te vallen, die van 11 tot 4 ure

aanhield. Te Singosari vend ik rijtuig en paarden, door den

lieer Dickebnan derwaarts gezonden, hetgeen mij, vermoeid van

mijne togten door bel gebergte, hoogst aangenaam was.

Op eene gemakkebjke wijze werd bet overige gedeelte van

mijn wcg nu afgelegd, en reeds ten 3 ure bevond ik mij op

gastvrije woning te M o

VULKAAN 37: P^N ANGGOENGAN. O
Deze berg, welke tot de geheel en al uitgedoofde vulkancuj

crTiptie-kegels, van Java behoort^ is door mij niet beklommen

gewordon; zijne ligging heb ik bepaald naar peilingen van vei:-

wijderde punten, terwijl ik verder zijne uiterlijke gestcldheid

slechts heb leeren kenncn^ gelijk deze zicli aan mij voordced,

loen ik mij bevond op den 10,350 voet hoogen Widodareh-top^

van daar gezien, doet hij zich voor gelijk wordt afgebeeld in

Penanggoenyan Figuur d. Wordt hij op een grooteren afstaiid

waargenomen, dan schijnt hij veel steiler en spitser toe dan als

hier is afgeteekend.

Zijne hoogte bcdraagt, naar schatting, 5,000 voet. Hij ver-

heft zich, in het noorden 11 tot ViiP ten oosten van den boog-

sten lioorn des Widodaren, op den noordoostelijken voet van

het Ardjoeno-gebergte, namelijk, op den voet van zijnen noord-

westelijkstcn kegel: Walirang^ hij vereenigt zich met de noord-

oostelijke helling van den AYalirang door niiddel van een onge-

veer 1,500 voet hoogen vlakken tusschenzadel, welke van de

ATalirang-lielling, wannecr hij van ter zijde wordt gezien, als

eenc zacht glooijende vlakle zeer gclijkmatig tot aan den binnen-

^vxiarts gekeorden voet des Pcnanggocngan afdaalt, alwaar hij

tevens zijn laagsle piml bercikl. Aan de andere zijden des bergs,

nainelijk, in het noord\^esten, noorden en noordoosten dalen
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z feebrok

o
gelegen tussclien So

.l*Mne viilkaniscliG kc

oostclijkc helling van den hoofdvulkaaa Walirang oprijst. De

benedenste gedeelten dcs bergs, benevens het \lakke tussclien-

laiid, dat met eeno zachte glooijing naar den Walirang oprijst,

zijn grootendeels met \^'Ollden bedekt, tenvijl daarentegeu liel

iransche bovcnffedecltc, — mecr dan de helft des ke;;els,— kaal

boo dei'hal

gelieel ge'isoleerd opwaarts en eindigt in een tamelijk steih^n,

kegelvormigen top, welks vlak-bolvoiinige sclicdel blijkl>aar

stomp uitloopt en gesloten is. Uithoofde van de bleeke, geel-

achlig grijze, liclite kleur zijner hellingen heeft hij, op een

grooten afsland gezien, zeer veel overeenkomst met een nog

steeds werkzaraen vulkanischen kegelberg 5 waarvan de hellingen

met Zand en vulkanisch puin zijn overdekt. Van nabij en met

den kijker bczien, ontwaart men echter duidelijk, dat de kegul

van het derde gedeelte zijner hoogte af tot Op zij nen schedel

met eene gj^asmat^ Avaarschijnlijk uit Alaiig-alang bestaande,

is bedckt, Maarop zich slechts nog eenige weinige afzonder-

lijke stukjes \voad verheffen. Het laat zich vermoeden, dat hij

vroeger geheel en al vverd overschaduwd door uouden, welke

later door de bijl zijn geveld. Allerwege loopen divergereude

ribben langs de hellingen benedenwaarts; zij vormen in het

bovenste gedeelte des bergs stompe, bultachtige voorsprongen,

als waren zij ontstaan ten gevolge van opgesluwde of zijwaarls

uitgevloeide lava-stroomen; verliieven zij zich nog let's hooger,

dan zouden zii volkomen overeenkomen met den Iweelinsr-ton;

}cnoeng Kembang, welkc aan de west-zuidwestelijke helling

des Sendoro oprijst.

Niets is bekend nopens de geschiedenis \an dezen berg^ zijne

uifbarstingen hadden waarschijnlijk plaats tijdens de cerste Averk-

zaaraheids-periode des Ardjoeno, en waarschijnlijk is het, dat

zijn thans verstopte uitbarslings-schacht voormaals een gcmeen-

lijken haard had met dien dos zoo even genoomden

Ik

/
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MODDER' EN GAS-DllO?SiNEN

Natlnt wij den Pcnanggoengaii hebben afgelianclekl, schijiil

ohet niij toe alhier cle gescliiktc plaats te zijn ter bcschrijvii

van twee gas-hronnen^ zoogenaamde moddenulkaneii, welko

in den mocrassigcn bodera zuidwaarts van Soerabaja ziju uitge-

barsten. Naar mijn oordeel^ behoort deze beschiijving te meer

le dezer plaatse, dewijl de Ardjoeno en vooral de Penang-

goengan die vulkanen zijn , waar zij het naastbij gevonden

op van ongeveer 15

den voet des laalstg

bergs, in de nabijheid der dorpen Poeloengan en Kalang andjar.

Uithoofde ik op bladz. * 549 dczer afdeeling slechts met

korte woorden heb gesprokcn van de moddervulkanenj vvelke

bij Koewoe, ongeveer op gelijken afstan<

Moerio en Lavvoe . vvorden anniri^trofFf^n

.

gelberg

ivvoe, vvorden aangetroffen, en niets heb vci

omtrent de modderbron Tjioejah in de nabijheid van denTjc

gelegen, zoo zij het mi j vcrgnnd alhier het voIgendeaa/iAa;

bij te voegen en alle modder- en gas-brouueii v^n Java geza-

nienlijk te behandelen.

is

ir

Modeler- en gasbi^on van Java no /.

DANOE.

» Van het westcn uaar het oostcn door het eiland gaande,

beschouw ik het ketelvorrnige moeras; Danoe, in de residenlic

Bantam, als het eerste verschijnsel van dezen aard; het Hgt

cenigc palen beneden de plaats Tjonias, aan den noordwestelij-

ken voet van den vulkaan Karang , ongeveer op gelijken afstand

tusschen dezen vulkaan en de zecplaats Andjer. Zie bladz. 7

van deze afdeehng. Het bestaat nit den vlakken bodeni van een

uitgebreiden dalketel, welke leu deele met water is l^edekt en

nit dien hoofde in een ondiep, moerassig mccr is liersehapcn-

In hot mit! Jen van dit mccr rijzen gas-soortcn op, vvelke een

rnik van zwavehvatei-stofgas verspreiden en een warnien mod
dir niede opIjefTen; de bodein van dil meer wordt daardooi
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nllongs lioogcr bedckt^ tcu gevolgc waarvaii hctzclvo rcetls voor

Ijetgrootste gedceltein eeii moddeipool isherschapcii gewordcu;

daarenboven wordt dezc aanslibbing vermeerderd door hot water^

dat van dc hellingeii dcr naburige bcrgcn in lict nieer afstroomt.

Volgcns den lieer L F- G. Bramund (Tijdschriffc voor Ncer-

landsch Indie IIL p. 691—696) heeft dit nioeras of meer slechls

op wcinige plaatsen ecne dieptc van 40 voet; op de overige

plaatsen is het troebele water zeer ondiep en vornit veclal

modderbanken, dieslechts in den regentijd eenige weinige voeten

hoog met water bcdekt en alsdan bevaarbaar zijn voor kleine

schuitjes, De plaats, omtrent in het midden van het «Danoe»

gelegen, alwaar modder uit de diepte opwclt en van waar uit

zich eene reuk van zwaveUvaterstof in het rond verspreidt,

wordt door de inlanders Pinasa genoemd enalseene ((onpeiibaar

diepe modderkolk)) beschreven. Ook de oevers van het nieer

zijn moerassig, doeh met woud bedekt, Aan den oostcUjken

oever^ aan den voet van het gebergte worden bronnen van

kokend heet water aangetroffen, Een kringvormige bergrug

,

nanichjk, omgeeft dezen vlakken, mocrassigen dalbodem.

dit zoogenoemde meer, welks spiegel geschat wordt 3 h 400

voet ^oog boven de oppcrvlakte der zee verheven te zijn, Het

is 2 uren lang^ heeft 15 palen in omvang en een ovalen vorm.

Slechts op eene enkele plaats, aan de westzijde van het meei

is de kringvormige bergrug, die hetzelve omsUiit, afgebroken

en met eene em?e kloof doorsneden, — een rotskanaal uPasong

tenang)) genoemd^ dat aan het water tot uitloozingskanaal ver-

strekt- In deze kloof vorrat de beek een 40' hoogen walerval

((tjoeroek Betong)) en vloeit dan nog 8 paleii verder tot ana

hare monding in zee, welke zuidweslwaarts van Andjer gelegen
^

is. In het jaar 1855 wecden pogingen in het werk gesteld tot

de droogniaking van hot meer ^ de bedding van het genoemde

rotskanaal, namelijk, werd dicpcr uitgehold, ten gevolge waar-

van het water van het meer zes voet diep daaldc en een aan-

tal [>lekken gronds van de bedding, die vroeger met water

waren Ixnleki, als eilanden le voorsehijn kwarnen. Niettegen-

.slaand(* hi^f m(^or 3 a 400' !>f>von ih oppervhikii* der im^ ge-
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\

Icgoii is en van rondsom door bcrgen mgesloten wordt, niel-

Icgenstaaiide het met de buitenwaarls gelegeiic landstrekcii

slcchls doot eene enkele rotskloof in verbinding slaat en zijric

uilloozingsbcek een 40^ hoogen watcrval binnen deze kloof vormt,

zoo vvordt het toch door talrijke crocodillen (Cr. biporcatus,

Kaiman dor Javanen) bewoond. (Volgens Brumundj L c-)

Als de droogmaking van het nieer eens zoover mogt zijn

gevordcrdj dat ook de omstrcken van de centralc kolk Pinasa

drooge grond gcworden zijn, zoo is het te voorzien, dat de

riioddei-j welke door opslijgende gas-soorten uit die kolk mode

opgestmvd wordt en welke zich alsdan niet mcer in het water

zal kunnen oplossen of onder het water zal kunnen uitbrei-

den^ — dat deze zich van lieverlede ophoogen^ — droog

wordenj en of in eene periodiek rijzende nioddervlakte^ zoo als

Bledoeg (zie lager), zal worden herschapenj of een heuvcl zal

vormcn, zoo als Java no III en IV, Alsdan zal het verschijnscl

zijn Iwecde tijdperk hebben bereikt en de moddervulkaan

zal voltooid zijn.

Modder- en gas^bron van Java no II.

TJIOEJ AH.
y

Wannccr men van Koeningan, do hoofdplaats van het regent-

schap van gelijken naam, gelegen aan het benedenste gedeelte

der zuidoostelijke helling van den Tjerimai in Cheribon, in de

rigting van het zuiden voortgaatj dan ontwaart men, dat het

viilkanische terrein reeds aan den linkeroevcr der tji Sangaroeng

ophoudt en het neptnnische gebergte een aanvang neemt^ welk

geberg fijnen, blaanwacht

e

kalkzandsteen bestaat. Zet men zijnen togt verder voort, dan

konit men over een aantal neptunische bergketcnen, welke uit

tusschcnruimte tusschen den Sawal en den Tjenniai oprijzen

ea zich in het midden van het ciland verder naar het oost ten

zuiden nilstrckken. De noordelijkslc keten^ welke het naastbij

d^m vulkaan Tjerimai gelegen is, wordt zuidwaarts van Koenin-

an: ;To«-nopnG- Sela geh<!eten; de twcede kelen^ welke zuid-or
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waarls van deze is gelegcn, hect goenoeiig Poegak. Ilct wijdc

Irogvormige clal^ lussclien deze beide ketencn, wordt door den

weg in de rigting van het. noord ten weslen naar licl ziiid

ten Gosten doorsnedcn. In deze rigting konit men over drie

beken: de Iji Sampi, Avvi en Petak, ^Yelke in de bovenste

helft van lict dal door kleinc nevenketenen , dat is, door ver-

lieffingen van het neplunische gebcrgte van elkander worden

gescheiden, doch later, ter plaatse waar deze hoogten in den

vlakken dalbodem uitloopcn, zamenvloeijen. Tusschen de tweed

e

beek (tji) Awi, aan welker ocver het dorp Rambatan is gele-

gen, en de derde beek, namclijk, de tji Petak , welke het

dorp ^jiniroe bespoelt, heeft de dalbodem reeds eene aanuicr-

keHjke uitgestrektheid verkregen; zij vormt te dezer plaatse

een vlak-convcx grasland, hetwelk hier en daar met afzonder-

lijke bamboesboschjes is bedekt en in zijne middenste, lioogste

stieek ter naauwernood een vijfligtal voeten boven het bed der

tji Petak, bij het dorp Tjiniroe, hggen kan^ alwaar het, volgens

barometer melingen 5 780' hooger is gclegen dan de spiegcl der

zee. In dit middcngedeelte des dalbodems is het, dat, oostwaarts

van den vi'eg, op ongeveer een ^j^ paal daarvan verwijderd,

depoel van ziltig modderwater wordt gevonden, welke doorde

inwoners tji Oejah wordt gehecten.

Zij ligt derhalve in eene streek van zuiver neptunische vor-

ming, namelijk, tusschen deelen van het tertiaire gebergte, welke

bij wijze van schotseii zijn opgerigt en lange bergketenen vor-

men ^ deze bestaan alhier hoofdzakelijk uit dunne thon- en

lijne, kalkachtige zandstecnlagen , die afwisselend met elkander

worden aangetroffen^ verg. L, no 1128 en 1129. Uit het noord-

westen blikt de 9,400 voet hooge top des Tjerimai over de

noordelijke ketenen in het dak Noordwaarts van hier ligt

Koeningan.

Heeft men het dorp Rambalan verlaten en nadort men het

oord Tjioejah in eene zuid-zuidoostelijke rigting, dan komt de

reiziger over kleine kronkelendc beken in vvier beddingen vul-

kanisclie rolsteenen worden gevonden, die met eene korst van

kalkspaath zijn overlog(Mi: L. n^ 1130, l)enev(ms puinbrokkiii
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van slraalvoriiiigeii kalkspaath, L. no 1131, welke ecnc diklc

van 1 a 2 duini, en eenc brecdto van «/4 ^ Va ^'oet hebbon.

H<3t zijn kleinc brokstukken van Uigen, korsten, welke, dit

mag men veronderstellen , in cone grooterc uitgestrektheid in

de omstrekcn raoeten vvorden aangetroffen. Gemakkelijk kan

hie i verder van den

vveg verwijdert en in eene oostelijke rigting naar Tjioejah gaal.

Alsdan vindt men zelfs op verscheidene plaatsen des bodeois,—
legenwoordig droog en hoog gelegen, — die hetzij gchecl ontblool,

h dunne aardkorst of

scliraal grasbekleedsel, cene verbazend mem
fwisselende Iu,i?en, ter dikte eeliik straks is vermcid

ipaathhicr is afgezet geworden. Deze kalk

straalvormige stractuur, dan wcder in den vorni van grootere

kristallcnafgescheiden^ velen dezer korsten en kristallen zijn blin-

kend zwait even als hornblende, namehjk, met bitumen, aardolie,

vej-inengd, — vei-gel. L. n^ 1152— en gcven een onaangenamen
reuk van zich, wannecr zij gewreven wordeu of wanneei- er

stukken worden afgeslagen. In eene dergehjke streek

grassoorten begroeid, elders slechts door enkele groepei'i van baiu-

boes bedekt, doch overigcns bijna nergens door eenig geboomte of

st^uikgev^as beschaduwd, in eene streek waarin eene menigte

met water gcvulde holhgheden des bodems, waterplassen , kleine

moerasscu worden gevonden, ligt de poel Tjioejah. De zonte

cigrnschap van het water laat zich terstond herkennen aan eene

plant, welke gewoonlijk aan de oevers der ziltigc moerassen

langs de zcekust wordt gevonden: Acrostictum inaequale Bl.,

en welke ook hier welig rondom den oever van Tjioejah

liert. De spiegel van het water 'is 30 voet breed, heeft de

gedaante eenei- halve maan, welker hoUe zijde naar h(3t ooslei

is gekeerd. De boog, v^elken hij beschrijft, bedraagt niet (en

voile een halven cirkel en de straal van den boog hceft, in de
riglmg van het zuiden naar het noorden, cene lengte van 200
voel. Het water is koud, niet_ modder tot eene dunne i>ai)

1

vermcngd, h(!«>ft eene geelaclitig hehlcjgrijze kleur en is e<

zin<; zilfig van smaak: op vele p!aats<.»n vooral ann (h^ bin-

>
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nenslo hollo zijde van dcii poc!, ^Iwaar'ckze zijiiu groolstc

diepto hceft , stijgen voortdurend ga^-bcllcn naar de oppor-

\ lak lo^ zij veroorzaken geenerlei geriiiscli , doch brcn^ii hot

water daar omstreeks in cene zacht golvende beweging.

Wekt de regclniatige halfkiingvormige gedaantc van dil

nieertje reeds de verwondering de§ beschouwers^ hoe wordt hij

niet verrast, vpannecr hij zict, dat het ontbrckende gedeelte des

cirkelsj namclijkj de andere halve kring, zich duidelijk hiat

herkennen in een th geworden bed,

gcheelen cirkel
o

ongeveer ler breed to van 50 voet, welke een schijfvormig,

ccntraal stuk lands omringl, even als eene vesting door cene

gracht wordt omgeven, Dit middenstc, ronde stuk lands is

thans met het wcligst groeijende woudgeboomte ovcrschaduwd,

hetwelk een sterk konlrast vormt met de kale oraslreken aan

den buitenkant van den ring; blijkbaar vormde dit stuk lands

in vori;;en tiid een eiland in het midden van een rond mecrtieo

ormd

AYant de thans droog staandc helft van den ring, aan de

westelijkc zijde van het met woudgeboomte bedekte eiland,

vertoont no^i*' niets anders dan een schraal grrasbekleedsel en is

•k

laagte, — een bed, — tusschen hooge, gansch drooge oevers,

en bevat nog eene menigte holligheden^ namelijk, kleine bek-

kens en craten. Het b

c

galen sijpelt hceft een zuurachtigen ^ uit anderen een zout-

achtigcn smaak^ de gansche hoevcelhckl , -s^clko uit dczc mod-

lerpoclen en plassen opvvelt, loopt eerst in de kleine beek te

zameuj in vvelker bedding wij die menigte van kalkspaath-

korslen aantrolTen; later vereenigl zich doze beek met andere

beken, die zoet. drinkbaar water bevattcn.

0pm dat, naar mij word vorzekerd, de

bewoners van verscheidene naburige dorpen^ die het water der

beken, waarin de Tjioejah hare nilwatering heeft, als dririk-

water bezigen, endemisch aan longziekten lijdcn, aan hoest,

die velen in jeugdigc^n lecftijd wegslepen, Zou behalve koo!
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zure kalkj koolzure en zoutzure natron^ wclkc (lit Avatcr

ongelwijfekl in groote Jiocveelheid bevat, ook jodiurn daariii

namvezig zijn?

Blodder- en gcis-bron van Java no III en IV,

YERSCIIUNSELEN BIJ KOEWOE EN MENDANG,

{Toevoegsel hehoorende tot blach, S49 d&r ii'^'^ afdeeling.)

Slechts met korte woorden kon ik ter aaiigeliaalde plaals van

deze modelervulkanen gewagen, uitlioofde ik die niet zelf had

bczocht. Ik had gccne melding gemaakt van do mQdderwcl

Danoe, nocli Tan de salse Tjioejah en beschreef dezelven ondcr

den naani van «moddervulkanen van Poerwodadi en Kasonggo,

Java n*^ I en II^)) naar de berigten, welke ik daaromtrent van

andcren had verkregen. Uithoofdc de beschrijving door Domis *)

van deze moddcrvulkanen geleverd mij te onnaauwkcurig voor-

kwani, zoo steunde het door mij vermelde hoofdzakelijk op mon-

delinge berigten van Europesche reizigers. Ik meende van hen

vcmomen te hebben, dat de modderbron no III (vroeger no I)

zich bevond op den schedel van een 40 voel hoogen heuvel,

ten gevolge waarvan ik dezeUe als zoodanig beschreef. Lalcr

ccbter kwam mij het reisverhaal van den heer J, K. Hasskarl

^) Zie Oosterling II. 2. p. 45. (Vergel. Verhand. Bat Geuoolschap*) Het verschil,

hetwelk erbestaat tusschen deberigten van Domis en die van den heer Hasskarl, tradit

de laatstgenoemde to verklaren door aan te nemcn. dat de gas-vulkanen cene sterkere

werking hebben gedurende den regenmoesson. Uithoofde echtcr andere Europesche

reizigers en inboorliiigen eenstemmig verzekeren, dat cr in de verschillendc jaar-

getijden, zoo drooge als regenaclitige maanden, geen of althans slechts zccr gering

verschil, — trapsgewijs toe- en afnemende werkzaamheid, '— wordt waargeno-

men, zoo kan het niet anders of Domis hceft zich in Jeze beschrijving aan over-

dryviug schuldig gemaakt, of zij rust op cene verkcerde opvatting dcr verscliijnsclen.

De mededeelingeu, gedaan door Muncke in Gehler's Neues phys. Lex. IX. 3. V,

p. 2326, overgenomen uit een anoniem berigt, geplaatst in de Bibliotheque Uni-

verselle, 1817^ Juillet, ^Moddcrvulkanen ran Knhoo op Java," behoordcn aan-

merkelijke wijzigingen te ondcrgaan.

/
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lev hand, waaiull ik zag, dal in do nabijhekl van Koewoe
volslrekt gcen iiiodderlieuvcl wordt gevonden, maar wcl ecnc
modder V lakle, ^elke door opstijgende gas-soorteii van tijd tof

lijd in den vorm van blazen oprijst. (De henveF Ngomba , wost-

waarls van Poerwadadi gelcgcn, zie lagor, kon niet door mij

bedoeld zijn.)

Tot teregtwijzing van het vroeger verinelde op bladz. 349
zij het mij dcrhalvc vergund datgcne alliier in te voegen, het-

welk de straks vermelde zorgvuldige en naauwgezette natuur-

nopcns deze verschijnselen heeft

eek, Avaarvan de k

de topo(j

ten einde de te weeg gebragtc verschijnselen juist te kunncn
bcoordeelcn. Deze gas-vulkanen zijn gelegen in het distrikt Kra-
denan, Regentschap Grobogan^ in de hoofdplaats vanhetzclve, te

Poervvodadi, is de Assistent-Resident (residcntie Samarang) ge-
vestigd; het gcvocgclijkst worden zij geheeten: no III, de
niodder- en gas-hron van Koewoe^ aldus genocrnd naar het
naastbij gclegene dorp van gefijken naarn en no JV dc modder-
en gas-hron van Mendavg,

Van Samarang tot aan het uoordoostwaarts gelegene Demak
hetwelk zes uren reizcns vandaar vervvijderd is, en van deze
plaats naar Poervvodadi, dat in eene zuidoostelijke rigting 8
uren van laatstgenoemd oord h'gt, is het terrcin vlak en laa^

Ongeveer midden tusschen Demak en Poerwodadi, ligt in de
nabijheid van het dorp Tjohra, niet verre van het poststation

Gompe, — alhier is het, dat de reizigers, die deze streken be-
zoeken, hmi rijtuig gewoonlijk achterlaten,— het zoogenaamde
eeuwige vunr wMerapi)). In ccn thonachtigen, Tiakken bodem
ontANaart men alhier 4 a 6 trechtervormige gaten in den grond^
vt'elke, bij eene breed te van 8 a 14 duim, ongeveer een roet
diep zijn. In haren bodem, welke gedeeltelijk met gebrande
aarde is bedekt, zijn een aantal kleine openingen, waaruit gas

'j Men zie hier over J. K. Hnssharh Ecise nach dem Bcrgc von Djapara ami
den Schlammqaellcn von Kutvii, in: Fiora, oder allgemcine botanisclie Zcitung. Ee-
geiishurg, 1847, pag. 641. etc.
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lygt .'t do <ltini[)ki'ifjgsluch( m annraking

lV\}\y ja, dezc onlvlamiuingj uclkc

IT
o elf geschicdt, heeft ook plaats, waniieer bij h

der ganschc vlakte, na ovcrstrooniingen. de

kelde gas door liet water moot opstijgcii en aaii deszelfs oppe

\ pborreliiigen te voorscliijii kornt. Zij

daags ter naauwernood zigtbaar, zoo geven zij, naar verhaald

wordt, des naclits ceii groen schijnsel van zich. I)e bekwame
chemicus Cli. Perret^ te Samarang^ heeft mij daar onitrcnt liet

Tolgende niedegcdeeld: (fDe vlain, Ayelke met geweld uit den bo-

dem te voorscliiin komt-, verhit den bodcm in het rond. Dowt mon

banibocsr)ijp in de opening en belet men daardoo

gheid

unt-

ie verspreidettj dan stroonit zij met des tenieerhev

opening der pijp en de vlam bcreikt^somtijds eenc hoo^

7 a 10 voet. Zoo dikwerf deze ylara wordt uitgebluschi

brandt zij terstond op nieuw. Nabij deze piek worden bronnen

van aardolic govonden. Het hoofdbestanddeel dezcr gas-soort

is ongelwijfeld: koolstofhoudend ivaterstof(/as; het zdf-ont-

Tlammcn dezer gas-soort, zoodra zij met de zuLirstof der danip-

kiiiiffslucht ill aanraking' kornt, kan echtcr nict wofden veiTm*_

ikt door de geringe verhittiiig des bodems rondom de

opcningen waaruit de gas te \oorschijn komt; moeijelijk laat

zich dit verschijnscl Tcrklaren, dewijl de ontTlaniming insgc-

lijks plaats vindl, wanneer de openingen en de gansche oiii-

de b bek

is Glider \valer gezet.n

Gedurende den regent ijd worden do laag gelegenc vkikten

tusschen Demak en Poervvodadi voornainelijk onder ^^ater gczct

door de kali of tji Toentang (tji Dniinn bij ITassknrl), het eenige

uilloozingskanna] van den dalkelel van Ambarawa (zie Java II.

p. 336), wclke alsdan tevcns het eeinvige vuur oveistrooml.

Dezc kaU loopL oostuaarls van dezc wMernpi», in de rig ting van

het zuiden naar het noorden, door de vlakte en ontlast zich in de

hoofdrivier dezer slreck, aan welker oevcr dc navolgende plaatsen

ziju gelegen, namchjk, Poerwodadi, vcrder op Wirosari en in haar

hoogste gedeelte Blora: de naam. dezer kali is in haar boven-
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godoolte: kali L

gin. De kali Lo

igoflcL'lle: kali Tang

ill Locse stroomt in ecne tcgcnover gcstelde rigting

die dcr kali Toentans: door dc vlaktc, welke zicli a

genomen van het oosten Tei

zijde, namelijk, ten noordcn en ten zuiden, wordt zij begrcnsd

door lage nepluiiisclie bergruggeu, welke stellig niet hooger

dan 700 a 1,000 voct oprijzen en, wat hunne rigtiniif in Iiel

bctreft, tamclijk evenwijdig ten op

van het weslen naar het oosten loopen. De bergmassa, ten

zuiden van de vlakte gelegen, begint reeds op te rijzen aan

den oostelijkcn en uoordoostelijken voet van den Merbaboe, zot

zijnen loop verdcr oostwaarts voort en Scheldt het Loese-dal

van de meer zuidwaarts vhetcnde kali Solo, welke door het

midden van het ciland stroomt. Aan de noordelijke zijde wordt

dc vlakte begrensd door den bergrug goenoeug Grobogan,

welke van het oosten naar het westen loopt. Deze bestaat

hoofdzakelijk uit tertiaire kalkbanken; hij scheidt het Loese-dal

van de nog lager gelegcne, moerassige vlakte, — namelijk, de
vlakte der kali Djawana, de vlakte van Koedoes en Pati,

welke, aan zijne noordelijke zijde gelegen, den goenoeng
Moerio ^) (den berg van Djapara) als een bergeiland van het

overige gedeelte van Java afzondert. De noordelijke, ten deele

met Djati-woudcn bedekte, tamelijk dorre bergrug g. Grobogan
cindigt ongeveer 6 palen ten westen van het punt waar de

Toentang in de Loese uitstroomt, namelijk, tusschen Demak
en Poerwodadi; de Loese wendt zich in harcn loop om dit wes-

telijke uiteinde des bergrugs naar het noorden en de aanvan-

kelijk van elkander geschcidene vlakten, die der kali Loese ten

zuiden en der kali Djawana ten noorden, vormen van hier af

jrekend naar het westen been slechts ccne cnkele vlakte.6

namelijk, de vlakte van Demak

.

De zuidelijkste dezer vlakten is het, dat is, die der kali

Loese, — de vlakte van Poerwodadi of Grobo":an, — welke

') Op bladz. 345 is dezc berg vcrkeerclclijk Morea genoemd. Zie Aanhaugsel op
de Javasclie vijkancn, aan het einde van dit 2^^ hoofdstuk der 2de afdcelino-.

4^
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wij als de zetcl der moddcrvulkanen in oogenschoiiw zullen

nemen. Zij is zeer lang gelegen, rijst Aveinig boven de vlakte

Tan Demak, waariii zij eindelijk overgaat; haar bodem bcstaat

hoofdzakclijk uit klei en is even als die der laatstgenoenide,

geheel en al met lijstveldcn bedekt. Laat ons thansj nadat

wij dezen \liigligen blik op do omstreken en op de ligging

der Tlakten liebben geslagen, den beer Hasskarl op zijnen togt

volgen.

Tusscben bet poststation Gomp<^ en Poerwodadi trok bij over

de til ToentansT en bezocbt hii den kleinen. rondachtieren beu-

guciiwxi^ 115eraba , » welke eenisre Enfirelscbe

Maarts van Poerwodadi, op een afstand van IV2 Engeb mijl

zuidwaarts van den grooten weg, oprijst. Hij verbeft zicb 150

voet, niisscbien iets booger boven de vlakte, welke, volgens

gedane barometer-waarnemingen, ongeveer een bonderdlal voetcn

boven den spiegel der zee zal liggen. Aan de zuidebjke

helling van dezen heuvel, docb nader bij deszelfs scbedel dan

bij zijnen voet, werden eenige ketels aangetroffen
,
gevnld met

modderachtig water, dat door opstijgcnde gasbellen in gesta-

dige beweging werd gebouden. De grootste ketel had eene

trechtervormige gedaante en was, boven den waterspiegel , 4 a 5

voet wijd; bet water was niet merkebjk verwarmd. lets lager

aan de bellinar, onprevccr 40 a 50 voet beneden dozen trecbter-

k kaikrotsen besloten

hekken ^evonden, dat gevuld was met viiil en stinkend water.

Nadat hij dit er had doen uitscheppen , zag hij eene bruin-

gelc aardolie opwellcn, uit eene kleine opening tusschen de

rotsbrokkcn^ in den staat zoo als zij uit de rots opwelde wilde

dezelve niet branJen, hetgeen echler, near hem door de

inboorlingen werd verzekerd, wel het geval is, wanneer zij

eenige dagen heeft gestaan (nadat de waterachllge deelen in

zekere mate zijn verdampt).

Poerwodadi loopt de weg io a IG Enffelsche

over lidoostelijke rigling

dorp Koewoe, dat, reeds iets hooger In het zuidel

gedcelte Tan hct Loese-dal, aan d f lijk

;
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bergriig is gelegen. Koiiit men nn in <lc nabijheid van de mod-
derbronnen (salsen), die ten zuiden van het dorp liggcn, dan

ontwaart men eene gcheel en al kale vlakte, weike elk spoor

van planlengroei mist en omringd wordt door gioene velden,

beschaduwd door de vruclitboomen der dorpbosclijes ; deze hori-

zontale vlakte , welke eene lengtc van 1 Engelsche mijl, bij eone

breedte van een vierde mijl heeft en Bledoeg i) wordt geheeten,

bestaat uit cen taaijen, loodkleurigen modder. Op verschoidene

plaalsen was de modder week, papachtig en kon men erslechts met
behulp van ladders , waarop matten werden gelegd , over gaan

^

het grootste gedeelte echter der oppervlakte was door de zon

gedroogd, waardoor een veerkraclilige bodem was ontstaaii , die

onder den voet des wandelaars golfvormig rees en daalde.

«0p deze plaatsen ziet men, dat do horizontale vlakte van

tijd tot tijd in den vorm van blazen wordt opgedreven. 2) Deze
blazen verkrijgen allengs meerdere uitgebreidlieid, en bersten

eindelijk open; dit gaat gcpaard met een dof geluid, hclwelk

veel overecnkomst heeft met het crebuldcr van een stuk c-csehnt.

op losarebrand; in alle rifftin^ren

wordt de modder ter lioogte van 20 a 50 en tot op een

afstand van 50 voet weggeslingerd , welke later al plassend

nedervalt. Zoodra de blaas gespi-ongen is, ziet men een don-

kerblaauwen damp langzaam in de rigting van den wind over

de moddervlakte heenwentelen, die, al voortgaande, allengs

dunner wordt en eindelijk op een afstand van een paar honderd

pas van de opening niet langer voor het oog ziglbaar is, hoe-

dezclve nog steeds een sterkcn reuk blijft verspreiden,

eene

verscl

t te bespenrcn.))

des clanipki ings van 81^ Falir.. ht'cft de

1 orpene ^
Fahr. lltt

zelfder ninatse

grootste

Bledoek bij Hasskarl.

*) Volsens scliriftelijke mcdedeelingcTi van den hcer Hasskarl rijzcn dczc blazen

hooger dan 5 voet, ja, waarsdnjnlyk tot eene hoogte van 10 a 15 voet.

&
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scheidcnc iinderc g^eclcelton van do moddcrachtigc klci\o

gcrc uitgebreidlicidj wclkc op verschilleruptie-blazcn van gerii

afstandcn van de hoofd-cruptic zijn gelegcn, en welke zich nooit

op denzelfdon tijd als doze ontladcii. To gelijk met don moddcr

wordt eon ziltig water iiitgeworpen, hetwelk door de Javanen

in klcine gleuvcn wordt afgeleid of met Icpels, uit halve kokos-

schalcn bcstaande, wordt opgeschept en verzameld. (Volgeiis

Ch. Pcrrct wojden in de omslreken gaten in den groud geboord

,

waarin insgclijks water oprijst.) Uit dit water verkrijgen de

Javanen, door middcl van uitdamping, jaarlijks 150,000^, ja,

somtijds ecne grootere hocveelheid zout. In het reeds uitgedanipte,

verdikte water, de moederloog, vond de heer Perret Jodiiim-

en Brotnimn-zouleny welke bestanddeelen hij te vcrgecfs in het

water der nabij liggende zee zocht. Zie 11. bkidz. 549. Van
opstsjgeude g beke

1

hoofde zij de adenihaling bemoeijelijken, een reuk van jodinm

rerspreidtn
,
donker blaauw van kicur zijn, een geringen warm-

tegraad, en eene groote specifieke zwaarte bczitten (zij slijgen

ni'et in den dampkring op, maar wentelen zich over de vlakte

lieen), — cigenschappen, welke de heer Hasskarl bij dezelven

Avaarnam, — zoo mag hicruit met grond worden opgemaakt:

dat het noch waterdamp, noch zuiver waterstof-gas, noch

koohvatcrstof-gas is, maar dat die dampen grootendeels bestaan

iiit koolzuur, verrnengd met Petroleum-damp en eene geringe

hoeveelhiid van Jodiiim-dampcn, waarbij zich misschien zwavel-

Avaterstof-gas voegt.

Op een afstand van ongeveer 2 Engelsche mijlen van Ble-

doeg (de salse van Koewoe), in eene oost-noordooslelijke rig-

ting (?) vandaar, ligt, tusschen laag geboomte, een mecrtje

van trocbel (grijsklcurig) water, hetwelk eene diepte van

bij ecne middellijn van 250 a 300 voet heeft. Opstijgende gas-

niassa's dringen op verschillende plaatscn door dit troebele

water heen, hetwelk uit dien hoofde in eene gestadige bewe-
ging wordt gehouden; hot water was niet dik, niet modder-
achtig, maar slechts bniinachtig grijs van klcur. Ook te dezer

ploatse kon de Iicer ITasskarl in het water gccnc verhoogde

I

^
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andcr

plasscn, welke in dc nabijhcid van Iiel mcertje lagen. Hij noemt
dit niec'itje of dezen vijver: Mendang rawasan. Het is ongc-

Iwijfeld dezelfde salse, die door mij is Termeld ge^Yordon ondcr

den naam van ((modderbroa van Rasonggo,)) gelegen In de

nabijhcid derrui'nen van Mendang. Doze plaats ligt in de nabij-

hcid van het teirenwoordi£rc do

tijd de z

bl ij fsclen

•p Jvasonggo, en nas in voor-

ho vorstcn, van wicr palcizen

nwezig zijn. Volgcus Hasskarl

betcckcnt mendang: vijver of klein meertie: rawa: niodder en

mendang r W
hoofdplaafs Mend hceft onllecnd

Beide gas-bronncn, gas-vulkanen no III en IV zijn derhalve

verrc ver\^!Jderd van den vulkanischen bodem en aan alle

zijden omringd door deelen der tertiaire forniatie; zij liggen,

nanielijk, in eene spleet tusschen de twee evcmvijdig loopende

ncptunische verheffingcn ten noorden en ten zniden, in het

loesc-dal. Dc gas rijst op uit den alliiviaal-bodem, de tnaije

klei, welke deze spleet vervult, diijft zeewatcr, met Jodiura-

zout bezv^angerd, mede opwaarts; hierdoor wordt de klei, die

in andere deelen der vlakte hard is, opgelost, ten gevolge

Avaarvan het water in een zoutachtigen modder overgant. —
Ondcr het aantal allnviaal-vlakten, welke op Java wordcn

etroffen, bchooren het loese-dal en vooral de iets verderO"^"'""^"?

noordelijk gelcgene Djawana-vlakte blijkbaar tot dc jongsten,

d. i. tot die vlakten, welke later dan anderen en, uit een

geologisch oogpunt beschouvvd, in zeer laten tijd zich boven

den Spiegel der zee verhicven. Zulks laat zich met grond op-

makca tilt de

des boderas.

gesteldii

Wat de Gorzaken van haar ontstaan betreft, ^oo is er geen

onderscheid tusschen gas- en modder-vulkanen of bronnen,

ti^

zoo als door vele geographen en geologen wordt verondei-steld.

De verschijnsdcn althans, welke zij op Java doen geboren

worden, stellen het boven alien twijfel, dat hare uiterlijke

verscheidenheid sleclits als het ^evoli; niapr beschonwd worden
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^aii een vcrschii in de locale gcsteldheid der oppervlakle,

iiaar gelaiig van de drooge of moerassige (kleiachtige) gesteld-

heid des bodems, waaruit de gas opwelt.

In een ander gedeelte van dit werk zullen wij de oorzaken,

welke deze en dergclijke verscliijnselcn op Java (gas-uitstroo-

mingen, aardolie-bronuen , natuurlijk vuur, raofeten) te weeg
brcngen, aan een nicer naauwgezet onderzoek onderweipen.

I

it Modeler- en sas-bron van Java no Vi>

MODDERHEUVEL BIJ POELOENGAN.

Dtjze en de volgende modderheuvel zijn, in de rigting van het

westen en oosten, ter naauwernood 1/2 paal van elkander verwij-

derd-j zij liggen in de moerassige kustvlakte van " Soerabaja

,

ongcvcer op een afstand van 10 palen ten zuiden van deze

stad, namelijk, tusschen den grooten weg, welke van Socra-

baja ziiidwaarts loopt en het zeestrand^ hunnen naam ontleenen

zij van de dorpen, die er het naastbii crcvonden worden.

De westehjkste dezer beide heuvels is die van Poeloengan;

deze is het, welke nader bij den grooten weg, doch vcrder

van het strand is gelegen dan de andere, zijnde die afstand

ongeveer 3 palen. Niet slechts komen zij met elkander overeen

inhoogte, — deze bedraagt omlrent 50 a 35 voet, •— maar zij ge-

lijkcn elkander zoodanig in gedaante en in zamenstelling , dat

de beschrijving van den eenen volkomen van toepassing is op
den anderen heuvel.

Slechts een enkel verschijnsel stelt een onderscheid tusschen

dezen en den volgenden heuvel daar. De uitstrooming van gas

en modder, welke aan zijn schcdcl wordt waargenomen, was
in 1838, tijdens ik beide heuvelen in Junij bezocht, nog slechts

zeer gering, en veel minder dan bij den volgenden werd bc-

speurdj maar zijn schedel was bedekt met eene mcnigte puin-

brokken, stukken van gebakken steen van eene roode kleiir,

welke, naar hunne uiterlijke hoedanigheid te ooideelcn, vol-

komen op die soort van gebakkeno steenen gelekcn, \^aar-

uit een aanlal paleizen en tcmpels, gedurende het bestaan van
V
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bet voornialige keizcnijk , is gebouwd geworclen eii \\ narvnn

de ruinen thans in de wildernisscu van Modjopait 26 a 50

hier vcrwijderd, worden aauf^ctroffen inen-

schenhand heeft deze stukken van gebakken slcen hierheen

op den top van dozen niodderheu voor

Javaan nieis te doen valt; daarenboven vertoondcn zij alio

teekenen van hooge oudhcid. Voor het grootsle gcdcclle waron

zij, even als rolsleenen, afgerond geworden en daarcnbove!i op
die eigendoinmelijke wijze afgekiiaagd en uitgeliold als ^varen

zij gedurende een geruimen tijd blootgesteld geweest aan dc

werking van stroomend ^Yate^ of van de baren dcr zee. —
Dezc heuvels liggcn in de delta der kali Braules, namiUjk, aan

de basis van de delta, in de nabijheid van liet strand der

zee, in eene slreek, welke ongetwijfeld \66r korten tijd nog
tot den bodem der zee bclioorde, dewijl zij uit eene zillige

klci, — hard geworden modder, — bestaan en op geene andere

k ten gevolge van hct allengs

opwellen van dezen modder en het wegstroomen van denzelven

naar alle zijden been uit een middenpunt, nadat de opsfij-

gende gas-soorten den modder, hetzij van den bo<lem der zee,

hetzij uit het binnenste van den alluviaal-bodem, mede od-

'ts hadden gedreven; uit dien lioofde

deze puinbrokken van gebakkene s op eene

wijze verklaren: dat zij te gelijk met den laaijen modder uit

de diepte der zee, welke zich vroeger over deze streck moet
hebben uitgebreid, werden opgedreven. Hierin hgt tevens een

vernieuwd bewijs: dat, ter plaatse waar thans de delta der kali

Brantes ligt, in voormaligen tijd een zeeboezem gevonden vverd,

namelijk, de zeeboezem van Modjopait, hctwelk ik reeds op
bladz. 95 — 97 dezer afdeeling getracht hcb aan te toonen.

Hoe veel de uitbarstingcn van den Keloet tot de ophooging

van den bodem, door middel van aanslibljing , kunnen toege-

bragt hebben, laat zich vennoeden, wanneer men zich dergelijke

;beurlenissen als nog hedcii en wel dagelijks plaals grijpen, —D

vij op bladz. 69G melding hebben gemaakt, — voor

brengt. Slechls door de vvorkin<r van stroomend water
^-L
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kuiineu doze puinbrokken van nicnsclielijko kuuslvverkca van

de plaats huns oorsprongSj welke 25 A 50 raiuutcii vcrwijdcrd

is van het cord, ahvaar zij zich thans bcYindeny hierlieen ziju

jCToerd; zij nioeten, nanielijk, over den bodem der zee zijn

voortgespoeld tot^ op de plaats, waar de gas-bronnen uit de-

zelvc opstegen. Zoodra nu de bodcm der zee, ten gevolge van

voordurende aanslibbing, zoodanig was opgehoogd gcworden,

dat hij in droog land overging, boven het niveau der zee op-

recs, kon do modder, welken de opslijgende gas-bellen met zich

opwaarts dreven, niet nicer in het zeewater opgelost en verbreid

worden, — de modder kwam in aanraking met de liicht, hij

mocst droog wordeu en allengs tot een heiivel aangroeijen,

door welks midden de gas-soorten zich nu eerst een weg moeten

bauenj — even als de dampen der Yuurbcrgen door den vul-

kannschacht moeten opslijgcn, alvorens zij aan den schedel

des heuvels zigtbaar kunnen worden; tot op dozen schedel zijn

ook de brokstukken van gcbakken steen mede opgedreven

geworden.

Is deze verklaring juistj — en een aantal daadzaken schijnen

zulks aan te duiden, — dan zijn doze heuvels, deze 35 voet

hooge moddervulkanen, benevens het gansche omringcnde land

van eene jongere wording dan de tempels van Modjopait,

welke uit gindsche gebakkene steenen zijn gebouwd geworden;

tevens zal hieruit volgen, dat het betoogde op bladz. 95—97'

omtrent den zeeboezem, welke zich in het midden der 13**^

CiMiw nog uilstrekte tot in de nabijheid der tegcnwoordigc tcm-

pchianen van Modjopait, meer waarschijnlijkheid verkrijgt.

Modder- en (jas-bron van Java no VI.

MODDERUEUVEL BIJ KALANG AKDJAR.

Deze ligt een halve paal ten oosten van den vorigcn en

ongcYCCr twee en een halve paal van het strand. Even als wij

bij ^den vorigen opmerkten, zoo is ook het terrein, waarop

deze heuvel zich verheft, moerassig en bedekt met halfzont,

slilstaand water, waar tusschen slechts smalle strooken lands,
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begroeid met Rhizoplioiciij vooral inel Biuguiera caryopli) lloidcs,

heciiloopen. — In Kalang andjar Finiiur d wordt dcze 50

hoogc hciivcl in zijn gchcel afgcbecld, o^-'lJj'^ 1

o

geisolecrd vcrlieft nil de moerassige vlakle op eene basis tor

breedtc van ongeveer 1,000 voet. Het schijnt, dat hij even als

de vroeger veruielde hcuvcl iiit hard gcvvorden, ziltigcn niodder

is opgeworpcn, Avclkc hoofdzakelijk uit kleiaarde beslaal; aan

de hellingen , die slechts met enkele striiiken van eene stekel

Acacia zijn begroeid, laat zich een uitslng van zouldeelcn bc-

merken; op zijn scliedel wordt eene Salsola aangctroffen. In

Kalang andjar Figuiir 2 wordt eene afbeelding gcleverd

van zijn schedel, waarvan het hoogste middengedeelte 20 voet

breed is en geheel en al door den spiegel van een modderpocl

wordt gevormd. Het is een rondachtig bekken, gevuld met
een zeer fijnen, grijskleurigen modder, welke zoodanig met
het water is vermengd, dat dczelve nog een tamehjk vloei-

baar deeg vormt; uit dit deeg wellen, met tiisschcnpoozcn van

1 a 3 sckondcn, 3 d 6, ja, somtijds van een grooter aantal

gasbellen op, welke eene middelhjn van 3 a 6 duim licbl^en en

met een zaclit gesuis openbersten; het niveau van den modder
hgt op gehjke hoogte als de rand van het bekken, die noch

hooger oprijst dan het niveau, noch zich vlak uitbreidt. De
eigenlijke hoogste schedel des bergs wordt derhalve alleen ge-

vormd door vioeibaren modder, welke de gansche oppervlakte

beslaat; A\ordt nu de modder door cle opstijgcnde gasbellen in

bcweging gebragt, zijn ten gevolge daarvan kleine concentriekc

olljes ontstaan, welke zich naar alia zijden uitbreiden, en

naar den rand loopen, dan vioeit de modder, nu eens hier

dan weder elders, over denzelven in beekjcs en kleiuc stroo-

men , de berg wordt daardoor allengs grooter, dewijl de over

den rand gestroomde modder uitdroogt en helder grijze, van

gewigt zeer zware korsten vormt. De natte modder daarcn-

cr

O

b heeft eene donkerffriize kleur. en bezit

baren toestand geene vcrhoogde temperatuur. De gas-soorten,

welke uit den bodem opslijgen, zijn doorziglig, dat wil

zeggen, zij zijn onzigtbaar^ na het bersten der gas-bcllen laat
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zicli iioch damp, nod 1
'o

Lik besi

De Iiellingeu van dozen kleiheuvcl zijn met een uitslag van

zout oveilogen, als waren zij met rijp bedekt. Gedurende het

vloedgetijde der zee, moet, naar hetgeen de Javaiicn bewe-

de opwelling van mod gedurende het

ebgetijdc.(?) Waarschijnlijk ontstaan de blaasvormige opheffin

gen , vs^elke aan de oppervlakte der gas-bron bij Koewoe worden
waargenomen en die eene hoogte hebben van 10 a 15 voet.

de mecrdcre taaiheid

A loeibaarlicid

de geringere raa

- van den modder in vergelijking van dien der

plaals. Een heuvel kan de aldaar uitgeworpene

rmen, dewijl de vlaktc van Bledoeg slechts de
ppervlakte schijnt te zijn van een bekken, dat in deszelfs

en al nit papachtigen modder bcstaat,

eid, welLe door de opslijgende gasbellen

binncnstc nog geheel

wordt Liit

op enkele

pen, zich onmiddcllijk weder

de oppervlakte

verharde, veerkracl korst

eenigt. Wordt

modderbekken

1, zoo is deze
editor zoo slap, dat zij onder het gewigt der daarop uilgc-

braakte modderdeelen telkens wegzinkt en op die wijze belioudt

dit modderbekken steeds zijn effen nivean. Te Soerabaja daar-

entegen zijn de plaatselijke omstandighedcn waarvan

<r

der gas-bronnen (modder-vulkanen) afhankehj

andcren aard; de oponingen, of iiiodder-kanal

de ge-

is, van

waar-
door de gassen opstijgen, zijn naauw, hebben de gedaante van
schachlen; zij zijn niet kctelvormig omsloten, maar hggen in

eene opene vlakte en hebben zich een weg gebaand door een
alluviaal-bodcm, %\clkc eene groolere male van vasthdd bczit.



TWINTSGSTE SCllETS.

IlET CENTilALE IIOOGLAND TUSSCUEN 1)E VULKA^iEN

ARDJOENO, KfeLOET EN KAWL

uUnd (lie Welt wird all und wiij wiedcr juiig,

<iUuJ der Mensch holTt immer VcrLtsseruug.v)

(SCHILI^ER.)

Nyantang den W'^*"^ November.
I

Ongcstclcl was ik van mijn togt naar den topdes Ardjoeno to

Malang teiuggekeerd^ liierbij voegden zich nog zeer kwellcndc

rhumatische aandoeningen, ten gevolge waarvan ik behocfte

naar rust gevoelde. Nergens had ik dezehe beter bcTredigd

kunncu zien, dan in de gastyriji^ woning van den heer As-

sistent-Resident van Malang, ahvaar ik vier dagen lang dc

vriendelijkste verzorging genoot, zoodat ik niij op den 19^^"

November reeds weder in staat gevoelde de terugreis, althans

aanvankelijk naar Solo, te aanvaarden. Doordrongen van dmik-

baarheid, voor de menigvuldige blijken van vriendelijke deel-

neming, zeido ik den heer Dickelman en de zijnen vaar\^cL

Tevens kwijt ik mij van ecn aangenamcn pligt alhicr de betui-

ging mijuer innerlijke erkentelijkheid af te leggen voor de

veelvuldige hulp en ondersteuniiig, welke de heer W. de Vogel^

Resident alhier, mij op mijne reizen en ondcrzoekingen in

Pasocroean lieeft verleend.

De eerste 7 palen tusschen Malang en Singaling lag ik gistcren

met rijtuig af, en zettede mijne reis vervolgens over den allcr-

wege even goed onderhoudcn als breeden weg nog vijf palen

verder voort, tot aan Sisir, het hoofddorp met een pasang-

grahan in bet distrikt Batoe, ahvaar ik ten OV* ure aankwam.

Doze plaals ligt in het hoogste westelijkste gedeelle van de

dalvormige rnimtc, welke zich tusschen den Ardjoeno en den

^
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Kawi uitstrckt; zij ligt ecliter nadcr bij dcu Kawi clan bij den

ecrstgenoemden berg. Het laagst gclegene gedeellc van hctdal,

alwaar de wederzijdsclie helllngcii elkander raken eii waar de

hoofdbeek heenstroomt, ligt op een afstand van V2 p^^l van

den pasanggraliaa noordoostwaarts naar de zijde van den

Widodareri, weike, benevens de overige beigtoppen van den

Ardjoeno, in het noorden 20 tot 55^ ten oosten zigtbaar is

en zich in zijne omtrekkcn vertoont, zoo als in Ardjocno
r

Fi(juur d voorgesleld is. De helling der rib ^"^^5 waarover men

naar den AVidodaren-top opklimt, bedraagt in haar hoogste en

steilsLe gcdcelte niet meer daii 20^ en in haar midden- en in

haar benedengedeelte slechts ongevcer 5^. Zuidwestwaarts van

ons verheft zich het naastbij gelegene gedeelte van den Kawi:

de kegelvormige voorbergtop goenoeng Panderman^ waar ack-

ter de lange, regte dwarsdam begint, welke zich in de rigting

van het zaiden naar het noorden tot aan de Andjos-moro-

keten uitslrekt en ter westelijke grens strekt aan het tus-

schendal Batoe. Is de keten zelve, benevens de hellingen van

den Ardjocno van de hoogte van 5,000 voet en het meer wes-

telijk gclegene gedeelte reeds van de hoogte van 4,000 voct

af met wonden bedekt, zoo vertoont zich de dwarsdam daar-

entegen gehecl en al van geboorate ontbloot en slechts met

gras begroeid. Uithoofde het distrikt Eatoe, in de nabijheid van

den pasanggrahan, eene hoogte van ongevcer 2,700 voet be-

rcikt, ^) zoo geniet men aldaar eene.zeer gematigde luchtsge-

steldheid; de bodem is rijk bebouwd en levert eene groote

hoevcelheid kofTij op.

Eene warme bron^ eenigc palen westwaarts van Slsir gelegen,

mag niet met stilzwijgen worden voorbij gegaan. Zij ontspringt

op den achtcrgrond van een nevendal van zeer geringc uitge-

') De opgaaf der hoogte van Sisir mag nkt als ^-e^er beschouwd worden , cveiimiii

als die van den dwarsdam Eadjeg wesi, ran Ngantang en van Bakoel; uithoofde mijn

zukboekjc door ^QXi rcgen nat geworden was en de opgegevcac barometer- en therm,

waarncmingen, welke aan de berekcning der vier geuocmde hoogten ten grondslag

hebbcn gestrekt, niet dau onduidelijk daarin te lezen waren, ten gevolge waarvan

het rnogelijkis, dat in do aangcnomene cijfcrs ecnc vcrgissing hccft plaats gehad.
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slrekthekl, in eene dalyormige bogt van do berghelling, gclcgoii

tusschen den gocnocng Pauderman en liet begin van dcu dn ars-

dam Radjog wosi; dit nevendal en dc beck, welke in ccnc

noordoostclijke I'igling al murmelend door hetzclve vlict, dalcn

allengs naar de zijde van het hoofddal van Batoe afwaarts.

Op deze wijze wordt de kleine dalgiond aan drie zijden door

grazige, tamelijk steile hellingen omslolen, en is dezelve sleclits

aan eene zijde, namelijk, aan de noordoostzijdc, geopond. Dc
bron, Singoeritii) wordt zij gchccten, ontspiingt derhalveaan

den noordoostelijken voet des Kawi en bcliooit tot het gebied

van dozen voormaligen vulkaan.

kens, welke op een afstand van ongeveer 20

gemetseldc bck

r zijn gelegcn. !<> Het buitenste , het hoogst gelegene bekkcn
vierkant, heeft eene middclliin van 6 voet en hgt onbcdokt

id dor errondslagren van de murcn van een voor-

I

inahg tempeltjc, onder welks puinhoopen wij nog een Doerga-

bceld aantroffen. liet water, waarin vole gas-bellen (van kool-

zuur) opstegen, verspreidde geen reuk en smaakle als ^^atcr,

waarin eene geringe hoeveelhcid Carbonas sodae is opgelost. De
warmtcgraad van hot water, bij eene temperatuur der lucht van

ISjO'' Reaura. in de schaduw, bedroeg ten 73/4 ure; 26,0^ Reaum.
(90,5" Fahr.). — 2= Het benedenste bekken is 6 voel lang, 4
voet breed, I3/4 yoet diep; over hetzclve is een bamboes-huisjc

gebouwd. Zoowel de bodem als de zijwanden zijn bedekt met
een oranje gecl beslag (ijzeroxyde-hydiaat), dat het water allengs

heeft afgezet; dit water verspreidt geen reuk, vertoont geene

opslijgende gas-bellen en het heeft een flaauwen, veel minder
zoutachtigen smaak dan dat in het hooger gelegene bekken, niet

veel verschillende van dien van zuiver warm water. Zijue tem-

peratuur echter was hooger dan cUe van het vorige en bedroeg,

op denzelfden oogenblik, 35,25° Reanm. rill,5^ Fahr.'). Dc iher-

bleef gcdurende een k De
hoevcelheid water, welke uit eene kleine deuf in het bckk

^) Waarscliijnlijk is dit dc plaats „Singoredjo" op de kaart van Lc Clcrcq.
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stroomt, bcdraagt icderc niinuut oiisrev.ccr 4 k

bekken binnen 2 uren vol loopt. Bij hct wcgvlieteu van het

water uaar het lager gclegene gedeelte van het kleuiedal, vornit

het allerwcge bezinkscls en korstcn, wclkc van buiten hchtgrijs,

van bimicn gcelachtig grijs van kleuren zeer hard zijn; hierdoor

zijn allengs vrij uitgestrekte terrassen gevormd. Bij wijze van
Irappen dalen zij in den dalgrond neder^ booinstanimcn, takken,

banjboes- en glagah-stengels, welkc toevalhg aldaar op den bodem
lagen, zijn met cen gehjk beslag in den vorm eener korst over-

tdgen en, na oplossing of verniohning van het inwcndigc hgchaani,

dat op die wijze was bedekt, niet zclden in pijpvormige, holle

massa's overgegaan: L. no 242 (Bat. no 50.). Naar het schijnt,

bestaan deze harde korsten hoofdzakehjk uit zwavelzure k
aarde, aluinaarde, vermengd met kieselaarde en ijzeroxyde.

Volgens een qualitatief onderzock, in het wcrk gesteld dooi

den « stadsapothecar te Socrabaja,)) waarvan de heer de Vogel dc

vricndclijldieid heeft gehad mij een uittreksel tedocn tockomen,
bcvat het water van het hoogste, onbedcktc bekken (n" 1),
behalve viij koolzuur, in 52 oncen water: = 40 grein Carbonas

calcis, en voornaraelijk Murias calcis, benevens sporen van
Sulph de tcmperatuur in Juiij, 1811
wordt gezegd 90,0^ Fahr. te hebbcn bcdragen; op den 20

ember, 1844, bc\

90,5'' Fahr bcdroeg. Ilet water in het lager gelege;

met een huisje omringdc bekken, bevatte behalve

koolzuur, eene gelijke hoevcclhcid zouten als het boven ver-

ftjelde water (40 grcin in 32 oncen); deze vvaren : Carbt
ferri, Murias ferri, Carbonas

cenig

benevens sporen van Sulphas magnesiae : de

Siilpl

van dit Mater, bedroeg in Julij^ 1841: 110,0" Fahr. (ik vond
de tcmperatuur : 111,3° Fahr,).

* Tjilhoofdo deze mincrnalbronnen, gelijk de nevcns dezelvcn

gcbouwde tempels en het onnnuren van het bekken ten duide-

lijkste bevvijzcn, reeds bekcnd waren tiidens het bestaan van

lliiidoe-kolonistcn op Java, en waarschijnlijk deslijds reeds gebe-
zigd ^vc^den als geneeskrachtige >vatercn, zoo is het wcrkelijk
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zaten, en ons geeue waarnemingen hebbcu achtergelaJen,

waaruit wij zoudcii kunnen zien: of en Iioevecl de warmtegraad
van hct water scdert 700 of 1,000 jaren is toe- of afgenomcn.
Men herinnere zich, dat de krater, wclke den schedel des
bergs, — van den Kawi, — doorboorde, reeds sedert lai

tijd geheel en al is uilgebluscht, en dat de bron, op een aannier
kelijken afstand van den centralen bergtop, aan den buitcnwaarts
gekeerden voet van zijn noordelijken vooibcrg ontspringt.

Heden morgen, den SO^^-', zettedc ik mijne rels door het
hoogland vcrder westwaarts voort, ten einde over Ngantang
Kcdiri Ic bereiken.

In de onmiddellijke nabijlieid van Sisir loopt de uitmunlend
onderhoudene weg, die to paard kan worden afgelegd, over
eene uitgestrektheid van verscheidene palen tusschen sawa's
been en komt

"
men vervolgens aan den oosteliiken voet van

den dwai'sdam Radjeg ker
zijde van denzehcn, een zijpad gelcgen is, dat znidwaarts
naar de warme bron Singoeriti voert. Vervolgens loopt de weg
al kronkclcnd tcgen de helling van dezen bergrug op^Yaa^Ls,

welks bovenrand wij ten 8V2 nre, derhalve na eon rid le

paard van li/j unr van Sisir af gerekend, bercikten. De hoogte
van dezen vvcgpas bcdroeg, in de nabijheid van een pandopo,
3,650 voet. De Radjeg wesi strekt zich als rand bijna in

eene regte rigling naar het noorden nit, en verecnigt zich met
het oostelijke gedeelte der Andjosmoro-keten, welke van het
punt van vcreeniging af naar het west-zuidwesten loopt. Daalt
de Radjeg wesi aan de oos^zijde, dat is, in het wijde dal tus-

schen den Ardjoeuo ten noordoosten en den Kawi ten znid-

daarentcgen breidt hij zich

dam ncderwaarts. naar het

plateau, dat

ikelijk met eene gehjke hoogte als de rand, of allhans

hts van heverledc in de riijlinii

van het westen afdaalt; dit hoogland, hetwelk zich uilstrek

tusschen den noordelijken voet van den g. Bokong (Kawi) €

znidehjken voet der Andjosmoro-keten, benevens het dvvi

)

I
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dcr laalstgciiocmde: Indorowali, hebben wij reeds vrocger,

iiamelijk, van den top des Ardjocno in oogensclioiiw geno-

nien. Ten noorden en ten weslen wordt het plateau, bijna in

den vorm van ecn halven kring, omsloten door deze Audjos-

nioro-keten en den Indorowati.

De bodem van het golfvormige , sleclils hier en daar geheel

vlakke hoogland vormt eene wildernis, bcdekt met hooggroeijend

gras, waar tusschen sleclits op verren afstand van elkander

cnkele boomen en boomgroepen worden aangetrolTen. Niettegen-

staandc het aanlokkendc groen zijner grasvelden, de aangename

koelheid van zijn khraaat^ het romantisch schoon der met wou-

den bcdektc bergketcnen, welke dit plateau aan alle zijden oni-

ringen, zoo is het echtcr voor het grootste gedeelte woest en

onbewoond.

Terwijl Mij onze reis voortzettcdcn over een ucg, welke in

hondcrden van bogtcn over dat benedengedeelte der noordelijke

helling van den Kawi (Bokong) heenlooptj hadden wij het hoog-

land, doch eenigzins lager dan den door ous beredcn weg, aan

onze reglerzijde; algemeen genomen zettedcn wij onzen tog t in

eene westelijke rigting voojt, waarbij wij den Indorowati steeds

in het gczigt hadden. Ten 9 ure kwamen wij door de dicpc

kloof (djoerang) der Ladjoe, welke langs de helling van den
Kawi bcnedcnw aarts loopt en zich lager, aan onze regterzijde,

met de hoofdkloof der kali Konto vereenigt; wij vervolgden

onze wandeliug dwars langs de berghelling, hidden bijna altijd

eene gelijke hoogtc, kwamen door eene tweede kloof en be-

reikten eindelijk ten 93/4 ure dcsa Bakir.

g van

Deze plaats ligt, in het zuidwestelijkste gedeelte van het hoog-

land, op een voorsprong van de helling des Kawi 5 de diepc

kloof der kali Konto scheidt desa Bakir van de steile hellii

den Indorowati, welke tegenover dezelve, zijn middengc
in hot noojclen 40^ ten westen, oprijst; de Kawivcrhcft zich in

het zuid-zuidoosten ; de hoogtc dezer plaats kan niet veel minder
zijn dan die van het paspunt over den Radjeg wesi.

\an hier loopt de weg over eene helling, die zich verie In

de leiiqle uilstrckt en onafjrebroken ncdcrwaarts dnalt. naar den
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zuid-zuidoostelijlvon voet van den IndoroWc\ti, alwaar de kloof

der kali Konto^ het eenigc uitloozingskanaal der beken van

dit hooglandj langs stroonit. Aanvankelijk is haar loop zuid-

westAvaarls, vervolgens zuidwaarts gerigt , Icrwijl zij later

oin den voct van het Indorowati-juk hecnvliet, dat zicli ver

naar het zuidcn uitstrekt. Aan de eene zyde^ namelijkj aan de

nooi d\\ estelijke en weslelijke zijde d. i. aan den regterkant

begrcnsd door de helhng van den Indorowati, — aan de over-

zijde ten zjuidoosten en ten oosten, d. i. aan den linkerkant^

door een langen ncderwaarts loopendcn rug van den kawi,

vormt deze beekbedding eene 5 a 500 voet breede spleet,

welke zich in een tal van bo^K^Li. ll^i^HC^llllw

den 5 die meermalen 2 a 500 voet loodregt oprijzen en met

wouden bedekt zijn. — Haar bodem, en ook deze is met

woudgeboomte overschadnwdj heeft nu eens eene breedte van

een paar honderd voet, elders weder zulk eene geringe uitge-

strektheid, dat de wederzijdsche, elkander digt genaderde wan-

den door de beek Avorden bespoeld.

Deze aanzienlijke kali stnwt hare schuimende watercn in

duizenden van bogten tusschcn puinbrokken van trachiet^ ^)

welke haren bodem bedekken. Te rekenen van hetpimt^waar

Bakir. deze kloof bi pi

waar zij dezelve verlaat, overschrijdt de weg, nu eens over

bamboes-bruggen 14 herliaalde malen deze

beek o 6

linker- naar den regteroever over. Den bodem der kloof vol-

gende, die, wcl is waar, van lieverlede, maar toch voortdurend

IT daalt, wordt de weg te paard in ongeveer een uur tijds

afgelegd; hij mag lot de schoonsten, ja, tot de sehilderachtig-

sten van Java worden gerekcnd. Ongeveer in het midden van het

dal stort zich, van de linker- of Kawi zijde, een waterval van eene

hoogte van 75 voct nedervvaarts, waardoor ni(niwe b

») In alle bekcn, welke ik gcdiircndc dczc reis op mijncn wcg ontmoctte, deetl ik

ondcrzoek naar de rotssoorten in hai-cn bodem aanwezig; waar sleclits ecnc enkele

steensoort is opgcnoemd, niocfc derhalve worden vcrstaan, dat in die streek geen

spoor van ecnige andcre forniatie yoorkomt.

7G
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?rheld aaii de wocstc, doch indrukwekkende schoonheid dez

stieck wordt bijgozct.

Ten 11 ure berciktcn wij liet uiteindc van het dal en kvva-

nien in een Eweedeu, iets lager gelegenen berg-ketel aan, welke

zich hier voor ons opende. Tot nu toe hadden ^^ij onzen \\eg

steeds voortgezct in de duistere schaduwen der wouden^ welke

ons omringden. V66r ons uit ontwaardden wij door het dimner

id bladerengewelf het

benevens de Kokos-i>aI

ijk lachte ons dit dorpj

o
kicine, rijk bebouwde obrd, dat eenzaam en verscholen 1

tiisschcn lioog oprijzende, met wouden bedektc bergen. De
tropische pracht zijiK.T palm-boschjes, het gastvrije uiterhjk van

zijn pasanggrahan scheen ons uit deze wildernis, overschaduwd

het b bosschen

lokk zich boT

hoofden zamenpakten; de gansche hemel werd

wolken overtogen, ratelend Het zich de stem des donders vcrne-

rnen en cnkele Miksemschichtcn schoten her- en derwaarts en

verhchtten flikkerend het pad, 't welk wij moesten volgen.

Onder dergehjke voorteekenen van een naderend onweder

bereikten wij ten 12 are den pasanggrahan , aluaar wij met
den klank des gamelan werden begroet, die daar buiten, onder

den vrijen hemel, werd begeleid door een oorverdoovend con-

cert van wolkenmuziek en regengekletter, dat tot aan den avond

voortdurend bicef aanhouden. Het gure weder deed ons al het

voortreffehjke van een goed dak en eene goede kamcr des to

hooger waarderen, en hoe harder de storm daar buiten loeide

met des ttede

disch

Eigenaardig mag het uitzigt genoemd worden, dat men
van Ngantang op de noord-noordoost- en noordoostehjkc zijde

des goenoeng Keloet geniet; ») hij doet zich van daar voor
m de gedaante voorgestcld in Keloet Figuur 5, nanielijk,

) Er wordt inimer veronrlerstcld, dat de bergtop wordt gezlen in de opgcgcvene rigting.
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met diepe klovcn en splelen doorploegd ^ c, is zijii hoogst

gelcgcne oostelijke, d. zijn noordelijke top. Zijn oostelijke voct

I'ereenigt zich met den westelijken voet des Kawi door middcl

van een met A\ouden bcdektea tusschenzadel, die over eene

zeer groote uitgestrektlieid eene uiterst zaclile glooijing bezit

en in zijn middengedcelte volkomen vlak is^ liet laagste gedeelle

van dozen tusschenzadelj waar, in deszelfs midden, liet pas-

punt van den weg naar Welingin gelegen is, ^vo^dt van liier

regtslreeks in het zuiden gezien. Hot schijnt, dat dit punt

op eene gelijke lioogte ligt als Nganlang, naraelijk, 1,850 voet

boven den spiegel dcr zee. Geene der omliggende be^^oondo

plaatsen is zoo nabij den goenocng Iveloet, d. i. nabij zijn

noordoostelijken voet, als Ngantang, van waar men den lop des

bergs, ^\elke slecbts 5,000 voet hooger rijst, bet gemakkebjkst

kan bekbmmen. Echter was zulks nog nimmer door geen

Javaan bcproefd ge\vordcn. Slecbts eene kloof schcidt het kleine

Ngantang-platcau van den voet des bergs, namelijk, de kloof der

kali Konto, welke dwars door bet zuidelijke, iets lager gele-

genc gedeelteder Ngantang-vlakte naar het weslen vliet en digt

langs den noordoostelijken en noordeiijken voet des Keloet

stroomt. Deze voet des bergs is geheel en al met ^vonden bc-

dekt en rijst allengs naar de belling opwaarts. De vlakte van

Ngantang wordt derbalve ten zuidvvesten en ten zuiden begrensd

door den Keloet en den vlakken zadel, gelegen tusschen den

Keloet en den Kawi*, ten noordoosten door het westelijke uit-

einde der Andjosmoro-keten, goenoeng Selondo geheeten, en

ten oosten en ten zuidoosten door een dvvarsjuk des Selondo,

dat in de rigting van bet noordoosten naar het zuidwesten neder-

daalt en betgeen wij als de v^estelijke belft van het gesplitstc

bidorowati-juk raogen beschouwen, waardoor Ngantang van bet

hoogland van Bakir wordt gescbeiden^ wij zullen bet de Ngan-

tang-keten noemen. Dit juk vangt aan in bet noordoosten; zijn

hoogste top, goenoeng Koekoesan geheeten, wordt gepeild in

noorden GS^'^/a ten oOslen, en rijst misschien 700 voet hooger

dan Ngantang; anderc bergtoppen dezer keten beeten: goenoeng

Pekalong, g. Kanjbal. Van dit punt loopt de keten in eene
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zuidwcstelijkc rigtiug, neeml allengs iii hoogte af en oindigt in

lid zuicloii 25^ ten oosten op ongeveer een pa^il afsfands van

het clorp, ter plaalse, nauielijk, waar \\ij bij het vcrlaten van

het Konto-dal, rondoni de zuidelijkc spits van dcze tweedc

keten des Indorowali (de Ngautang-ketcn) been gaande, de

desa Nganlang voor bet eerst gewaar werden. De Ngantang-

kcten is met wonden bedekt en beneerat het nitzigt op den

Kavvi en op het oostelijkc jnk van den Indorowati, waarvan

men slechts de hoogste schedels ontwaart, welke in bet zui-

den 53"^ ten oosten en in bet noorden 50^ ten ooslen boven

dcszelfs kani oprijzen.

Aan de westelijke zijde daarentegen wordt Nganlang begrensd

door een gebeel gcisoleerd gebergtCj namehjk, door de Loesonggo-

keten. Zij rijsl op aan den noordebjken voet van den Keloet

\vest-zuidwest\vaarts van bet dorp Nganlang, zet zicb van daar

met een zeer sraalleOj scberpen kam, welks hoogste toppcn

zicb
J
naar schatting, 5 a 700 voct boven het dorp verbeflen,

van bet zuiden naar het noorden of, juistcr gezegd, van bet

zuid ten weslcn naar het noord ten ooslen vooi't, en eindigt

alsdan wcdcr, zoodat Insscben bet noordehjke uiteinde van deze

keten en bet Avestebjke cinde van den g: Selondo eene opcne

tussehenrnimte overbhjft. Naar de zijde van deze tusscbenruiinte,

waarover een weg naar Kediri voert, namelijk, de pas van

Bakoel, rijst het plateau van Nganlang eenige bonderd voet^ bet

verheft zich derhalve, algemeen genoracn, van het zuiden naar

bet noorden. Verscbeidene dwarsribben worden door deze kh?ine

westelijke keten afgezet, welker eerste hooge top in het zuiden

80^ ten westen van het dorp oprijst, die, even als haar hoogste

middcntop, ((goenocng Loesonggo)) beet; in bet noorden 58^ ten

westen verheft zicb, midden op den kam der keten, eene groote,

bijna hemisplierisehe rots: goenoeng Selo koerong, welker lood-

regte, verlicaal geribte zijwanden reeds in de verte bunnen

trachictisehen oorsprong vcrraden; iets vcrder noordvvaartssteekt

nog eene dergelijkc rots boven den kani der bergketen uit,

namelijk, de goenoeng Selo kaki. Behalve deze rolsen worden

hi(;r en dnar op de bergnok eenige kolossale rotsblokkm aange-
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liofll'ii, M'elke zoo geliool los en vrij liggoji, dut zij siedits op

ook nan de hellinir der k

op

'O
tbaar zijn

Hit het voorafgegano liebben \vij gezien lioedanig de kleinc

lioogvlakte van Ngantang, die, wel is waar door veclvuldigc

bcekbcddingen is doorgrocfd, doch over het geheel geiiomen

als eenc vkikte mag bcscliouwd worden, en waarin ook wer-

kelijk volkomen eflenc j)kitten Toorkonien, door bergkeleneii,

met wotiden bedekt, wordt ingesloten; tc rekenen van hare

hoogste noordehjke streek daalt zij allengs naar het zuidon en

zuidwestcn nederwaarts, totdat zij in de kloof der kali Konlo

uitloopt, welke haar laagslc gedeelte doorstroonit. Dezc aan-

zienlijke beek zon ongct\\ijFekl ecn nieer hebben gevormd, vond
dezelve niet een uilloozingskanaal in de dwarskloof, welke den

Keloet van het zuidelijkstc gedeelte der Loesonggo-kelen , ter

se waar deze zich begint te verheflen, afscheidt; doo
+

skloof zet zij haieii looi) naar het dienland Tan Kediri

ijk in ecne
)

o buitenwaarls gekeeixlen, dat is, wes-

telijken voet van den Loesonggo.

Het dorpje Ngantang, in zijne onmiddellijkc nabijheid oingeven

door helder groen gekleurde sawa-terrassen, Avordt op de vol-

8 besrensd paal ten wesLen

verheft zich de Loesonggo, oost- en zuidoostwaarls rijst de

Ngantang-keten opvvaarts, nu eens op een, elders wedcr op drie

palen afstands van hetzelve; ten noordcn ligt, op 3 d 4 palcn

van hefzelve vcrwijderd, de waterscheiding, terwijl op een

elijken afstand van daar, doch zuidwaarts de voet van denrr

O

bencvens de verbindingsrug Tan den K
gelegcn zijn; deze laatste is ecLter 6 palen Tan daar Tciwij-

derd. Ruinen Tan tempels, gehouwenc stcencn. standbcelden

.

^) Op verscheidcnc kaarten is zeer tc onregte voorgesteld geworden, dat de kali

Konto hare uit\yatering heeft noordwestwaarts van Ngantang. Aldaar bcreikt het

plateau juist zijn hoogste punt, de waterscheiding*, — aan wclker overzijdc dc.kali

Pantj nederwaarts hruist.
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stecnplatcn i) waarop KaAvi- en Sanskrit- teekenen in^egriiTeld

zijn, kuniien tot bewijs strekken, dat dit eenzame oord, lict-

welk door natimrlijke bergwallen bijna aaii alle zijden van Iiet

overige gedeelte dcr aarde wordt afgcscheideii, reeds in Tree-

gere eeuwen ten zetel strekte van bewoners, die hier tusschcn
woudcn hadden
Veel waarschijnlijks bevat liet vermoeden, dat de bewoners
dezer landstreek destijds tahijker waren dan thans en dat bet
hoogland later weder in eene wildernis is veranderd, welke
eerst scdcrt korten tijd door het thans levende geslacht is

bcwoond geworden. Het is opmerkenswaardig, dat de tempel-
ruinen op Java bijna overal in de hoogere, (jematigde, ja,
soramigen zclfs in de kocle strekcn van dit eiland worden

bij

vlakten van Java lig besluit mog
landverhuizers, Brahminschc p

insgelijks nit eene gematigde, hoog gelegene streek, — welke
eene hoogte van 2 k 3,000 bereikt, — afkomslig waren, of
dat zij slechts eenzaamheid zocbten en zich door de schoon-
heid, welke de natuur dier hoogere zonen aanbiedt, heten
aanlokken? Men mag het immers als zeker beschouAven dat
alrijke bedev tempels bezoci

Kcdiri den 2d'^^'^ Nov
Heden morgen ten 7 urc verliet ik Ngantang en zette ik mijnen

paard in eene noordelijke

ora over het hoogste gedeeltc der vlakte do

doel

welke de Loesonggo- van de Selondo-ketenscheidt. af te dalen
Kediri te bereiken. Slechts een gering ik afg

Eene groote steenen plaat, waarop ongeschonden letterschrift wordt gevon-
den, - waarvan ik eea facsimile vcrvaardigde, staat in de nabijhcid van den pasang-
pahan van Ngantang. Behalve de grondslagen dcs tempels bij Singoeriti heb ik er
insgelijks op den Kawi aangetrofFen (zie boven); de tempels van Ngantang schenen
m.j toe geheel en al verwoest te zijn. Het schijnt , dat de Brahn.inen zich voorname-
lijkinhet noordelijke gcdeeltc van Malang nedergezet hadden, alwaar de best bewaard
geblevene ruinen, die van Singosari en Pakis, worden gevonden.

^
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I

legcl, loen ik het woud weder biimcnlrad, waarin do weg met

eeiie zachte glooijing iiaar het noorden opwaarts liep, Binnen

dit -woud trof ik eenige weinige dorpjes aan. Op iiioerassigc

plaatscn en in kleine valleijen van hctzelve ivies ecn zes voct

Iioog, bosvormig Acrostichumj hetwelk ecne groote overeen-

komst had met A. inaequale BL Allengs hooger slijgondej bij

het vervolgcn van mijn weg door het woud^ bereikte ik ten

73/4 urc het dorpje Bakoel (hoogte dezer plaats 2,000 voct) 5 dit

plaatsje hgt op den hoogsten noordehjken wrong der Ngantang-

vhikte, welke van hier af weder naar de andere zijde^ dat is,

naar het noordwesten en wel tamehjk steil begint af te dalen,

zonder echter een eigenhjken bergrug te vorraen, Nadat ik

eene baromcler-waarneming had gedaan, klom ik aan de over-

zijde langs eene helHng tusschen het noordelijke uiteinde dcr

Loesonggp-keten en het westehjke einde van den Selondo naar

beneden; deze helhng daalt aanvankehjk in wijd uitgestrekte

,

vlakke terrassen nederwaarts^ ora eindchjk uit te loopen in de

kloof der kah Pang^ wellvO tusschen de Loesonggo-heHing ten

ziiiden en eene verlengde rib des Selondo ten noorden door-

h)opt. Ter wederzijde begrensd door deze bcrgriiggen, strekt

de kloof zich verre naar het westen uit. Zoowcl de bodem als

de zijwanden der kloof, alles was bedekt met het schoonste

woudgeboomtCj onder welks schaduwen de weg, die eerst v66r

weinige jarcn is aangelegd geworden, van lieverlede, niaar toch

voortdurend lager naar hot diepland heenloopt.

Eerst ten DVa ure troffen wij, aan de grenzen tusschen de

residentien Pasoeroean en Kediri, weder een dorp aan, namehjk,

desa Sembon; tot aan deze plaats zijn het voornamelijk wou-

den, welke den bodem bedekken, docli van hier af begint de

kloof der kali Pang allengs wijder en vlakker to worden. Nii

voerde de weg ons door een vlakland, dat met eene geringe

glooijing naar het westen afloopt en slechts met een schraal

gegrocid, verre van elkander staand geboonite is bedekt, waar-

onder vooral Acacia- en Cassia-soorten, bcnevens Colbertia obo-

vata worden aangetroffcn; des te talrijker daarentegen waren de

rotsblokken van allerlei grootte, \\aarmede de dorre, diooge
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bodcm als bezaaid was. Eeuigen dezer puinbrokken, van wclke

sonimigen een rondachtigen, anderen een boekigen vorni badden

en uit eene trachietische rotssoort bestonden, badden eeue out-

zaggebjke grootte; zij waren hooger dan inlandsche huizen, docb

lagen ecbter geheel en al los op de opperylakte des bodems.
Zij bragten ons die blokken voor den geest, vvelke, insgebjks

geheel los en vrij, op bet bovenste gedeelte van den sraallen

kaai der Loesonggo-keten liggen en elken oogenblik dreigen

neder te storten, Misscbien ontstonden zij door bet verbrijzelen

van eene steile berghelling, ten gevolge van bevige aardbeviug,

en roldcn zij tot bier been, tenzij dezelven, en deze veron-

derstebing beeft meer waarscbijnlijkbeid, als wrijvings-produk-

ten moeten bcscbouwd wordcn, ontstaan bij de opbeffing van

de naburige, met seberpcn kam gevormdc trachiet-keten? Door
de Javanen ^vordt bcweerd, dat velen der blokken door den
goenocng Xeloet bier been werden geslingerd? en deze vul-

kaan ligt minslens op een lijnregten afstand van 10 palen van
deze plaals verwijderd.

Door dergelijke streken zelteden wij onzen togt te paard
voort, daalden in de rigting van bet westen allengs lager en

de kali Pang ten noorden van ons liggen; eindelijk kwamen
bij een breeden, gebaanden

evenwijdige des ber

Tea 10"/4 ure

over de bam-reden wij (van den regter- naar den linkeroever)

bocs-brug, welke over de groote kali Konto ligt; deze kali stro(

te dezer plaatse in eene noord-oostelijke rigting, over een
bezaaid met groote vulkaniscbe rolsteenen van eene mize kl

bed

beslonden

15 voet

ter wederzijde uit op elkander geboopt

zicb op enkele plaatsen ter boogte van

stort zicb even als de kali Pang, docb
beiden afzonderlijk , in de groote rivier van Kediri, namelijk,
in de kali Brantes.

Verderop loopt de weg in zijne vorige, namelijk, zuid-zuidwes-
telijke rigting aan dc overzijde der kali Konto door de vlaktc,
welker verzengcnd hcelen dampkrlng wij thans weder inadcmden;
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liij voert oas vcrvolgcns tusschen koffijluinen been, die op pas

onlgoiinen gedeelten van Let woud zijn aangelegd gevvordeii.

Zwarte, half verbrande booms taiiiineii lagen nog overal op den

bodem verstrooid in het rond en vervulden de zoelc lucht met

hunne rookwolken. Zelden mogten wij ons verlustigen in Iict

ontwaren Tan het vcrvrohjkcnde schouwspel van hier of daar een

dorpje aan te trelTen, dat eenzaam in deze woudwoestijn gele-

gen was.

Ten 12V4 ure bereikten wij dcsa Pare, alwaar ik een bejaarden,

vriendehjken Javaan aantrof, den Raden Pati van Kediii, die

mij het voorstel deed oni gezamenlijk de reis naar Kediii voort

te zelten. Na het nenien van een behoorhjk middagslaapje, dat

zulk een deftige Javasche mijnheer voor niets ter wcreld zoii

Avillen verzuirnen, vingen wij onze reis ten 2 ure wederom aan;

binnen 3 uren lijds leiden wij den weg, welke in ecne zuidwes-

tehjke rigting door de vlakte naar Kediri loopt, met rijtuig af.

De bodem bestaat bijna overal uit een geel, holder grijsklenrig

zand, verraengd met eene groote hoeveelheid fijnj vulkanisch

gruiSj rapillij dat van tijd tot tijd door den Keloet hier over de

vlakte is nitgebraakt geworden en thans zulk eene dikke laag

vormt, dat de diepste beekkloven^ welke eene diepte van 50 a

35 voet bereiken, dezelve niet geheel en al doorsnijden. Misschien

hccft deze laag in de vlakte eene dikte van verscheidene honderd

voet
J
want zij is meer dan honderd voet dik aan de hellingen

van den Keloet, en deze zijn toch allijd min of meersteil. Aan

gene zijde, in het oosten en noordoosten van desa Pare vertoont

de zandgrond eene bruinere kleur en is dezelve met eene grootere

hoeveelheid teelaardc vermengd.

Ten 5 ure kwam ik weder te Kediri aan, welke plaatsikden

IS^'^" September verlaten had en alwaar ik thans ten huizc van

den Resident een even vricndelijk onlhaal genoot als voor 2^/2

maand.

Ik had nu mijne omzwervingen voor dit jaar geeindigd. Het

plan, dat ik mij had voorgesteld, om de vulkanen van Oost-Java

te onderzoeken, was in zekere mate ten uitvoer gelegd. Maar

het bevredigen van vroegcr gekoesterde wenschen baart innner
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\\cdLT nieuvvc wenschen; nieuwe reisplaniien vverdcn ontwor-

pen, want verre was het er van verwijderd, dat de stem zicli

hooren, welke mij onophoudelijk had

Itufn operis
o

Op den 22^t<^n November, 1844, reisde ik van Kediri over Solo
naar Selo, gelegen op den tusschenzadel , welke den Merapi met den
McrLaboe vereenigt. Te dezer plaatse , zoo mede Later te Salatiga

,

liield ik mij bezig met bet onderzoeken der raedegebragte mineralia,

het uitwerken der profielen en kaarten , bet berekenen der gemetene
hoogten. Vervolgens doorkruiste ik de streken gelegen aan de zuide-

an

bevmdt, — wijders de Landscbappen , welke den noordelijken en
noordwestelijkon voet diens bergs omringen, — bezoclit de kalk-
bergen in bet distrikt Bodja, waarin bet merkwaardige bol (gowall)
Drajoe wordt gevonden, begaf mij van daar over Selokaton naar den
noordelijken voet van den Praoe , en de Jodium bevattende bronnen
van Plantoengan, later beklora ik, langs de steile noordelijke zijde,

den goenoeng Praoe, daalde van daar af naar bet plateau van Dieng
en bragt in dit merkwaardige gebergte de laatste maanden des jaars

1845 door. Ik zettede mijne nasporingen steeds voort en bragt de
kaart van dit gebergte, welker bearbeiding ik in 1838 en in 1840
had aangevangen, tot eeno grootere mate van volledigheid ; zle

bladz. 244 dezer afdeeHng. Eorst met bet begin van 1846 wijdde ik

al mijn tijd aan bet onderzoeken van bet neptuniscbe gebergte, door-
kruist

aren
gevonden; vervolgens begaf ik mij naar het westelijke uiteinde van

Koel

daar af, op eene stelselmatige wijze, van het westen naar het oosten

het eiland doorreizende, de nej^tuyiische gebergten naauwkeurig in al

hunne deolon te onderzoeken. De rpo-prino- nnmolui- Aa n^,^,!,,^^.,,-^,,,..

J
beschermende band ondersteunde , had den wensch te kennen gGg<i-

ven, dat ik, bij mijne geologische togten door het eiland, pogin-
gen in het werk zou stellen, tor opsporing van nuttige delfatoffen on,

kbare In hoe verre ik

hierin heb mogen slagen, zal in de 3'^^ afdceling van dit wei^, welke
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uitsluitencl aau de beschrijving van liet neptuniscliu gebergte is gewijd,

worden aangetoondjnamelijk, in liet achtste lioofdstuk van liet tertiaire

gebergte, waarin over de fossile kolen wordt gehandeld.t>^^^*&

NASCHRIFT BEIIOORENDE TOT DE VULKANE\ VAN JAVA

;

(Hoofdstuk 1 en 2 der tweede afdeeling.)

BENEVENS EENIGE TOEVOEGSELEN.

In de twee laatst voorgaande Iioofdstukkeu ziju alle Java-

sche vulkanen vermcld geworden, namclijk, dc trachiet-bcrgcn,

welke met kratcrs zijii doorboord^ bcncvcns dc blind cindigcndo

bergtoppen ^ die regtstreeks met de eerstgenoeniden verbonden

zijn. Ik heb mij bepaald tot het beschrijven der verscliijnselen,

gelijk zij zich onmiddellijk aan liet oog des waarnemcrs voor-

dedcn en slechts zclden heb ik er de theorctische uitlegging

bijgevoegd, of cene Terklaring van de verschijnselen gegeven.

Deze 've?'klartng der verschijnselen zal ik later^ in het theo-

rctische gedeelte van dit werk^ aan deszelfs slot, trachten te

leveren, in w^elk gedeelte ik mij voorstcl te geven: een over-

zigt, een gcheel en der onmiddellijk uit mijne onderzoekingen

voortvlocijcnde uitkomstenj en der geologische gevolgti'ekkingcn,

welke uit die resuUaten mogen worden afgeleid.

Behalve de reeds behandelde vulkanische kegelbergen, welke

met kraters zijn doorboord, komen er op Java nog eene menigte

andere bergen voor, die^ hoewel zij noch kegclvormig zijn, noch

kraters hebben, uit gelijkey of daarmede zeer overeenkomende

vulkanische steensoorten zijn gevormd als de kcgelbergen.

Deze nemen echter zoodanig aandeel aan het zamenstel van

het tertiaire gebergte^ komen voor als gang-gebergtcUj welke

spleten van het eerstgenoemde opvullen, dat wij dczelven het

doelraati;?st in het tiende hoofdstuk van het tertiaire-geberffte0""^'Ci

kunnen bchandelen.

Wat betreft de geschiedenis, welke ik bij elk der vuurber-

gen van Java heb gevoegd, in zoo yi^YVQ zij mij deslijds

bekend was, tendezen opzigte zijn nieuwetoevoegselen vercischt

geworden, ten gcvolge van plaats gehad hebbende uitbarstin-
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geii van Javascljc viilkanciij staaiide lit I Icr perse leggcn van

dit wcrk. Evcnmiii als do vulkancn in werkelooshcid verkeeren,

is zulks hot geval ten opzigle van dc verschijnselen in den

dampkring. Evenals in do bewerktuigde naluur^ zoo merkcn vvij

insgelijks eene Toortdurende veranderingj een onophoudelijken

Yoortgang en Icven op in de onbewerktuigde natiiur. Ten einde

iramcr hcrhaalde invoegselcn to verraijdcnj heb ik het plan opgevat

aan het einde van het werk een aanhangscl te plaalsen^ Avnarin

ook een loevoegsel zai voojkomen^ bevaltende eene vernieldlng

der plaats gehad hehbende voorvallen in do nahiur van

Ncderlandsch Indie, gedurcntle het ter perse leggeii van dit

wcrk, terwijl alhier cenige toevoegselen en vcrbeteringen op

liot reeds vroeger behandelde zullcn volgen.

N» 7. Gede. (Vulkaan van Java n^ 7.) De aschuitbarsting

van den Gede, wclkc in den jarc 17G1 plaats grecp, — zie

bladz. 27 dezer afdeeling, — wordt reeds veriiield in het

eerste deel der Verhandel. v. h. Batav. Geuoolschap, in eene

verhaiidehng over Jacatra, p. 17.

dO. Kawah kapala iji Widahi. (Krater in de nabijheid

der bron van de beek Widahi.) Op bladz. 64 dezer afdeeling

heb ik slechts een kort overzigt* van dozen krater gegeven.

IJithoofde echter verscheidcne mcrkwaardige verschijnselen bij

dozen krater worden waargenornen en tcvens de bijzonderheid

,

dat dczelve voorkomt in een zandsteen-gebergte, nadere loe-

lichting vcreischt, zoo worden alhier de waarnemingen daarom-

treiit door mij geraaakt, op eene meer volledige wijze uit mijn

dagboek medegedeeld. Deze aanteekeniugen werden door mij

ter nedergesteld in eene hut, wclke ik op deszelfs rand had

doen bonwen, en waarin ik mij gedurende den 29'^'" en 30'^'^"

Maart, 1847, ophield. ') Zie Widahi Ficjuur d.

Dj weg tot het bezoeken van dozen krater staat slechts van

eene zijde open, namehjk, van de hoofdplaats van het dislrikt

Tjisoiidari: desa Tjiwidahi, welk dorp in het schoone dal*is

*) Ea niet in 1844, gelijk op bladz. 64 verkcerdelijk is gedrukt. De schrijfwijze

WiJaTii of Widai vcrdicnt de voorkenr bovcn Widci.
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i^clcgchi waardoor de hoordbeek (tji) Widahi in do rigling van

hot noordoosten slroonit; hel Ifgt bijna in het midden tussclien

de bergcn Tiloc, die oostwaarts, en Toempak roejocng, ^velke

\\cstwaarts van dezc plaats oprijst^ In het zuidwestcn vei'beft

zich de PatoeA\a en in het zuid-zuidwcslen of^ juister gezegd,

zuid ten wcsten van de genoemde plaats, bgt de kawah, met

welker beschrijving vvij ons zullcn bezig houden; ^^'anneer men

van dat dorp uitgaat, neemt men zijn weg^ die allengs hoogcr

rijst, door oorspronkehjkc wouden en bcreikt men de kawah

binnen den tijd van 3*/2 uren, Daar eene beschrijving van dit

merkvvaardige dal en van zijne onistrcken mij te verrc van

mijn onderwerp zou' Iciden, komt het mij dochna tiger voor

deze te bewaren voor een ander werk, dat aan de bijzondere

topographie des eilands is toegewijd;^ wij znllen thans den lezer

onmiddclhjk naar de bedoelde plaats voeren, naraelijk, op den

hoogen rug van het breede, wrongvormige neptunische Ken-

deng-gebergte, dat met eene zachte glooijing naar het noor-

den, namelijk, naar liet tji Widahi-dal atdaalt, Dit gebergte is

van het wcst-noordwestcn naar het oost-zuidoosten gerigt, loopt

tusschen de k carelbersen Patocwa en Tiloe door en yerlenc^t
o'-**'^^o

zich in het Brengbreng-gcbergte. De goenoeng Tiloe verheft zich

ten noorden dezer neptunische opheffing, de Patoewa ten zui-

den van dezelve, in de nabijheid van het westelijke uiteinde

van den Kendeng. Wat bctreft den goenoeng Brengbrcng,

dezen zullen wij later als een eenzijdigen neptnnischen ver-

heffingsrand leeren kennen. Zie Iir^^ afdeeling, het tertiaire-

gebergte, hoofdstuk 5 en 4.

Mijne hut (zie Widahi Tiguur 1) staat op de westzijde van dc

kawah, tcr plaatsc waar de aanvankchjk taraehjk cfTene woud-

bodem reeds lager daalt en overgaat in de helhng, weike den

kleinen ketel onigeeft. Van de plaats waar onze hut is gebouwd

daalt men ongeveer een vijftigtal voet benedenwanrts en bereikt

men aldaar den vlakkcn bodem desketels, welke,in de rfgting

van het zuidwesten naar het noordoosten, eene middellijn van

ongeveer 400 voet heeft. De plaats, waar mijne hut staat, ligt

naar barometer-waarnemiiigcn 5,705 voet boven den spiegel der
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zee; i) iiillioofdc dit punt reeds iets lager is gelegen dan do

gcraiddelde Iioogto van de omringende woudvlakte bedraagt,

zoo mag worden aangenomen, dat do kawah eenc 75 k 100

voet diepe iiitholling vormt, eeoe verzakking beneden den omrin-

genden bodeni- hare verticale doorsnede heeft ongeveer dc

gcdaante van liet nevens Figuur 1 geplaatste profid.

De teniperatuur der lucht in het Avoud, nabij de hut, be-

reikte haar laagste punt kort t66v zonsopgang, namehjk, 10,5"

Reaum., zij bereikte haar hoogste punt dcs middags tusschcn

2 en 5 ure, namehjk, 14,0^ Reaum. 5 de stabile warmte des

bodems, t^vee voet beneden de oppcrvlakte van. den beganen

grond, bedroeg 15,2' Reaum. Dc bodem bestond te dier plaatse,

tor diepte van 1 voet uit eene bruine, losse teelaarde, daarop

volgde, ter gelijke dikte, een geelachlige leem, waar beneden

eenc zcer dikke laag van wUacldige, jseer iaatje, kncedbare

klei wercl aaiigetroffen en daarop volgde zandsleen.

Alom is de bodem bedekt met allervveligsl groeijeiid woiid-

geboomtej dat met mossoorten is OYertogeiij welke het hier in

dikke kiisscns bedekken, elders in lange strooken en draden

Tan hetzelve afhangen; de schaduwen van dit woud onderhou-

den de immerdiirende voclitigheid van dezen bodem. Behalve

deze mossoorten, vindt men Orchideen , varens en andere para-

sietplantcn, die gezamenlijk alle stammen en takken met ecu

dikj harig kleed omhullen. Binncn een naauwen kring orasluit

dit wood den kraterketel, welks witkleurige dampen men door

het donkere loofgewelf van het woud ziet heenschemeren, Dit

bladerendak is zoo digt incengegroeid, dat zelfs de middagzon

slechts een schemerlicht vcrspreidt in het binnenste van het

woud 5 alwaar mijne tent is geplaatst. Ilelzelve bestaat voor-

namelijk uit Quercus-soorten, Podocarpiis cupressina R. Br. en

*) Deze hoogte is het resultaat der berekening ecner gelijktijdige waarncming

door mij op den kraterrand en door den heer J. Maier te Batavia gedaan gednrcnde

het minimum ten 3Va ure, op den 2estca Maart, 1847. Beide barometers, die later

Tverden vcrgeleken , warcn rervaardigd door Pistor en Martins, met "wijde buizen.

De stand der beide werktuigen was, in parijsche lijnen en gradcn ran Eeaum.,
Beneden 336,50 — vast 25,1 — viij 25,1

Boven 270,75 — „ 13,7 — „ 14,0.
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lalifolia Wall., beneveiis Aslronia speclabilis^ in het kreupelhout

wordt veel Polypoclium clipteris gevonden. Zeer vcle boomcn

ziju door stornieii, ten gevolge van de ZAvaarte dcr parasiet-

plantcn of van oudcrdom omgevallen en staaii thans in cene

scheeve rig ting. Midden op den stam van eene reusacLtige

Podocarpus lalifolia, die onder een hoek van 45"^ helde en sleclits

door liet digt zaAmgegroeide geboomto, dat in de nabijhcid

oprccs, in haren val tegengehouden word ^ had ccnjonge boom
van dezelfde soort zijne wortels geschoten; vcertig voet hoog

verliief hij zicli lijnreyt op den scheef gerigten stam, welken

hij met zijne wortels omkleinde en stond op die wijzc 25 voet

hoog boven de voedende aarde, als een pscudo-parasiet vrij in

de lucht.

Het schijnt, dat de omstreken van dezcn krater elken nacht

in nevelen zijn gehuld, Avaaruit een fijne regen nederploft. Dit

was allhans het geval gedurende den tijd dat ik mij alhier

ophield, terwijl de dampkring en de hemel, op eenigen afstand

van de kawah en tot op zekere hoogte boven dezelve, geheel

en a! helder was. Ik schreef zulks toe aan het condense-

ren— ten gevolge der nachtelijke koude— van de waterdampenj
4

Avelkc voortdurend en in zeer groote hoeveelhcid uit den krater

opslijgen. Deze groote mate van vochtigheid, gepaard met een

verhoogden warmtegraad des bodems, openbaart zich ten dui-

delijkste in den weligen groei der woudboomen en wel voor-

namehjk van diegenen, welke de naaste omheining ^Qs^XiXldYS

vormen. Zijn de overige dcelen des vlakken kratcrbodems geheel

kaal en dor, zoo wordt echter de uiterste kring rondom den-

zelven gevormd door eene smalle slrook gronds, met klein ge-

boomte begroeid, dat digt aan de helling des bergs paalt, maar

niet tegen denzelven opstijgt; hierdoor ontslaat een wondzoom
van laag geboomte, dat zoowel om reden van de soorten

waaruit het bestaat^ als ten gevolge van zijne physiognomie en

de hoogte, welke het bereikt, een sterk kontrast vormt met

de hooggrocijende woudbew oners , w^elke onmiddelHjk achter

helzelve oprijzen, de gansche berghelling bedekken en zich

hcinde en vcrre over de hoogvlakle van het gebergte uit-



1210

strckkcii. HelTeii deze huiiiie kruiiicn 100, ja, nicer voeteu

boven ck'ii grond, zoo berciken die van het laag groeijende

Avoudgeboomtc, dat den kraterbodem omriugt, ter plaatse waarde
grens tussclien dezen en den voet des bergs gelegen is, slcchts

eene hoogle van 15 a 20 voet. Dit geboomte bestaat voorna-

nidijk nit vijf soorten, als: Agapetes (Thibaudia) vulgaris mihi,

Vireya retusa Bl., Symplocos xanthophylla de Vr., vvaarbij nog
eenc Laurinea en Agapetes microphylla mihi behoorcn gevoegd
te worden.

Dit zijn de boompjes, welke te vergeefs in het gansche

woud, nitgenomen in de kraterruimte, worden gezocht, en die

cchter gewoonlijk op allc steile, drooge eii rolsachtige hergfop-
pen, eene hoogte van 9 a 40,000 Yoet bcreikende, worden
aangelroffen. Te dezer plaatse daarentegen groeijen zij aller-

o ezellig op een kraterbodem, welke slechl:

5,700 voet oprijst. Reeds vrocger heb ik

lezer op dit verschijnsel opmerkzaam gemaakt. Uithoofde deze
boompjes beneden hunne eigcnlijke Alpinischc zone, namelijk,

lager dan de toppejt der kegelbergen , die gewoonlijk 9 a 10,000
voet hoog zijn, nergens elders dan op kraterbodems worden
aangetroffen, zoo zou men daaruit, op het eerste gezigt, het

besluit opmaken, dat dit geboomte het best gedijen wil in een
zwavelachtigen grond, waar het omhuld wordt met dampen.
Waarschijnlijk is het echter, dat de groei van hetzelve slechts

derd door d
o

met spleten is doorkloofd en geheel onbcdekt, open is en waar
geen hont/e woudboomen willen opkomen; in de schaduiven
van ander geboomte groeijen deze soorten niet^ de scherpe
grens, welke het hoog en laag groeijend geboomte van elkan-

der scheidt, blijft echter altijd opmcrkenswaardig. De laatst-

gcnocmde soorten verheffen zich hier, in de kawah kapala Iji

Widahi, op een van onderen ve^^warmden bodem, die met
aluindeelen is bezwangerd; aan alio zijden rondora dczclvcn
rijzen warmc dampen nit den bodcm opwaarls en niell.'gen-

staandc dit alios pronkcn zij met bet heerliikste ffroen. welk

f^ ^ij
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vorinen ceii laag gegrociden woiidzoom , welke don kiatei

cmgceft met ecn allerfraaist en di^t zaamffedronsfen , rondQ- ^««IX1^V.«1 ,^1x5 1.11,

bladeren-gewclf, dat een leveudig kontrast vormt met den
naastbij gelegcnen achtcrgroud, namelijk, met het woiid, dat

de hellfngen bedekt en uit hoog rijzcnde eiken en Podocarpcu

bestaat. Ik heb dit boschje van kraterboompjes op Figuur 1

door middel van krulletjes aangeduid; behalve op den zoom van

den kraterbodem, alvorens het tot een onafgebrokeu kringvormig

geheel vercenigd is, komt dit Alpengeboomte in enkele, kleiiie

boschjes voor op het noordchjke, modderachtigc gedeclte des kra-

terbodems, alwaar het in een aantal afzonderlijke groepen,

bosch-eilandjes, — verdeeld is^ tusschon deze boschjes treft mezi

op den witten modder, waar benodcn zich geen vaste grond
laat peilen, bedden aan van eene Sphagnum-achlige mossoort.

De binnenrand van giudsche laag begroeide woudstrook,

welke uit de straks genoemde «kraterboonien)) bestaat, worcTt,

alvorens hij in den kalen kraterbodem overgaat, door eene nog
00k omgeven, begroeid met eene Lycopodium- en

Mertensia

2^4
landstrook komt men aan den binnensten kraterbodem, ^aarop,
wcl is waar, geen geboomte groeit, maar die toch niet geheel

en al van plantenlooi is verstoken, want deze kraterbodem voedt

nog twee Cryplogamen, eene mos- en eene Conferve-soort. De
laatstgenoemde soort treft men bij wijze van een groen bekleedsel

of beslag aan op de steenblokken, welke in de poelen van hcct

,

zuurachtig water liggen, ja, zelfs in eenige borrelende water-

bekkens, waarvan de temperatuur 60° Reaum. bercikt, wordt zii

men aan in het

des kraters, alwaar het, naar de wijze van Sphagnnm-soorter.,

vlakke, lage, doch zich ver in de breedte uitstrekkcnde kus-

seus vormt; het heeft eene bleek-":roene kleur en list onmid-Q.^V^^V. .^,^^ V.XX XX-

delhjk op den witten, thonachtigen, met
bezwangerden , verhitten modder, waaruit zich allcrwege dampen
ontwikkelen en welke op enkele plaatsen eene tempcralnur

bereikt van 60- Reaum.

77
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Nadat vvij dezen blik op dcplantaardige bekleeding dernaaslbij

gclegene streken hebberi geworpen, zullen wij nagaan, welkc

de mincralische gesteldheid en de vulkanische werkzaamheid

des bodems is. Hij is Terdeeld in een steenachtigen, oneffenenj

uit op een gestapelde rotsbrokken bestaanden bodem, walk gc-

dcelte ik door middel van elkander doorkruisendc lijnen op

de Figunr heb aangeduid, en in een vlak, horizontaal gedeelte,

welks bodem uit modder bcstaat en dat ik met horizontale, even-

wijdig loopende lijnen heb voorgesteld. Eene beek, de oorsprong

der tji Widalii, stroomt door de zuidelijke helft des ketelsin de

risrtin^ van het oostcn naar het westen, dwars door bet kale.

modderachtige gedeelte van den vlakken bodem, vliet vervolgens

verder in eene noordelijke rigting en wordt in dit gedeelte

van harcn loop door hot boschje, dat uit ((kraterboonien»

bestaat, van den kalen bodem afgescheiden. De ligging dezer

verschillende deelen ten opzigte van elkander, waarvan wij

in deze beschrijving melding maken, is met meer naauw^keu-

righeid op de Figuur aangewezen geworden. Noord-noordwest-

waarts van het middenpunt des kralerbodems ligt het eenige

uilloozings-kanaal, de kloof, waardoor het water uit denzclven

wegvliet.

Het vlakke^ mcerendeels geheel en al horizontale gedeelte

des bodems bestaat uit een brijachtigen, witkleurigen of wit-

achtig grijzen modder, welke met eene eenigzins hardere, ge-

middeld hoogstens 1/4 voet dikke korst is overtogen; slechts

eene enkele plek is geheel vloeibaar en niet bedekt. Deze vloei-

bare plaats -h is op de Figuur geheel wit gelaten en vormt een

modderpoel of meertje, dat eene middellijn van ongeveer 100

voet heeft; hieruit ontwikkelt zich eene groote hoeveelheid*

dampen, welke de oppervlakte in eene steeds durende bewe-

ging houden. In de overige gedeelten des kraterbodems is de

modder bedekt met eene harde korst, welke op sommige plaat-

sen slechts 2 duim, op anderen daarcntegcn 6en voet dik, ja,

nog dikker is 5 deze korst is ten deele ontstaan ten gevolgevan

het verdroogen van de oppervlakte des moddcrs zelven, deels

en wel voornamelijk uit eene laag gruis, die op den modder
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gcvormd wordt

onden

waaronder slcclils ciikelen ter diklc van 1^3 duim ^vordcn
Tcr plaatse waar deze koist eene aanmerkclijkc dikte

lieeft vcrkregen, — en dit is vooral in het noordelijke gedeelto
des kraters het gcval, alwaar boomgrocpcn zich in den vorni van
eilanden op die korst verhclTen, — kan de bodem begnan ^^or-

dcn, waarbij editor steeds de meeste omzigfighcid behoort in

acht genomeu te worden; op die wijze kan hot middenste, rols-

achlige gedeelte des kratcrbodems wordcn bcreikt, alwaar de
Toet des bezoekers een vaster steunpunt verkrijgt. Het bestaan
dezer korst geeft tcvens gelegenheid aan het water der beek
cm over den kratcrbodem been te vHeten, zonder met den
modder vermengd te geraken. Het water dezer snelvhetende
beek.

waar hetzelvc binncn do

gedeelte des k

baar, doch had, tot op het midden derzelve genaderd

de temperatuur ^

ink

eenen

zelvc was aldaar, ten 10 ore, niet hooger dan 19,0
uiettegenslaande in de onmiddelhjke nabijheid dezer plaats,'

alwaar ik de temperatuur van het water onderzocht, twee
kokend heete, borrelcnde \vaterbekkens werden aangetroffen en

na allerwege heete dampen al sissend uit den bodem, nabij

de beek gelegen, oprezen. Deze bekkens, waarvan de Ii"-ffinco'"o
op de Figuur door twee concentrike kringen is aangeduid,

waren gaten, wier middelhjn 1 a 3 voet bedroeg'en welk(

modderachtig water, dat onopmoi

houdehjk borrelde en kookte. In den grootsten kctel had
water eene temperatuur van 71,5'' Reaum.; in d

77.0

draaijende werd rond

steeng

gansche uitgeslrektheid

elders min harde korst, welke den modderbodem
V tdurend dampen opwaarts, ook ter pi

waar geene openingen zigtbaar zijn^ buitendien is de korst

met tallooze gaten en reten doorboord, welke, althans voorhet
^^ gedeelte, ten doorgang strekkcn aan heeten
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?(. met het hicr voor staande Iccken op clc Figuur gcmcrkt)

terwijl lilt andere dergelijke opeiiingen, die vooral in het zuid-

oostelijke gedeelte des kraterbodems wordeii gevoiiden, zwa-

Telig zuur en zwavelwater-stofgas opstijgt, dat zicli door den

reuk laat onderkennen^ dezc laatste opcningen zijn op de Fi-

guur gemerkt met het teeken Q^ ^ ^^^^ dampen en gasscu'

welke nit duizenden van kleine openingcn al sissend opstijgcn,

vcroorzaken een luid gebruis, dat men reeds op een groolen

afstand in het woud boven den krater verneemt.

Minder modderachtig is de bodem in het zuidoostehjke ge-

deelte des kraterSj hetwelk door de vooruitstckende, met woud-

geboomte bcdekte strook lands van de ovcrige deelen is afge-

scheiden, liocwel juist te dezer plaatse de grootste hoevcelheid

zwavehvater-stofgas wordt ontwikkeld; echter is dczclvc tot op

cene aanmerkclijke diepte week, met gaten doorboord, met

dampen doortrokken en aan deszelfs oppervlakte overal in kleine

iiit aardc gevormde spitsen— of kleine zuilen van 3 a 5 duim

hoogte afgedeeld, welke, even als de toevallig op de opper-

vlakte des bodems liggende boomstammen en takken, ovcrtogcn

zijn met een witaehtig geel beslag, dat eene meer poederachtige

dan kristaUinische hoedanigheid heeft. Zeldzamer komt werke-

lijk zwavelbeslag voor aan de randen van eenige fumarolen:

L. no 51.

Op vele plaatsen is deze kraterbodem zoo stcrk verhit, dat

mijne Ja^asche barrevoeters zoo snel doenlijk over denzelven

moestcn heentrippelcn, ja, niettegenstaande ik zolen onder

mijne voeten had, was het mij niet mogelijk er lang op tc

blijven staan^ een thermometer, dien ik een duim diep in den

modder duwde, steeg op somraige plaatsen tot op TO^O^, op

anderen slechts tot op 61,5° Reaum,; dieper echter nam de

hitte snel toe. Beneden de verhardekorst scheen de bodem eene

grondelooze diepte te hebben en bestond hij overal uit stoomend

heeten, vloeibaren of dun-papachtigen, fijncn , thonachtigen

modder, welke eene witaehtig grijze, eenigzins in het gele

overgaande kleur had: L. no 50. Hij heeft een wrangcn smaak,

als ware er cene geringe hoeveelheid aluin in opgelost. Zonder
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ecnigc inocite kon men er een stok, een jongeii bootnstanij 6

i 7 voct diep induwen. Trok men or dien weder uit, dan blcef

cr ccnc cilindcrTormige opening, ter Avijdtc van de dikte dcs

stoks over 5 waaruit hetzij onmiddellijkj hctzij binnen koite

oogenblikkcn zicli de volgende uitbarstings-verscbijnselen ont-

wikkelden. Het alleieeist vernani men een rommelendj doeh

afgebroken geluid, hetgeen overeenkwam met het heiliaaldelijk

en snel op elkandcr volgend losbrandcn van eene pistool met los

kruid geladcn; dit geluid kwam al nader en nader, kleinc hoe-

veelheden modder werden uit de opening opgcslingerd, de ont-

ploffingen werden gedurig sterker, de buis begon allengs mcer

en meer te borrelen en te spatlcn, de modderdeelen^ welkc nu

uit de opening te voorschijn kwamen, werden 3 a 4 voct hoog

opgeworpen, dcze beschrevcn bogen en vielen in het rond om
de opening ncder; nieuwe modder v^^elde in steeds grootere

hoeveelheid op^ deze vervulde de buis eindehjk geheel en

al, steeg boven haar uit en vormde dan geAvoonlijk, door het

overvheten, een kegelvormigen rand rondom de opening en hier-

mede hield de uitbarsting op- Ik verlastigde mij gedurendc

eenigen tijd in de beschouwing dezer verschijnselen^ dewijl zij

mij zulk een getrouw beeld verschaften, hoewel in het klein,

van de wijzc Avaarop de groote vulkanische kegelbergen ont-

staan en hunne werkzaamheid uitoefenen. Ook mijne Javaschc

begeleiderSj die aan den rand van het rotsachtige gedeelte des

kraterbodems hadden post gevat, vermaakten er zich uren lang

mede; somtijds gebeurde het, dat zij, bij het terugtrekken van

den stok, welken zij in den modder hadden geduwd, door

zulk eene heftige uitbarsting werden verrast, dat zij zichijhngs

raoesten bergen, wilden zij zich niet blootgesteld zien om door

den lieeten modder bespat te worden, i)

De steenen der gruislaag, welke den vloeibaren modder be-

dekken, zijn alien meer of min afgerond, zoowel de kleinen,

ter groolte van een zandkorrel of hazelnoot, als de grooteren.

*) Het distriktshoofd vaa Tjisondari vergeleek dat spatten en het gerommel, diit

met dcze verschijnsclen gepaard ging, met een menscli, die aan sakit Proet (dyscu-

teric) lijdt.
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die 1 a 3 duim dik zijn. In het noordclijke gedeelte des kra-

tcrbodeins zijn dezc steenen bedekt met zonderling gevormde
uilwasscn, als het ware met minerale bloemen; L. n^

55 5 vooral in die streken, waar het steengruis, waaiuit zij op
geschoten zijn, in fijnheid met zand overeenkomt, L. no

zijn gansche plekken, verschcidene vademen breed, daarmede als

met eene cnkele korst overtogen; zij vormen kleine naald- of

tandvormige spitscn, die digt ncvens elkander staan, even als

kleine omgekcerde spijkers of als vele takvormige lichenen (Ce-

nomyce- en Cladonia-soorten) , die lijnregt en verticaal nevens
elkander oprijzen. Zij hebben eene lengte van ^% 4 3/4 duim,
zijn geelachtig grijs van kleur, zelden enkelvoudig^ veelal zijn

hare basis als heesters , ten ffetale van 5 of 4

Ci
emeenscliappelijk

massa van het moedergesteente, waarop zij vvortel hebben ge-

schoten, ten innigste vereenigd. Het scheen mij toe, dat zij

akelijk bestonden uit thonaarde ermen
kiezelaarde; het is blijkbaar, dat het nieuwe produkten zijn,

ontstaan uit ontbinding en ten gcvolge van sublimatie, welke
vorming, onder den invloed van hitte, waterdamp en zwavelig
zuur op steensoorten, welke thonaarde, benevens kalk en kie-

zelaarde bevatten, in deze chemische werkplaats des kraters

nog dagelijks voortgaat. In geen enkelen krater op Java heb ik

icts van dien aard waargenomen , en slechts in den krater van
den Wajang een verwant verschijnsel gezien; in de beddin
zure beek van dezen krater, die een sterk verval heeft^

den harde korsten, van eene gelijke zamenstelling als deze, in de
kawah Widahi voorkomende, aangetroffen; — zij rijzcn echter
niet in afzonderlijke spitsen op, maar vormen lange, uitstekende
randen, smalle lijsten en lamellen, die labirintvormig gebogen zijn

en met de zonderUngste bogten en kronkelingen door elkander
loopen: L. no 74.

De merkwaardiffste streek

deelte, en dit beslaat het midden

gste streek des kraters is zijn rotsachtig ge

telijk

oppervlakte van dit gedcelte vormt een hobbeligen, spitsig ruwen
wi-ong, een puinhoop van woest door een gcworpene scherp-



1217

liocklgc en scherpkaiifige i^olsblokken, vvaartussclien hicr en

daar heete dampen opslijgen. Eenigen dezer blokkcn hebben

eene dikte van 10 Yoet, dc mccsten cchter zijn slechts 3 a 5

Yoet dik; aan honnc oppenlakte zijn zij met voren doorgroefd,

met gaten doorboordj als afgeknaagd en daarbij alien kool-

zwart, terwiji bet binnenste gedeelte liclit of donkergrijs van

klcur is. Zij beslaan iiit zandstcen^ hctwelk door de walcrigc

en zwavclig zure, hcctc dampen aangetast en half vergaan is;

zij hebben ten duidelijkste den vorm van scholsen en makcn

de puinhoopen uit van verbrijzelde zandsleenvlotten vanditter-

tiairc ^) Kendeng-gebergtOj waardoor de damp- en gas-uilbarsting

plaats greep, welke dezen krater naliet, zonder steenachtige

producten te vormen. Men vergelijke L, n*^ 46— 49, fijn kor

relige, lieldcrgrijze, meer of min vergane, brosse^ vervvrijfbaar

gewordene zandsteenen, welke eene zwarle oppervlakte liebben

en waaruit velc kwartskorrels uitsteken. In n^ 48 en 49 lalen zicli

duidelijk strepen waarnemen^ die evenwijdig loopcn met do

oppervlakte der schotsenj dcrlialve met de schcidingsvlakken

der voormalige lagen.

Wanneer men, zijn pad nemende door hot bed der beek, do

kloof der tji AVidahi in de rigting van het noordcn ongeveer

500 voet ver benedemvaarts volgt^ dan komt men aan de kloof

eener kleine nevenbeek, der tji A^yi-tali5 welke, van het oostcn

afstroomende, door den regteroever in de tji Widahi uilwatert;

gaat men nu tot op een gelijken afstand in dezelfde rigting voort

,

dat is, verwijdert men zich 1,000 voet van den krater, dan

ontmoet men, van den krater tot op dien afstand allerwege

menigvuldige sporen van beet water en zacht opstijgende

dampen, welke hetzij in het bed der beek, lietzij aan haien

ocYor te voorschijn komen, terwiji alom in het rond een reiik

van zwavelwater-stofgas is versprcid. De kloof, waarin de tji

Widahi hare uitwatering heeft, doet zich derhalve kennen als

de uitbarslings-spleet, waarvan het kelelvormig verwijde, znid-

^) Over den geologischeu ouderdom van dit gebergte gelieve dc lezcr na to slaan

het 5*^*^ kapittel van het V^^ hoofdstuk der III^« afdecliiig.
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waai'ts g

1,000 voct van den k rater heeft

Op een afst

aclitigcn smaak,doch het scliijnt geen verhoogden ^yarmtegraad

te bezitten. Tot op die plaats wordcn, verstrooid op dc bedding

der beck, enkele blokkcn hoornstecn en kwaits gCTonden, welko
ongetwijfeld als metamorphische vormingen der tertiaire formatie

mogen beschou^Yd worden: L. no 44 en 45.

d3. Goentoer,— Naar luid van niondelinge bcrigten decide

ik op bladz. 80 mede, dat er eene uitbarsting van dozen berg

plaats greep van den 8^^^" tot den 13 '^''"Augustus. Do aschzuil,

welke echter op den 28^'^" Augustus, 1832, uit dezen vulkaan

opsteeg, is door D' S. Miiller, wel is waar op een zeer grooten

afstand, gezien en afgeteekend geworden. Zie Verhand. der
Natuurk. Commissie, Land en Volkenk. bladz. 455.

d5. Kawah Manoek.— Deze solfatara, waarvan ik op biz

.

108 korte melding heb gemaakt, is het eerst bezocht geworden
door D^ S. Miiller en op bladz. 457 I. 1. afgebeeld en beschre-

ven geworden. De heer Mullcr reisde destijds in gczelsc

van D' Korthals, die het plantenrijk onderzocht en vele naa
keurige bijdragen verzamelde, waarmede hij de botanische wcten
schap heeft verrijkt, niettegenstaande het grootste gedeelte zijne

bouwstoffen door het ((Rijksherbarium)) te Leiden is verzwolgei

geworden. Toch vinden wij zijnen naani bijna nimmer in de reis

vcrhalcn van den heer Miiller vermeld, — Op zijnen togt naar di

kawah w erd de laatstgenoemde vergezeld door den heer van Oorl
die afbeeldingen van de schoone natuur ontwierp, terwijl hij he

;nrijk navorschte en het licht zijns geestes over wLand- ei

enkunde)) uilstortte. Een praeparateur, twee teekenaars

lap

Voll

een aantal jagers en assistenten, bencvcns een begaafde chef
of directeur ((Diard», die de gansche vereeniging regeerde en
op zijne beurt door nog raeer begaafde hoofddirecteuren in

Europa — C. L. Blume, C. G. C. Reinwardt, C. J. Temminck
wcrd geregeerd, maakten, benevens de eerstgenoemden, het
scherpzinnig ontworpen, wel is waar, niet zeer goedkoope subor-

uit,stelsel der expeditie,— den gcu »ug
die natuurlijk sterker moest zijn dan anderen, en ook
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mocst loopeii, clezc maaktcrij zegik, de nicrkwaardigc Natuur-

kandige Commissie i) uit^ wier onsterfelijke werken in dc bovcn

aangehaalde Yerhandclingen geboekt zijn. Wij tellon derlialve

ook niet luinder dan 4 of 5 Javasclie vulkaneii, namelijkj oeiiigc

der A^uurbcrgen, welkc in de Preanger-Regcntschnppen gelegen

zijn
J
waarmede de beer Miiller ons^ al is bet dan ook slcchts

oppervlakkig, hceft bekend gemaakt.

Later werd dcze krater bezocht door den beer /. K. Hasskarl;

bet zij mij vergund alhier bet volgende daaronitrent mede te

deelen
,

getrokken uit schriftebjke mededeelingen ran dezen

ervaren kruidkundige , m aarbij tcvens ecnigo topograpbiscbc

aanmerkingenj naar waarnemingen door mij zelvcn gemaakt^ zijn

gevoegd geworden. Op den 24''^" September^ 1842 , begaf zicb

de beer Hasskarl van den pasanggraban Pasir kiamis derwaarts.

Deze plaats bgt zuidwestwaarts \an den Goentoer op de zacht

glooijende beUing, de noordoostebjke belbng, eener bergketcn,

welke Tan den Rakoetak naar den Papandaijang in de rigting

van bet noord-noordwesten naar bet zuid-zuidooslen loopt, De

lezer sla bet oog op de situalie-scbetSj geplaatst tegenoverbladz.

42 dezer afdeebng. 2) Aan dezelfde belHng , doch booger berg-

opwaarts, bgt de kawah^ op een afstand van 4 palen west-

zuidwestwaarts van den pasanggraban ^ van dezen laatstgenoem-

de werd bet profiel Goentoer Figuur 7 geteekend (zie bladz.

531). Op zijnen weg trof de beer Hasskarl eene warme bron

aan
J
welke eene temperatuur van 128^ Fabr. bad; dit is waar-

scbijnbjk dezelfde , welke in de nabijbeid van den pasanggraban

ligt en zicb in de tji Bodas uitstort, die op bare beurt later door

de boofdbeek tjiManock wordt opgenomen; zie lager op: «Warme
bronnen. » — Hij bereikte den krater door een digt gegroeid

woudj waarvanbet geboomte door veleRotan-strcngen (cHockorot))

*) Waarschijiilijk waren de ministers sedert 1850, de heeren C. F. Pahud en J.

jR. TJiorbeche, geene voorstanders van het stelsel van vervoer met acy^^wiclige wagens

en werd dien ten gevolge do Natmirkundige Commissie ontbonden.

') Ik peilde van dezen pasanggrahan den Goentoer in het noorden 53'/^^ ten cos-

ten, dc dampzuil der kawah Manoek in het zuiden 69"^ ten wcstcn, en den Papandai-

jang in het zuiden 18° tea wcstcn.
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was omslingercl. Nog op eenigen afstand van cleii krater ver-

wijdeid, bespearde men zijne nabijheid reeds aan den reuk

Tan zwavelwater-stofgaSj welke zich in het rond Terspreidde en

zag men de witachtig gele, gebleekte oppervlakte des kraters

door het donkere loofgewelf van het woud been blinken. Hij

beslaat eene uitgestrektheid Tan ongeTeer ^j^ paal middellijn

en ligt in een gedeelte des wouds, alwaar in den door dampen

door\\oelden en verweekten bodem, Tvaarop geen spoor Tan

plantengroei wordt waargenomen , eene menigte van kleinc

poclen^ bekkens gevuld met modder en modderachtig water,

worden gevondenj Tvelke door tusschen dezelven staande geble-

vene boomgroepcn — stnkken woud — Tan elkander geschei-

den zijn. Allerwege stijgen dampen door dit modderachtigc water

opwaarts en brengen het in zulk eene heftige beweging, dat het

cenigc Toeten hoog wordt opgew orpen. Men ziet dcrhalve damp-

zuilen uit dezc bekkens al draaijende oprijzen en verneemt

daarbij een onderaardsch geruisch als Tan kokend water. Onzo

reizigcr telde mecr dan 20 dergelijke kokende en stoomende

poelen, kleine meren, welke op Terschillende afstandcn zondcr

regclmaat in het rond lagen; slcchts met de mecste omzigtig-

heid kan men tusschen dezelven heengaan, waarbij men gevaar

loopt in den weeken, verhitten bodem tcTcrzinken. Zij waren

ongelijk van grootte, doch een 6 a 7 tal onderschciddc zich

door eene mcerdere uitgebrcidheid van de overigen. Rondom

deze poelen stonden de dorre stammen der boomen^ welke

door de hitte waren gedood, eene omgeving vormendc, zeer

gepast Toor dit gevaarvollc oord, waar woeste, Tulkanische

krachten zich een uitweg hcbben gebaand midden in den

schoot Tan het weligste plantenleven. De Javan<^n bcweerden

,

dat deze gebeurtenis cerst had plaats gehad bij gelegcnheid der

uitbarsting van den Papandaijang, in 1772; zic vroegcr bladz.

112. In deze bewaring hgt, naar mijn corded , niets onwaar-

scliijnlijks; ligtelijk kon het destijds gebeuren, tocn eene zoo

onlzaggelijke hoeveelheid dampen en gassen eensklaps met zulk

geweld uit de ingewanden ider aarde naar hare oppervlakte

opstccg, dat een gedeelte zicli een uilwcg l)aande dooi eene nevcn-
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splcet en iu eciie tainclijk vlakke stict'k dcs avoucIs uilbarsLtc,

gelijk hier, bij cle tcgcnwoordige kawah IManock, -waar locn gecn

krater weid gevonden. Hebben \vij nict ccn cxplosie-kratei-j

de tji Widahi (zie vroeger), door zandsteenlagen zicu opbarsteu;

zijn in het vroeger verhandeldc niet een aantal dergelijke ylakkc,

secundaire kraters opgenoemd gevvorden, welkc opcengrootcren

of geringcrcn afstand zijn gelegen van den hoofJkrater dcs

kegelbergSj met welks schacht zij in regtstreeksch verband staan.

Geschiedt eene dergelijke secundaire gas-uitbarsting aan cenc

steile helling, dan ontstaan droogc solfatara's en er hceft

sublimatie van zwavel plaats; is de bodem, waar zulks plaats

grijpt, vochtig, vlakj gelijk Iiier het geval is, of is dezclvc

ketelvormig uitgchold, vloeit er water been, dan ontstaan bor-

relende moddcrpoelen en er wordt zwayehvater-stofgas gevormd.

De ka\Yah verlatende. nam de beer Hasskarl den terusrtofft

den ijke rigting

de bergketen Pontjak tjai, welke eene lioogte van onffeveer

6,000 voet bereikt, en ging langs de tegenover gesteldc zijde dezer

keten naar den passanggrahan Malabar tjiparai, welke op den

oostelijken voet van den goenoeng Malabar gelegen is. Hoogfe

dier plaats •=- 5,512 voet^ vergelijk bladz. 66.

Op den l^'"" Mei, 1847, toog ik over dezelfde keten, toen ik

mij van het plateau van Penggalengan naar den pasanggrahan

Pasir kiamis begaf. Het is de tweede keten, waarover de weg

in deze rigting heenvoert. De eerste keten verbindt den Wajang

met den Malabar en ligt tiissclien het zoo even genoemde plateau

en het dal, waardoor de tji Taroem stroomt in het hoogste ge-

deelte van haren loop. Dan komt men aan de tweede keten,

welke dit dal afscheidt van het tegenover hetzclve gelegene

grootere dal, namelijk, van het tji Manoek- (Garoet-) dal, en

Ike de grrens uitmaakt tusschen de distrikten Madialaia en

Leles. Deze tweede keten strekt zich in eene zuid-ziiidoostelijkc

rigting uit van den Rakoetak naar denPapandaijang; het is aan

de oostelijke helling dezer keten, welke naar Garoet afdaalt,

dat de straks behandelde kawah is opengebarsten. Ilet laagsle

pmU dezer keten, waarover de weg loopt, het paspunt, ligt,
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aan den noordelijken voet van don bcrgtop Ponljak tjai, en
wordt gocnoeng Malang geheetcu. Do hoogte bedi-aagl, volgens
inijncbarometer-waarnemingen, 5,715 voet. Be pas over dc eerste
kcten heeft bijna juist dezelfde hoogte.

d9. Galoenggoeng, bladz. 124. Te oordeelen naar de bc-
schrijving van Lyell heeft het dal <(Val del Bovo), gelegcn aan
de oostelijke zijde van den Etna op Sicilie, cenc treiFende
overeenkomst met twee Javasche krater-spleten , namelljk, ten
eersten met den goenoeng Galoenggoeng en ten anderen met
het groote noordoostehjke sphjtings-dal van den Tengger. Slechts
de verticaal gerigte gestccnte-gangen, waardoor zich de wanden
van den Val del Bove kennierk op Java
en al. \Vat echter betreft de lava-stroomcn^ welke al kronkelend
over den bodem van het zoo evengenoemde dal van den Etna
zijn gevloeid, deze vindt men, met eene treffende gdijkenis, terug
in het spijtings-dal des Tengger.

^S.Moerio. Toevoegsel, behoorcnde tot bladz. 345 ^ te dozer
plaatse is de berg Morea genoemd. In 1845 werd hij, op den
IS"*- October en de daarop volgende dagen, bezocht door den
heer J. K. Hasskarl. ») Hij begaf zich van Koedoes naar Dawe,
klom van daar bergopwaarts naar den pasanggrahan Tjolo, welke
op eene hoogte van 2,500 voet aan de zuidelijke, of, juister
gezegd, aan de zuid-zuidoostelijke helling diens bergs is gelegen.
De naam Mocrio of Moeria wordt eigenlijk slechts gegeven ^n
een voorsprong, welke hooger dan Tjolo, aan de zuidoostelijke
hcHing gelegen is, terwijl slechts een van de hoogste toppen
des bergs bekend is onder den naam van goenoeng Djapara.
Later werd de benaminj? Moerio ganschen kegelberg
gegcven. Op den zoo even genoemden voorsprong, ter hoogte
van ongeveer 5,000 voet , worden de ruinen gevonden van e°cn
grafgesticht, hetwelk ten decle uit gebakkene steencn, ten declc
iiit trachiet-blokkcn gebouvvd was ; van het gansche gedcnkteeken
IS wemig meer overig dan vierkante, nevens elkander oprijzende

all'i^l' "^r
"^•'''' "'"''' '^"" ^"^e Djapara," etc., opgenomcn in .le: Flora Oderallgememe botamschc Zeitung. Kegensburg, 1847, p. 641 en volg.
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on door middel van trappcn met elkandcr vcrbondoiic Icnassoiij

van A^clke het hoogst gelegene nog door ccne borstwering is

omgCTcn. Naar hetgeen door de inboorlingen wordt vermeldj

moot alhier een Soesoehoennan , Mocrio gehectonj zijn bcgra-

vca geworden^ dit vcrhaal hccft cchter nict veel "waarschijn-

lijks, dewijl Valentijn een gansch ander oord, dat dagreizon

ver van hier vcrwijderd li (T 'graaF

dezen vorst opgeeft

Volgcns den hccr Hasskarl wcrd de naain van dezen vorst

of heilige, ((Mocrioj » eerst aan den voorsprong en vervolgcns aan

den gansclien berg gegcven, die thans door de Europeers ge-

woonlijk gocnoeng Djapara wordt geheeten. (Bij de Javanen

daarentegen is slechts eene spits van denzelven onder dien naam

bckcnd.)

De wouden, welke den berg bedckken, waren^ tot op eene

zeer groote hoogte, door dorre Alang-velden afgebroken. Behalve

den voorsprong g. Moerio, welke 3,000 voet hoog ligt en den

nog hoogeren voorsprong g* Basar setan, die eene hoogte be-

reikt van 3^400 voet en boven den eerstgenoemde

beide worden aan de zuidelijke helling van het gebergte, zuid-

zuidwestwaarts van den top gocnoeng Tjimbangan aangetrof-

fen, — is de schedel van den voornialigen kegelberg in vier

hoofdtoppen gesplitst, welke meerendeels door Hasskarl werdeu

bcklonimen. Het zijn de volgenden: Nergo tjimbangan,

4,700 voet, een der oostelijkst gelegenen; van dezen top

den de volirenden gepeild; Ner^ro

b

de volgenden gepeild; Nergo piloso, hoog 5,500 voet,

het noordwestcn, Djapara in het west-noordwesten en Ked

bedjidji, hoog 4,000 voet, in het wcst-zuidwesten.

Het zijn deels lijstvormige, sraalle kammen, die bijna lij

'j Vuieiitiju verhaalt iu Oud- ca Nieuw-Oo3tindie, IV. p. 70, dal deze Moerio

Cheribon begravea ligt, en geeft zelfs eene beschrijving en afteekening, op pag, 16,

van het grafgesticht (zie tab, E.), hetwelk door diens zoon meet zijn gebouwd

gewordea. VoJgens Hasskarl heeffc deze beschrijvmg en afteekening zeer reel over-

cenkomst met den zoogenoemden tempel op den gocnoeng Djapara, terwijl dat-

gcne, hetwelk door Valentijn omtrent dezen heilige, die in den aanvang der loJe

eeuw meet gelecfd hebbcn, wordt medegedeeld, in vele opzigten overeenkomt met

dc vcxhalen door de inboorlingen te dezer plaatse aan Hasskarl gedaan.
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1 oprijzen, deels steile, spitsc bergtopp

diepe en veelal ontoegankelijke kloven heenloopen, welkc den

scliedel van den kegelberg Djapara van een splijten. Nergens

worclt men eenig spoor van een krater, eener solfatara of cener

warme bron meer gewaar. Deze berg behoort derhalve, even als

de Sawal. cle Wilis en anderen, tot de klassc der uitgedoofde

briizelde vulkanen^ wier longte-kloven — b 5

insnijdingcn in den scliedel maken en dezen in Yerschoidene

declcn splitscn. Vcrgelijk bladz. 508 dezer afdeeling.

38. Tengijer^ bladz. 784. De uilbarstingen van den Bromo,

\velke in de eerste dagen des jaars 1842 aanvingen (zie bladz.

854), kon men duidelijk yernemen aan den noordelijken voet

des bcrgSj namelijk, te Bajeman^ eene plaats 7palen westwaarts

van Probolingo gelegen. Do beer H. 31. Layige^ Luitcnanl

Kolonelj die zich van Febraarij tot in Augustus van dat jaar

aldaar bevond, zag des daags de rookzailen^ welke zich boven

den buitensten ringmuur van den Tengger verhieven en hoorde

de ontploflingen 5 y,aarvan het gedonder zich in de nachtclijke

stiltc tot aan die plaats voortplantte. ^) In het midden des jaars,

in Junij of Julij, bezocht de lieer Lange den Bromo, doch zag

destijds slechts geringe rookwolken uit den krater opstijgen,

hoe\\cl hij den vorigen dag, tijdens hij zich

telijke splijlings-dal, namelijk, te Soekapoera, ophield, no

de hevigste slagcn van den berg had gehoord. Opmerkenswaar

difif is bet-, dat, vols:ens de waarnennngen van den heer Lange^\^M.LJ \-^\^ Vr UUl^J.^XJ.ilX^J^

tijdens deze uitbarstingen van den Bromo epidemische koort-

sen regeerden in do distrikten, gelegen aan den noordelijken

voet van den Tengger, waardoor een groot aantal personen, tot

de bevolking dier streken behoorende, te gelijker tijd werd

aangetast en waardoor de arbeid in de suikerfabrick te Baje-

man moest gestaakt worden. Zeer velen schreven het ontstaan

dezer koortsen toe aan de dampen, die de Bromo uitbraakte,

welke dikwerf door het noordoostelijke splijtings-dal neder-

') Deze medccleelingen ben ik verschukligd aan dc welwillende belangstcUing

welke deze opmerkzame waarnemcr in mijn arbeid aan den dag legt.
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daaklen en zich in het diopland, aaa den uitgang van dit dal

gelegen^ verbreidden. Dit herinnert ons aan vele deigelijke ge-

beurtenisscn op Java, benevens aan de kwaadaardigelcoortsen,

die op Araboina heerschen en die uitgebarstcnzijnna delievigc

aardbevingen, wclke het gansche eiland op zijnc grondvesten

liebben doen bcven.

40. Lamongan; bladz. 1103. Naar luid van openbaar ge-

maakte bcrigtcn, vverd door mij, in de gescliiedenis der uitbar-

stingen van dczcn viilkaan, bladz. 819 en 1128, gcmcld, dat

in de eerste dagen dcs jaars 1842 ophield damp^Yolkcn

uit te stooten, tcrwijl daarentegen uit den Bromo eensklaps

weder lievlge uitbarstingen plaats grepen en, op bladz. 1128,

dat de Lamongan van dit lijdstip af— van Januarij, 1842,

—

in rust verkeerde, tervtijl do Bromo met woeden voortging.

Uit de onmiddellijke waarnemingen echter door den Kolonel

H. 31. Laiige gedaan, blijkt, dat de Lamongan destijds niet

voortdurend in rust verkeerde, waardoor nieuw vocdsel wordt

verslrekt aan den twijfel, dien ik koesterde omtrent het bestaan

eener heurielingsche werkzaamheid tusschen den Bromo en

den Lamongan, gelijk sommigen hebbcn beweerd.

Niet slechts heeft de zoo even genoemde ijverige beminnaar

der natuur (volgens schriftehjke mededeehngen , zie vroeger) de

uitbarstingen van dien berg, welke gedurende het tijdperk van

Februarij tot Augustus, 1842, gelijktijdig met die des Bromo

plaats grepen, te Bajeman,— alvvaar de Lamongan zigtbaar

is,— waargenomen, maar hij heeft dezelven van naderbij be-

schouwd, namehjk, uit den pasanggrahan, gelegen aan het meer

(ranoe) Glagah, alwaar hij zich op den 1'^^^ en 2*^"" Mei, 1842,

bevond. Van hicr zag hij hei^haalde uitbarstingen uit den

Lamongan,— zwarte rookzuilen des daags, waarop een hevig

gebulder volgde en gloeijende steenen des nachts, die in het

rond op den bergtop nedervielen en naar beneden rolden. Toen

in den namiddag een onweder over deze streek losbarstte, viel

het moeijehjk hot geratel des donders van het gebrul des kraters

te onderscheiden.
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V

TERUGBLIK.

Ik heb den lezer thans 45 hoogej veelal kegclvoniiigc on

met kratcrs cloorbooide \ ulkanen op Java doon keimenj welke

bijna alien door ons zijn beklommen gcworden; hierbij ^Ycrden

nog 6 zoogenaamde moddervulkanen gevoegd. Eenc mcnigtc

andere kegelvormige toppcn liebben v\ij niet tot hot tal Yan

vulkanen gebragt, lietzij dewijl dezelven rondo
j
gchcel en al

blind cindigende kruinen hebben^ of uithoofde de kraters, Avelkc

dezelven misschicn vroeger doorboorden, thans nlet meer te

onderkennen zijn. Slechts bij dine der opgcnocmde vulkanen

hebben wij een basalt-stroom aangetroffen , hoewel ook deze

telkenmale van geringe uitgestrektheid is. Al het oveiHge ge-

steente ^ waaruit de vulkanische kegels zijn gevormd^ is

van h^achietischcn ciardjUixmeM^li^ is veldspaath-lava. Eigcn-

lijke augiet-lava's worden in het vnlkanische gebied des eilands

niet aangetroffen: zij worden sleehts als ganggesteentengevonden

in het tertiaire gebergte, deels als fraaije augiet-porpliler; L.

no GoSj 645, deels als basalt, welkc nu eens eene onregclmatige:

L. n^ 1046
J
dan weder eene zuilvormige afzondering heeft,

gelijk L* n"^. 1013, De veldspaathdava der vulkanische kegels

bestaat nu eens slechts uit veldspaatli, naraelijk, uit eene digte

felsit-massa , welke gewoonlijk eene bleekgrijzc kleur heeft en

waarin giasachtige veldspaatli- (riakolitli-) kristallen, hetzij groot

of klein, hetzij talrijk of in geringe hoeveelheid hier en daar

verstrooid worden aangetroffen 5 dan weder komen daarbij horn-

blende-kristallen voor, die veelal naaldvormig van gedaante zijuj

somtijds ook magnect-ijzer, docli altijd is veldspaalh het hoofd-

bestanddeel^ nergens wordt glimmer of kwarts onder de pro-

ducten der vulkanische kegels aangetroffen. Deze veldspaath-

lavciy— deze U^achief ^
— is eenmaal in geweldige stroomen

uitgegotcn geworden, doch wordt thans in gloeijende hrokstukken

uit den krater der vulkanen geworpen , en is deels onveranderd

gebleven, deels, door smelting in slakken overgegaan, op de

menigvuldigste wijze veranderd, ja, onherkenbaar geworden.

Sedei't rvaiineer deze lava niet meer in stroomen wordt uit-
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gestoit, d. i, niet mcer banclvoi mig
,

geheel en al gesmolten

langs de hcllingen der kcgels nederwaarts vliet, deze vraag kan

slechts in zoo verre met grond van waarschijniijkhcid worden

beantwoord: dat zulks niet lieeft plaats gehad, sedert Iiet eiland

door meusclien bewoond is. L. no 1 296 toont aan de

trachiet'gesteenten en anderc producten der vulkanische kegels,

gelijk zij van het wcslen naar het oosten op elkander volgen.

Wij zullen thans beproeven om insgelijks de vulkanen der

overige eilandcn van Nederlandscli Indie van naderbij le leeien

kennen.

•*

-^

^-



JAVA.

TWEEDE AFDEELING

DE VULK/VNEN EN DE VULKANISCIIE VERSCITIJNSELEN

DERDE HOOFDSTUK.

Dc vulkanen dcr overige cilanden van (fen Indisclien arehipd, ukgeno-

men (He, loelJce op Java voorhomcn. En de vprsch/jnselen, tixpJke

met Jc vidhanen in een genctiscli verhand sfaan.



ii\HOLlD

VAN JIET DERDE IIOOEDSTUK DER TWEEBE Al DEELIXG.

I. Z)e vulhanen der oven'je ellandcn van den Indtschen arcMpel, uitgeyiomen die,

rcelke op Java voor7:omm^ benevens Jamne uitharstingen.

Hierop volgen de verschijnsclcn, welkc met de vulkanen in cen gcnetisch
verband staan, nanielijk:

II. Gas-hronnen: 1" van koolzuur Cmofetcn , stikgrotten), — 2" van koolstofhoii-

dend wateratofn:as (natuurlijke viiren),— 3° van gcnicngde gas^soorten (mod^
derheuvels, waaruit zieh gas ontwikkelt, salsen, naodderviilkanen).

lll.-Bronnen van drufpbare vloeistoffen : 1° van aardolie, — 2^ van warme en mine^
rale watcren; — 3" aluinnieren en zure, aluin bevattende beken.

IV. Aardbevingen in Ncderlands'ch Indie en hare geschiedenis.

V. Verzakhlngen. Ilct verzakken van deelen der bovenstc aardkorst beneden het
niveau der omringendc stroken, ten gcvolge van vulkanfsche werkingen.

VI. OpheJJing van deelen der aardoppervlakte door vidkamsche kradden. Het opstij-

gen van niemvc bergen en rotsen. Hooger-rijzing der zuidkust van Java door
langzame opheffing, welke vermoedelijk nog heden voortduurt

Ten opzigte van een tal van andere verschijnselen en gebeiirtenissen, -n-elke invloed

uitoefenen op de vorming en vervorming van de oppervlakte der aarde, maar die niet

van vulkaniscJien aard zijn, als: overstroomingcn, bergstortingen , allaviaal-vorniin-

gen, enz., vergelijke de lezer het derde hoofdstuk der derde Cneptunische) afdecling

van dit werk.



INLFJDING TOT DIT IIOOFDSTUK.

Van de vulkaiien en kraters, welkc op dc Oosl Iiidische eilan-

den, met uitzondcring van Java, voorkoiiien, zijii cr slechls 5
door mij bezocht en werden 18 aiideren, op het cilaiid SuiDatra

gelegen, in de veile door mij vvaargenomcn^ hieruit vo%t, dat

ik de overigen heb leeren kennen uit dc ondcrzockingen , door

andere reizigers in hot werk gesteld, Avelke decls door den druk

openbaar v^arcn gemaakt (hetzij in bijzonderc werken, tijd-

scliriften of in de Javasche courant) , deels mondeling of schrif-

telijk door de waarnemers zelven aan mij zijn mcdegedecld

gewordcn. De boiiwstoffen, wcike ik op deze wijze ten opzigte

der vulkancn van den Indisclien archipel, buiten Java gelegen,

heb vcrkreeren. betrcffen meerendeels slechts df» npsnhifdf^y^is

o de werkelijkc voorvallen en geb

de aankomst der Europeers in Oost-Indie zijn waar-

ivvorden; wat betreft de topograpische en geologisclie

kennis dier bereren. ten de opz

Bij de vermelding dezer gebeurtenissen, ter mijner kennis ge-

konien door bijzonderc berigten of door openbare nieuwsbla-

dcn, heb ik mij tocgelegd op de nicest mogelijke naauwkeurigheid

en niets ter zijde gelatcn, hetwelk tot het wezenlijke der

D b ik echt

ill bokiiopten voriii voor tc dragen , claarbij in het cog houdencle

don schakel, waardoor de verschijoselen in de natuur zijn

vcrbonden , terwijl alle veronderstellingcn en Iiypothetische

beschouwingcn ^ van wdken aajd ook , zijn vermeden , ten

ciiule de duidelijkfieid van het over/igt te bevordercn. Het

behoeft gecn betoogj dat ik evennjin kan instaan voor de

iiaauvvkeurighcid der \vaariicmingenj welke niet door mij zijn
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gcdaan^ als voor de juiste beteekeiiis \aii uildrukkingen als

deze : vlammen , lava stroomcn , zwavelwatcr , zwavelbronnen

,

enz.^ of voor de juislheid der sclirijfwijze van inlandsche nameii.

Ten einde zoo veel mogelijk cene volledlge opgave te doen

der vulkanen van den Indisclien archipel, ziiUen wij met de

Andaman-eilanden aanvangen, wclke zich, even als de terliairc

Nicobar-eilandeHj doen kennen als eene veilenging van het

noordwestelijke uiteinde van Sumatra en die tevens de noord-

Aveslelijke grens uilmaken van onzen archipel ; van daar zullen

wij oiizen togt in de rigting van het noordwesten naar het

zuidoosten door Sumatra voortzelten, dan van het vvesten naar

het oosten door Java gaan, om vervolgens een halven kring cm
het midden van deil areliipel te beschrijvenj en onzc rcis door

de Oost-Javasclic en Timdrsche cilandenrij tot aan Nieuw-Guinea

vei'volgen ; van daar zullen Avij ons , in de rigiiuff van het

noordenj wenden naar de Molukken, en zullen over Celebes,

Ternate en Gilolo tot aan Magindanao gaan, derhalve tot aan

de grenzen der Philippijnsche eilanden. Op deze vvijze zullen

wij een kringvormig gebied van vu urbergen hebben door-

wandeld, hetwelk een cenlraal, niet-vulkanisch land omringt,

namelijk: het groote, continentale eiland Borneo!

In de opgegcvenc rigting voortgaande, zullen uij de eigenlijke

vuurbergen met Arabisehe getahnerken aanduiden, teiAvijl \66v

de gas-bronnen of moddervulkanen, welke daar tiisselien ge-

voegd Avorden, Romeinsche cijfers zullen worden ge{)laatst.

1.

DE VULKANEN DER OVERIGE EILANDEN VAN DEN INDI-

SCHEN ARCIUPEL, UITGENOMEN DIE, WELKE
OP JAVA VOORKOMEN.

1. NARCONDAra-PlEK.

Een eilandvornilge vulkaan , wcIke oostwaarts tegenovcr het

noordfl ij k o groole Andariian-cilantl ligt oj> 15° 2?>' noordcr
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1

4

brcedto. Volgens llamiltun vvoidcn duulelijke sporen van lava-

strooineii aangelrolTon op clezeii kegclberg, Avelke, naar luid

zijncr medcdeeliugenj laiigcn tijd Iiceft gewoed.

.2. BAR[lEN-rii;K.

Ecu eilaiidvoruiige, nog liedeii werkzame vulkaan, wclke

oostwaarls legenover het middenste groote Andaman-ciland on

1j/4 graad zuideliikcr ligt dan do n

piok. i) Zio Lyell, PrinciploSj I. bladz. oil, lab. 10, fig. 1. Do
kraterniuur on do builonwaails gokoerdo holliniz^on van dozenJ3;..1V^V1^*^ nulling

denvulkaan niaken eon kiingvonnig

eniptio-kogol; doze v\al is op eene plaats door ecne kloof door-

broken. Door doze kloof is het zecwater in den krater gedroii-

gcu en heeft bet do rnimlo vervuld, gelegen tusscben den ninin-

en den centralen kegel. De kraterbodeni ligt derlialve benedeu

den Spiegel der zee, en bet ganscbe eilaud beslaat vvaarscbijn-

lijk uit nie[s anders dan uit den top van eon ke

vulkaan, wcike door de zee wordt l>edekt.

Dat do inwendiye vulkaniscbe baard zicb in do opgegeveno

in van Sumatra no;? verder naar bet noordwesten en noor-

^s^i> \ji iiiig

den voortzet, hiervan strekken niet slecbts do vroeger onder

n"''. 1 en 2 opgenoenidc vulkanen ten bcwijzo, maar insgelijks

Ac verwoestendo aardbevingen, welke van tijd tot tijd plaats

grijpen tusseben de Andamaii-eilanden en Sumatra, iianielijk

,

op do iV/co6ar-cilanden, waarvan bet terliaire gebergte derbalve

vvaarscbijnlijk op eene 'vulkanische basis rust. Zie: Aardbevin-

^en op den 1—18''° November, 1847.

Behalvo do nieer noordnaarls gelegene nioddervulkanen,

Avelke aan do oostelijke zijde van den meerboezem van Ben-

alen, namelijk, op de eilanden llamri^ Tjedoeha en Reyoeain

oorkomen on die vooral door Halsled en Volloth zijn bek(*nd

gevvorden (vei-gelijk Hitter, Erdkuiide von Asien, IV. L p. 555

V

en Bergbaus, Physik. Atlas, p. Ill, geologisebe kaart ivK 2),

worden insgelijks op do wcslkust vau Acbter-bidie, derbalve

')' L>iiiTeQ-ialand, De^^ert-isle, op Jc zeekaartou gcnoeuid, rijst lj600^boven de zee.
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tegenover de Andaman-eilanden- d. i. tegenovcr de \ulkanen ver-

meld onder no 1 en 2, sporen van vulkanischo werking waargeno-

nieu. Door de onderzoekingen van Low en Crawfurd zijn aldaar,

d. i. aan dc westelijke zijde dcr bcrgketen van Siam , ocn aantal

van 4 warme bronnen bekend geworden^ in de parallel der stad

Tavoy, weike op 14°6' noorder breedtc gclegenis, wordt, mecr

landwaarts in , vt^aarschijnlijk een vulkaan gevonden. (Zie Berg-

Iiaus: Memoir, behoorende tot de kaart van Achter-Indie, p. 44.)

Dc volgende 19 vulkanen, nanielijk, van no 3 tot no 21

liggen op hot ciland Sumatra en zijn door niij reeds elders ver-

meld geworden, namelijk, in het 1''*' gedeelte mijncr beschrij-

ving der ((Batta-landcn op Sumatra » (Berlijn, 1847), waartoe

hicr eenigc bijvocgsclen warden geleverd, doch ov«3rigens, met

het teeken Batted.^ verwczen wordt.

3

5. OLIFANTSHEIIG BIJ SALAMANGKA.

Zcer weinig is ten opzigte van dezen vulkaan bekend. Nog
onzckcrdcr is het of de berg, welke in het noordwestclijke

gedeelte van Sumatra is gclegen, en die door Dampier ({Goud>

berg)) wordt gcnocmd, een vulkaan is. (Battal. bladz. 38.)

4. BATOE CAPIT.

Van dezen berg, in het binnenste gedeelte van Delhi gele-

gen, ter plaatse waar de bronnen dcr rivicr Bocloe tjina ont-

springen, wordt door de inboorlingen , naar men zegt, zwavel

gehaald. (Battal. bladz. 38. Zie wijdcrs Radermarher in de Ver-

hand, van het Batav. Genools. III. bladz. 25.") ^)

5. DOLOR DSAOET.

Een ijd uitgestrekte

kogel in het ccntralc gedeelte der Balta landen. Hij is door mij

beschrcven geworden op bladz. 220—222 der nBaUa-landen));

zijn profiel wordt gevonden in Figuur 15, I. c? hij is hoogslcns

5,000 voct boven het niveau d(»r zee.

') Twccde cliuk, Batavju 1S24.
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Ton op hoogte zoo van dc

berg als dor volgendon tol aan den gocuoeng Salasi, vergelijke

men de hoogte-kaart no 1, wcike bij bladz. 29—51 der

eerste afdeeling van dit vverk bclioorl en aldaar is medcgedeeUl

,

benevens de topographische kaarten, weike tol het 1''^ ge-

deellc mijner «Batta-Landen)) behooren.

6. DOLOK SinOELABOAIJ.

Twee solfatara's, gelegen aan dc oostelijke Iielling van hcl

gcbergte Siboelaboali, waaruit sterke dampvvolken opstijgcn;

zij liggen in de zone van 3 k 4,000 voct bovcn het niveau

der zee, in cenc noordoostclijkc rigting ') ten opzlgfe van den
volgenden berg. Zij zijn door inij op bladz. 181—18i van

het zoo even genoemde werk bcschreven geworden en hcbben
overigcns eene volkomenc ovcrccnkornst met die solfalara's op

Java, welke in oorspronkelijke wouden zijn uitgebarslen, zoo

als bijv. de kawah Kidang en Tjoadro di niocka in het Dicng-

gcb

7. DOLOK LOEBOE RAIMA.

Deze is de hoogste berg in de Batta landen; zijn schedel hgt

5,850 voet .boven den spiegel der zee. Ilij is door niij in dc

« Batta-landen » beschrcven geworden op bladz. 109—110 en in

proliel afgebeeld in Figuur 14.

8. SERET DERAPI.

Deze berg ligt zuidwaarts van het fort Elout, nabij

boengan. De inboorlingcn halen z^^ avcl van den top de:

het mag derhalvc waarschijnhjk hij

eon krater is doorboord. Hooctc 5.500 voet. Zie Baltal. biz. 57

9. GOENOHNG PASAIIAN.

Hebben de vroeger vcrmcldc bergcn gcen duidelijkcn kcgcl-

Yorm en verhelTen zij zich waarschijnlijk niet boven de zone

') Nict noordwcstwuarts, gclijk ]. 1. op blu<lz, 181 wordt TermcM
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vail GjOOO yoetj deze berg daafcntegen, wdke gevvooulijk goe-

nocng Opliir worcit geheeten en sleclils eenige weinige minuteii

van den aequator verwijdcrd is, verheft zich v^^eder als eea

S erde, reffelmaliare ke^el ter hooarle van 9,010

terrasvormige scliedel is, volgens L. Horner, die denzelven

beklom , door een uitgebluselilen krater doorboord. (Zie de

« beklimming van den berg Ophir}) door denzelven in liet TijJscl

Neerk Indie, II. no 12, bladz. 605 en Batlak bladz. 29. Fi-. 11

10. GOENOENG SINGALANG.

Even als zulks op Java het geval is met den Merbaboe, den

Merapi en andere bergen, zoo vormt de goenoeng Singalang, op

Sumatra, met den volgenden berg een dubbelen,*of tweeling-

vidkaan, welke het plateau van Agam, het voormalige j-ijk van

Menangkabo — het schoonste gedeelte der tegenwoordige boven-

landen van Padang — van de zuidzijde begrenst. (Men zie

Batta-landen, bladz. 25, Figuur 9.) Volgens Horner en Osthoff

bereikldetop van dezen berg eene hoogte van 9,0 iO voel^ hij

is doorboord door een krater, ^vaarin een nieer is gelegen.

11. GOENOENG MERAPI OP SUMATRA.

8.9S0

Deze berg is de werkzaaniste der viilkanen, \\;elke op het

eiland Sumatra worden gevonden ^ volgens Horner bereikt hij

voet (Batla-Iauden, I. c). Terwijl zijnc

iiooidweslelijke en noordelijke helling zich ter hoogte van 3,000

Toet uitbrcidt in het schoone plateau van Agam, daalt daaren-

legen zijne zuidoostelijke helling veel lager in het bekken van

het meer Singkara nederwnai'ts, nclks eOen spiegel het vuur-

werk terugkaatst, dat raenigwerf uit den krater van dezen

berg opwaarls sehiet. Ligt het niveau van dit meer ter ho(

van 1,600 voet, zoo daalt de bodem van het bekken op som
mige plaatsen lager dan de spiegel der zee, gelijk vvij reeds

in de 1*'" afdeeling van het werk , bladz. 31, hebben doen

optncrkcn en in de daartoe bchoorcnde hoogte-kaart n" 1 heb-

ben afgebecld. Het zoo even genoonide meer beslaat het laagsle

gedcelle van een splijihnjs-dal , dat , iusschcn ter wcdcr-
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^ijde oprijzcnde bergketencn ivyesloten^ zicli vcrscluMJcne

dagreizeii ver uiLstrekt in cic rigtiiig der lengle-as van Sumatra,

d, i. van heL noordwesltii naar bet ziiidooslen, en aan di; beidc

iiitcinden door ocn vnlkaan Avordt begrcnsd. Aan zijn zaidoos-

telijk uiteinde rijst nit dc rijkbcbouwde vcldcn der 15 Xota's

(Padang riboc, Solo), wclkc den daar terplaalsc droogen dalbo-

dcra bcdekken, de goenoeng Salasl opwaaiis, terwijl aan zijn

noordweslelijk niteinde de vunrspuwende top des i\Lrapi in bet

meer nedei'bbkt. (Zie de kaarl op Tab. V, van bet 1*^** gedeclte

der Batta-landen.) Onder dc i^eizigcrs^ die den berg hebben

bezocht^ scbijnt de beer D' S. Miiller de eei'ste geweest te

zijn. Hij bekloin in 't jaar 185 i de Merapi in gezelscbap van

D' Korthals^ beeft echter, zoo als gewoonbjk in zijnc reisver-

balen bet geval is, — ook in bet o[3stel omlrent den Merapi

door beni niedegedeeld (zie bier lager) vergelen —- van zijn

reisgenoot geAvag te niakon, die beni, gedurende zoo vele jaren

,

met raad en bulp getronwelijk ler zijde stond.

Eenige jaren na bet bezoek van D' Midler werd de Merapi

beblommen door den— te vi'oeg overledenen !— D\ L. Horner^
Aviens nagelatene dagbocken^ (als ik wel ondenigt ben) in

bandeii ^o^n den eersfgenoemden zijn ovei*g<^gaan, Zie de be-

scbrijving van den berg onder bet anleursebap van den eerslye-

voemden bekend gemaakt op bladz. 46G—4G9. der ((Yerbandel.

van de Natuurk. Commissie: Land- en volk onkunde.

»

Van de idibars!in(jen van den Merapi zijn dc volgenden ler

mijner kennis gekomen.

d807. (In d

bijzonderheden

t jaai' bad eene uitbarsting van dezen berg plaats;

omtrCnt dezelve zijn niet bekend.)

dS%% ^ den ^,5=^*^" JuUj nam de rookzuil, welke gewoonbjk

nit i\y},\\ krater <1os bergs opstijgt, des morgens ten 6 nre eens-

klaps eene zuartgrijze klenr aan en ombulde zij weldra den gan-

schen scbedel des bergs; er werd een onderaardsch gcdruiscb

als van gcscbulgebnldcr veniomen, eene menigte groote steenen

w<'.rden naar allc zijden iiitgeslingerd, terwijl van tijd tot

fijd in de rookznil vuurstralen werden waai'genomen, ^Yelke

zieb ccliter slecbts donkeri'ood voordeden. Dezc verscbijnsefcn
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duujtlen niot langer dan con kvvarticr uurs. Na verloop van

dczcn tijd nam hot gebulder en hot uitvverpen van stecnen af,

((cn rcods ton 9 ure, dei halve na een duur van 3 uren-, ein-

digde dc uitbarsting, )>

m V

^ Rook en asch werdon echter nog den ganschen dag (den
25^ton^ uitgevvorpenj waarin van tijd tot tijd «hoogroodc» vunr-

slralen wcrden waargenomcn. De uitgebraaktc asch had ccnc

^vitachlig grijze kleur , en de kraterrand was van vorin veranderd.

Ook gedurende de daarop volgende dagen stegen dikkere

rookwolken dan gewoonHjk uit den krater opvvaarls; des nachts

zaff men van tiid tot tiid., doch slechts iredurende korte ooiren-

Tijd

y een vuurglans boven den kraterrand opflikkeren.

jns de uilbarsting was het weder heet en droog, en des

nachts des te koolor naar mate de hitte des daags drukkendcr

was geweest. (Volgcns ccn ooggetuige, du Puy, in het Tijdsch.

Need. Indie, VII. no 7, bladz. 110.)

JS33—34. Tijdcns D' P. W. Korthals zich in de Boven-

d an Padang ophield, hadden verscheidene uilb

Merapi plaats: wkleine schaduwcn dcr werkin6
de genocmde waarneraer zich uitdrukt), dezen berg vroc-

)eten hebbcn geschokt. — Wij lezen p. GO. i) «itieestal

zwcue slag voorafj die door eene opstijgcndc koloingmg een zware slag voorafj die

van rook of asch gcvolgd werd, zich langzaam tusschen dc

wolken Tcrsprcidde cn dikwcrf e< vcr-

duisleriug te wecg bragt. Des nachts echter was dit schouw-o -^ "^^O *^'"0

spel prach tiger: de oniringende slilte deed de voorafgaande slagen

nicer opmerken; door de duisternis scheen het gchccle ovaal

(van den krater) te gloeijcn; de fijn verdeelde asch, die tus-

schen de water- cn zwaveldampen zweefde, niaakte de oi)stii-

gloeigcnde kolom tot eenen vuurpluim. Zeldzamcr werdcn er

jende sintels uit de vuurkolk in de hoogtc gedrcven, of

er cenige stukken langs dc bcrghelhngen bcnedenwaarts. Lava

zagen wij geheel niet uit den krater vloeijen.))

dS45j den ^6'" November, win het binncnsle van den

V Van zijnc: Topoj,'iapJiischc schcts van ccn gcclecltc van Sumatra. Lciflcu. 1817
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Merapi worclt ecu ouderanrdsrh gediiiisrli veriionien en men
zjpl eeue dikke vuiirznil (of rookzui!?) 0J>^^a^l'fs slijgen; deze

verschijiiselen herhaaldcn zicli, doch met verminderde hcvigheid

op den IS'*^"" November.)) (Volgcns mededcclingen van D' Stunipf,

geplaatst in het Tijdsch. Neerl. Indie, VIII. no 5, bladz. 429.)

12. GOE\OENG SALASI. ')

Aldus heeten de inlanders een vulkaan, Avelke op dc raecste

kaarten met den naam van g. Talang wordt aangcduid. (Batta-

landeUj bladz. 16.) Als vulkaan is hij cerst scdert 1844 be-

kcnd geworden; hij is^ uamelijk, op den 22'*^" Oclul)er van

het zoo even genocmde jaar door eenige Nederlandsche be-

ambten en officieren (kapitein Kern, kapitein Poelman, con-

troleur van der Ven en andcren) beklommcn. Zij verlrokkeu

den 21'^^" uit Solo, dat in den vlakken dalbodem zuidwaarls

van het meer Siugkara is gelegen, alwaar een half bataillon

infanterie in garnizoen hgt en van weike plaats men dc damp-

zuil, die uit den 25 palen vcrdcr zuidwaarts hggenden berg

oprees, kon ontwaren. Van Solo loopt de wcg gedurende IV2

uur tusschen kreupelhout tot aan Moara pane. In de omstreken

Hggen rijstvelden, waarin hier en daar dorpjes, overschaduwd

door kokos-palmeuj worden aangetroffen. Van Moara pane tot

aan Kota anaoe, dat ongeveer 400 voet hooger gelegen is dan

Solo, duurt de reis anderhalf uur; rondom deze plaats, die

op den noordelijken of noordoostelijken (?) voet des Talang

gelegen is, worden sawa-terrassen gevonden. Van Anaoe vocrt

de weg, aanvankelijk door eene diepe kloof, naar het dorp

Batoe banjak, alwaar vele sleenblokken worden gevonden, en

heeft dezelve eene lengte van Vk uur. Van deze plaats be-

reikte men na IV2 uur,— steeds te paard reizcndc, — het

hoogst gelegene dorp Batoe hecljcmdjang ^ van waar — langs

de noordoostelijke zijde?— de berg op den 22^^"^^ October be-

klorameu en den nacht doorgebragt werd op het kraterplaleau:

den volgenden dag, namelijk, den 23'"" ving het gezelschap de

») Soloashi bij Kortlials I. c. bladz. 12, e. a
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b

^'i, tot het afkl vo«t

afleggende. Iq de nabijheid van dit dorp, derlialve aan don

voet van den Salasi, wordcn vier ivarme bromien gevondcn,

waarvan het water een wrangen sniaak hceft, en hetwclk zoo
___ A

helder is, dat men den 11 a 12 Toet diepcn zandbodem van

het bekken kan bespcnren. Dc temperatuur der lucht in het

dorp was dcs avonds, ten 6 ure, = 68^ en des niorgens, ten

6 ure = 66^ Fahr.

beschiijvingi) van een der reisgenooten «I. M
het volgendc opmaken:

»

Zij bekhranien aanvankehjk een 900 11 V00I--

berg, gaan over een glooijend plat, daarna over twee bei

niggeti ter hoogte van o a 400 voet, vei-volAons , over ceno

boschachlige vlakle, tegcn ccne 1,100 a 1,200 (?) voet hoogo

helling op-, nu kornen zij op een henvelachlig i)laleaii, vvelks

bodem een zckcren graad van warmte heeft, waar dampen oil

de aardscheuren opslijgen, een reuk van z\vavel wordt bespcnrd

en een brandendc «vulkanische oven)) ligt, gaan ter zijde van

denzelven weder eenigzins dalende, maar weldra voortdurend

hooger. Na 6 be

kale, dorre, vlakke ruimte, bedekt met doode boomen, wier

stainmcn meerendeels verkookl waren, wclke ruimte (de krater-

bodem , die aan eene zijde geopcnd is) tusschen ongeveer 500
voet hooger rijzende bergtoppen (de kraterwanden) ingeslotcn ligt.

In deze ten deele vlakke en, — aan den ingang, ten oos-

ten? — plateaiiachtigc kraterruimte, wclke ter wederzijde door

((woeste)) kratermuren (((beigtoppen))) wordt begrensd en

w^aarop de rcizigers hunne tent opsloegen, liggeu drie kolken,

vermoedelijk • in de rigling van het oosten naar het westen

:

lo de uitgebluschte krater met steile wanden; 2o aan ^ena

zijde van een tusschenrug (?), van welks «top)) zij denzelven

in de rigling van het zuidwesten waarncmen, een werkzame
krater met Zwnvolfrplf Ax/nnrlnn f^T\ o*in ^rD».l.in.^« Kr^rl^^^« ^, ,w..,..;j

*) Medegedeeld in het Tijdsch. van NeSrl. luaie, VIT. u" I, biadz. 93—109.
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daiiipznilen opvvanrfs bniisen; (lit was voornamelijk het geval

aan den voet van den zuidelijken waud, alwaar gatcn ter Mijdtc

van 6 voet werden gezien, en S'J ecn wkokend heel)), ovaal

{(zwaYclmeer)), ter breedte van 150 voctj dat sleclits door een

40 voet hoogcn, dock steilen tusschenrug van no 2 was gc-

scheiden; rondom dit mecr stegen met geweld zwavcldampen
uit den bodem opwaarls, terwiji het zich daarin bevindende

witachtiggrijzc water, dat steeds in ecn borrelende beweging

cf kl bo

dcm aanrocrde. Er vvordl mede van vloeibare zwavcl gcsprokcn.

Lava-puinbrokken bedekken hier en daar den grond, welke

\Yaarschijnlijk uit ecn doorwocldcn. onlbondcncn vulkaDischeii

puinbod

Een I ab

gel (!) werd opgehangenj stond des ayonds op SI"" en des

morgens zeer vroeg op 47^ Fahr. — Des nachts ^iel er een hexme
onwcersregen, gcpaard met stonii. J)cn volgenden morgenj den
25"'*^", zag men van den (zuidoostelijken?) kratermuur onder

anderen 5 groote meren, welke aan de zuidelijke zijde van den

g, Salasi ^ in de

De Maleiers vc de

Vitbarslingen van den goenoeng Salasi,

dS33j in de maand Oclobcr (?) had eene uitbaisting uit

dezen berg plaats^ die D'^ Korlhals aanschouwdcj tijdens hij

zich te Padang bevond. Zij openbaarde zich door zware rook-

ziiileu en gloeijende steenenj die uit den krater geslingerd

werden. (Mondel, berigten.)
j"

JS'io^ den 22'^'''' Apinl verhieven zich buitengcwoon sterke.

zwarte rookznilen uit den berg^ welke den bewoners des lands,

tot in de nabijheid van de zeeplaats Padang, schrik en angst inboe-

zcmden. (Naar luid van ecn berigt , medegedeeld door D"" Stumpf,

d. d. 10 Mei, 1845. Tijdsch. Neerl. Indie, VIL no 7, bkidz. 117.)

15. INDRAPOERA-PIEK.

Zie Balfa-landen, bladz. 12—13, Figuur 7. Waarscbijnhjk
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is deze berg, beiievt'iis cle Kini baloe op Borneo, do hoogsle

van den ganschen Indischen archipel. In Maart eii in Junij,

1842, zag ik herhaaldelijk groote rookzuilcn uit den kraler

opstijgen, welke vcel overeenkomst haddcn met die, welke de

Semeroe op Java uilbraakt; hij bereikt ten minste ecne gelijke

o
;enoenide berg

14. Een anonyme, steilc, kegelvormige vulkaan, vergelijk Battal.

bladz. 12, Figuur 6, in de binnenlanden van Ipoe en Mokomoko;

ten jare 1842 zag ik eene rookzuil uit dezen berg opstijgen.

15. De zoogenaamde berg van Bevkoelen, gelegen op 5° 26'

zuider breedte; zie Battal. bladz. 11, Figuur 5; hij wordt

gcschat op eene hoogte van 9,500 voet.

16. Een anonyme, zeer zacht glooijende kegel, gelegen op 3^ 58'

zuider breedte.

17. GOENOENG OEMPO.

Een vulkaan met danipenden kratcr, gelegen in de binnen-

landen van Benkoelcn , welken ik op eene hoogte schattede van

10,000 voet (verg. Battal. bladz, 10, Figuur 3). In dc« Malayan

Miscellanies)) i) korat een verhaal voor van het beklimmen van

dezen berg door Presgrave, ten jare 1818 gedaan, van wien

insgclijks melding wordt gemaakt in de ({Memoirs of the late

Sir Stamford Raffles,)) cnz. Nadat deze reiziger zich door do

oorspronkelijke wouden had heengew orsteld en in de hoogere

zoncn des bergs was aangekomeo, trof hij aldaar de spoien

aan van hcvigc uilbarstingen, welke de berg slechts kortcn

lijd te voren had ondergaan. De wouden waren vernield, de

bergtop was grootcndeels kaal en dor, en slechts hicr en daar

verhief zich nog de stomp van een afgebrokenen of halfver-

branden boomstam- Moeijelijkheden, welke het terrein c

verde, benevens vermoeijenis en vrees, die de bijgeloovigc inlan-

ders beziclde, verhinderden den reiziger den top des bergs te

bereiken. Destijds, namelijk , in 1818^ hadden niet minder dan

twintig goden (Dewa's) den top des Dempo tot hnnnen zetcl

srekozen. wier nanien door Presiirave. volffens ODfirave dor inlan-

*J Vol. 1—2, published at the Sumatran Mission press at Beiicoolen, 1320—22.
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ders van af no 1 : Toean Djocndjongan Allali tot aan no 20:

Toean Scliaik Ali Djoedin, opgcschrevcn en Icr aangcliaaldc

plaats zijn mcdegcdccld gcwordcn. >)

18. GOE^OENG PANJONG.

Of Poejong; zie Baltal. bladz. 9, Figuur 2; hij isgclogen o[

b^ zuidcr brccdtc en ongcvccr 6,000 voet hoog.

)

19. KEIZERS-riEK.

Zic Ballal. bladz. 9, Figuur 1^ hij bereikt ccnc hoogte van

5«/2 a 6,000 voet en is gelcgcn in de Lampongs op 5^ 10' zuider

brccdtc.

20. TOEBOAN-PIEK.

Op het ciland Tocboau , in de Samangka-baai ; hij

ks Keizers-piek gehcetcn, zic Battal. bladz, 9.

21. PIEK OP IIET EILAND BESI.

Of Tjibesi, in de straat Socnda; zic Battal I. bladz. 5 en Java,

IV' afd. bladz. 6, Fig. b.

Op dc straat Soenda, vvclkc als een groot dwarsdal, —
dat in het midden 3 a 500 voet bencdcn den spiegcl des

oceaans is gedaald , — de eilanden Sumatra en Java van elkan-

der sclicidt, volgt ecnc rij van vulkancn, welke nict gelijk die

van Sumatra van het noordwesten naar het zuidoostcn, maar

van het west ten noordcn naar het oost ten zuiden zijn ge-

rigt^ uit deze plotsehng veranderde rigting schijnt met grond

tc mogcn wordcn opgemaakt, dat zij ccnc afzondcrlijke rij van

vulkanen vormen, welke waarschijnliik in een ander en dat

tijdpcrk dan de vroeger genoemden

V Dat het dezen godcn aldaar tfiraelijk wel schijnt tc bcvallcn, zou men hicrnit

nfleidcn, dat zij 21 jaren later nog gecnc aanstaltcn hadden gcmaakt om den bcrgtop

tc Tcrlaten. Want de heer J. VV. Boers berigt ons, ten jarc 1839, in zijnc verhande-

dcling over dc Pasoemah-landen (zie Tijdschr. v. Keerl. Indie, 2(le jaarg. bladz,

576—577), zonder daarbij ecnige melding tc makca van de Malayan Miscellanies,

dat twintig goden op den goenoeng Dempo wonen, en dc nameu dier godcn komcn

van n" I af tot aan n" 20 letUrhjk en volkomen overeen met die. welke door Presgrave

zijn medcgcdceld gewordcn.

79
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Op 11" 21, namelijk, den piek van liet eiland Besi, welkeii

wij als cicn laatstcn, zuidoostelijkstcn vulkaan van Sumatra bc-

schoiiwen, volgt de piek op lict eiland Rakata; deze is, volgens

onze rangschikking, de eerste of westelijkstc op hot eiland

Java of nP 22 der algemcene reeks, Zie Java U. bladz. 5.

Van dezcn af strekt zicli eene reeks uit van 45 vulkanen, welke

wij in het 1^'^ en 2''^ hoofdstuk dezer afdeeling hebben be-

schrcvcn en die, nicer dan Iweemaal digter bij elkander ge-

plaatst zijnde dan de vulkanen op Sumatra, zich menigwerf in

eene dubbele rij door het eiland Java voortzetten^ zij vormen

de nommers 22 tot 66 der akemeene reeks. Wanneer wij aan

den eersten vulkaau op Java: den piek op hot eiland Rak

n gcven, dan is de laatste of 45"^'' vulkaan van dit eiland;

goenoeng Idjen, n*^ 66 der algemeene reeks; op dezen volgt

alsdan do eerste vulkaan 67

67. HATOER.
-^

Op Jiet eiland Bali.

In eene ccutrale gebergle-massa, welke van het westen naar

het oosten door het eiland Bali loopt, vcrlieffen zich, behalve

anderen, de hier genoemde bergen, die in de rigting van het

westen naar het ooshni op elkander volgen: Tambanan, Batoer,

Agoeng en de Seraja-bergen.

Goenoc7ig Tahanan is ecn hoogc kegel, welke zich, naar

schatLiiig, mcer dan 9,000 voet boven den spicgel der zee

verheft; hij rijst op in hot westelijke gedeelte van het eiland

Bali, namelijk, in het rijk Tabanan of Tambanan, waarnnar

hij door de zeevaarders de Tabanan-piek wordt geheelen.

De Batoer is ecn steeds wcrkzame cruptic-kcgel , welke;
w

oprijst binnen een wijd uitgestrekt kringvormig gcbergte, dnY-

halve in het midden van een kratermuur, die, naar het scliijnl,

even als de goenoeng Tengger op Java, een vlakkcn kraterbo-

dem orasluit. Hij is in het oostelijkc gedeelte van het eiland

elegen

enden

en omtrent 5 minuten noordweslwaarts van den vol-
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68. AGOENG.

Oj) het cilaml Bali.

Sommige zeevarenden noemcii denzclYCiij iiaar het kuning-

rijk waaiin hij is gelegcn, goeiioeng Karang asam of ook wel

den apiek van Bali)), dewijl hij de hoogste berg op het eilaiid

is. Hij is gelegen aaii de oostelijke zijde van Bali en bevat

eene nog steeds dampendc solfatara.

Vitbarstingcn van dozen berg.

.1808. In dil jaar wierp hij eene ontzaggehjke niassa asch

en puimsleen uit. (Zie Life and Service of Sir Stamford Pxaff-

les, p. 241.)

d843. Nadat eene aardbeving was voorafgegaan, bi'aakte hij

ook dit jaar weder asch, zand en pninbrokken uit. Aan zijno

noordehjke helhng worden lava-puinstroomen waargenomen,

elke zee reiken.

Dc Seraja bergen, gelegen in den uitcrsten oostclijkcn hock

van Bah, worden beschreven als een uitgebluschte kraterketel,

welke door een steilen, kringvormigen wal wordt omringd, ^

69. LO:\rBOK-I>IEK.

Een hooge vulkaan in het noordoostclijke gedeclte van het

eiland Lombok; geene uitbarsLingcn van dezen vulkaan zijn ons

bekend. Zie de beschrijving van het eiland door H. Zollinger. 2)

Volgens het gevoelen van dezen reiziger, ovcrtrcft dczc berg

alle vulkanen van den ganschen bidischen archipel zoo in grootte

als in omvang. Naar driehoeksmetingen, gedaan door den heer

P. Melvill van Carnbee, bereikt hij eene hoogte van 11,000 par.

Hetgeen alliier wordt vermeld omtreiit Bali, is ontlecuJ uit de medcdccliiigen

van den IicerH. Zollinger, geplaatst in het Tijdsch. v. Need. Indie, jaargang VII.

n° 10, bladz. 43, enz.

*) „Het eiland Lombok," in het Tijdsch. v. Neerl. Indie, IX, p. 192 en volg.

De beste kaart van Lombok en der overigc ciianden ten oostcn van Java, met inbe-

grip van het eiland Timor, is de „ kaart van de eilanden en vaarwaters bcoosten

Java, enz.; door H. D. A. Smits," uitgegevcn te Batavia, in 184S,
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voct. Do berg, AYcIke bij de zccvarenden bckciid is onder don

naam van: Pick van Lombok, die door dc inboorlingen goenoeng

Rindjani wordt geheeten, maakt slechts een zccr gering gedeeltc

er van uit, namelijk , den lioogstcn, noordoostelijkcn top ccncr uit-

gcstrekte bcrgraassa, in welkcr middcngedeelte een meer van

holder water li^t; dit moor heeten de inboorliugen « Dance » of&"!)

Seg schatting vandenhcer

7,800 voot boven den spiegel der zee. Aan den ocver van dit

nicer, hetgcen nergcns een uitloozingskanaal bezit, ontvvaart

men eonige helderblaauvv gekleurde plekken^ vvaarschijniijk

zijn hot bronnen van heet, zwavelachtig water. Hot meer is

omringd door gebcrgtcn, welke een wijden, onafgebroken kring

om hctzclvc uitniaken- op vier verschillendc plaalsen rijzen doze

gebcrgton in kegelvormlge toppen opwaarts, die zich verrc

boven dc overige deelen van den kring verbeflen. Hunne lisfjjing

ten opzigte van hot middenpunt van bet meer en de hoogto,

waarop zij zijn geschat gewordcn boven bet niveau van bet-

zelvc,— dat aangenomen werd 7,800 voet hoog to b'ggen,— zijn

als volgt: dc Wajang, geschat op 1,700 voet, gelegen aan dc noor-

dehjkc (noordwestelijke ?) zijdc;— de Sankarcan op 2,200 voet,

aan de zuidwcstehjke zijde^ doze top werd door den reiziger be-

klomrnen, die van daar dc overige deelen van hot hier beschrevenc

landschap aanschouwdc, dat zich door eene buitengevvone wocst-

bcid, doch verheveuc groolhcid van vormen kenschetst; — dc

Bandcira, geschat op 1,200 voet, een ketenvormige , in delengte

nltgeslrekte bergtop aan de zuidehjke en zuidoostelijke zijde, en

eindehjk dc hoogste van alien, aan dc noordoostelijke zijde, Rind-
jani, welkc bij uitnemendheid : dc pick van Lombok wordt gehee-

ten^ doze bergtop verheft zich in de gcdaante censkegcis, naar

schatting, nict minder dan 4,000 voot boven hot meer. De ganschc

uitgestrektheid des kegels tot op 2,000 voet bcneden zijn top,

die waarschijnlijk door een klcinen krater doorboord is, mist

alle sporen van plantcngroei en vertoont zich allcrvvege kaal en

zandig. Tusschcn den ocver van bet meer en de helling van de

oostwaarls (zuidoost- en noordoostwaarts?) van hefzclve gelcgcnc

bergtoppcn: Bandcira en Rindjani list cone vlaktc. die slechts met
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laag grocijcnd gras bcdckt en door cnkele Tjenioro-boo

o heft zich b

ecn kring^ welke zich schorp van het omringendc gedeeltc der

vlakte afscheidt, cen zwar/kleurige, met steenbiokken over-

stelpte kcgcl, ((goenoeng Api)) geheetcii^ zijn benedengcdeelte

bestaat uit conccntriek oprijzende tcrrassen^ die elkandcr als

oinvaltcnj derhalvc trapYormig bovcn elkandcr liggcn, en hct

krinirvormiire. in terrassen afii^edeelde voctstuk van den zoo evon-

bcrii uitraaken: hct hoo

terrassen gaat over Api. De top

van dezen berg ^ welke met zwavel is bedekt, ligt ongcvecr 700

voet bovcn den spiegel van hct nicer en vormt den rand ecns kra-

lers, welke dcnzelvcn doorboortj die^ als do centraal-krater van

het gansclie gebcrgte, nog voortdurcnd danipwolkcn uitbraakt.

70. GOENOENG TOMBORO.

Ondcr alle bckende vulkancn der gansclie aarde is er gecnc,

welke zulk cene groote^ zulk eene vreesselijke uitbarsting heeft

ondergaan als dcze vnlkaan, die^ ten jare ISlo^ den ganschcn

Indischcn archipel deed sidderen, een groot gedeelte van dcn-

zelvcn in duisternis hulde en ^iens schrikwekkend gcdonder

zich 260 geographische raijlen in hct rond deed hooren; dcze

berg vcrhcft zich, zoo ver ons bekend is, gehccl geisolecrd,

zonder met andere bergen verbondcn te zijn^ op hct noorder

strand van het eiland Soembawa. ^) Even als de Mocrio,

de Ringgit en de Boeloeran op het eiland Java, rijst dcze

berg aan de eene, d. i. westelijke en noordwcslelijke zijdc

onmiddcllijk uit de zee opwaarts. Zijn voet vornit aklaar dc

kaap (oedjocng) Kasi, d. i. het zccwaarts gckeerde noord-

wcstelijke uitcinde van dat gedeeltc van het eiland, hetwelk

ten oosten van den grootcn zecboezem van Soembawa, noord-

*) Dezc berg verhcft zich in het voormaligc koningrijk Toniboro en maakt ik

ecnigc berg uit van het rijk, waarin hij wordt aangctrotTcn en waarvau hij zijncn

naam ontlccnt, indicn hct de berg nict is, welke zijn (vrocger bcstaandcn) naam aan

hct rijk heeft gcgcvcn. Toniboro is de nitspraak dor Javancn; dc Malcicrs en Ara-

bicrcn zcsL^cn Tanibova.
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waarts van Pekat, gelegm is. Naar het schijnt, bestaat het
groolstc gedcelte Tan het a'land iiit eeii laag, heuvelachtig
land

5
slechts langs dc zuidkust loopt eenc bergketen, welke

eene grootere lioogtc bereikt, in de rigting van het vvesten
naar het oosten. Het is nict bckend of in dit gebergte, of ter
zijdc d. i. noordwaarts van hetzelve, nog andere vulkanen
wordcn gevonden. De zoo even genoemde Javasche vuurber-
gen zijn uitgebhischt, zij zijn slechts de rumen van ke^el
bcrgen

5
niaar hunnc w oest vaneen gescheurde toppen dr,

de duidehjkstc bhjken van de hevi/^e uitbarstiniren. welk(

D

D
nioctcn geleden hebben, ja, een dier bergcn bood noff tenQ^.x jj^yjy,^ ixug

jare 1597 het schouwspel aan eener dergehjke geb
Ilollandsche Cornel

Hontraan, voorbij het oostehjke uiteinde van Java stcvenden en
zich verbaasdcn over de rookzuil, welke uit dezen berg opsteeg.
Zie bladz. 948, en Ook deze vulka
de Ringgit, is thans uitgedoofd en hgt in een puinhoop ter
neder gestort; van den Tomboro wordt verhaald, dat ziin

door de uitbarsting in het iaar 1815
top

berg^veel lager is geworden dan hij vroegerwas; thans wordt hij

op 5 a 6,000 voet geschat. De ovcreenkomst, welko wiJ zoo
in llggiiig en gcdaante als in de gescliiedenis van vier be
kendc vulkanen opmerken, moet noodzakelijkerw ijze strekken
lot bevestiging van het vermoeden, dat de zee, in welker on-
niiddellijke nabijheid zij zijn gelegen, invloed uitoefent op de
hevigheid hunner uitbarstingen en op het spoedig en volkomen
nitdooven dezer vuurbergen, met andere woorden, dat zeeMa ter
somtijds plotseling en in eene verbazende hoeveelheid binnen
den vulkanischen haard, — in de met gesnjoltene rotssoortea

ingt en de zoo even genoemde verschijn-
selen te weeg brengt. Welke uitbarstingen de Tomboro voor
1815 heeft ondergaan, indien zulks al hebbe plaats gchad, is

geheel en al onbckend.

Ide bekkens d

Uitbarsiing van den Tomboro in J8d5.

!><' f«Mten, v\(«Ike mij de bouwstolTen liebben -clcverd tot de
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beu

zijti getrokken uit do volgcndc broimcn: 1« Sir Tli. Stamford

llafflts, Hist, of Java. vol. I. p. 25—28.— 2^ RalTlcs, in dc Vcr-

Bat. Genoolscli, VIII C

den 22'^^" Jiilii, 1820, n^ 50, — 4^ v. d. B., in cciic veilian-

dcling over Bali, geplaatst in dc Ooslerliag I. n« 2, p. 185.

Do inededcelingcn van Rallies, dcslijds GouvcrncMir-Genoraal van

Java, sleuuon op de berigten van don Initenant Owen Pliillpps,

hij met ecn scliip naar Soembawa zond, ten eindc inlich-

m omtrent doze vreesselijkc gebcurlenis in le winnen, en die

Igaen April, 1815, te Bima aan land staple. In liet bcdoelde

dicn

noninier der Jav. Courant ^vordt cen brief srcvonden van do

Resident, d. d. Bima, IG OeLober, 1819, die

4 1

d8d5^ den 5^^" Api^il ving deze vreesselijkc uitbar

zij opcnbaarde zich door ontploffmgcn, welkcbij tusschcnpoozcn

van een kwartier unrs werden vernomen en bereikte

don dO'^'^'' April het toppunt van hevigheid; verbazend groole

rookznilen stegen uit den krater op, de gansche berg Averd als

met ecn vunrstroom (gloeijende lava-brokken?) ovcrdckt, doch

Imlde zich weldra op nieuw in duistere rook- en asclnvolkcn^ deze

breidden zich zoo verrc in het rond uit, dat ecn voorbijzeilend

schip slechts den voet dcs vulkaans met vuur bedekt en als in

een vuurschijn zag
^

de ontjjlojjfingen \varen zoo hcvig, — dat op Soembawa

de muren der huizcn scheurden, — dat tc Alakasar, op een

lijnregten afstand van 210 minuten 2) van den vulkaan gelc-

gen, een Engelsche kruiser, de Benares, met troepen bemand

ter verkcnning werd uitgezonden, dewijl de slagen voor het

gebuldcr eener hevige kanonnade werden gehouden, — dat

dezclven te Jogjakerla en . in Cheribon , ^) het ccretc 450

*) Ailc Lerigten, wclkc elders omtrent deze ultbarsting Toorkomen, kunncn

slechts lilt Jeze oorspronhelijhe brounea zijn gepufc geworden.

*) De afstanden zijn alhicr opgcgeven in gcograpliischc miiiuteu van 5,710 pan

voet, -Nvaarvan er GO op ecu graad gaan.

^) Tc Cheribon werd zulks het hcvigst vernomen des avonds ten 10 arc.
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Oil het aiulcre 570 miiiulcii van den Toniboro veivvijderd

,

wcrclcii bcschouwd als het bulderen eeucr nabij zijndc kanon-

nadc; in dc ecrstgenocrade plaats deed men het garnizocn

uitrLd\.kcn, ten eindc den vermeenden vijand te gemoet tc trek-

ken, — dat de slagen in eene noord-nooidoostehjke rigting van

den berg, te Ternate, met gelijke hevigheid werdcn vernomcn

als in eene noordwestehjke rigting in het fort Marlborough , te

Benkoelcn, — ja, dat zij te Mokomoko, 90 minnten uoordvvest-

waarts van Benkoelen, aan de zuidwestkust van Sumatra gelegen,

welke plaats niet minder dan l,OoO minuten van den vulkaan is

verwijderd, als het gedonder van kanonvuur werden beschouwd,

en dat de kring, Kinnen welken de ontploffingen rondom den

Tomboro werden gchoord, welke een elliptischen vorm had,

gelieel Java, Celebes, Ternate, alle oost-Javasche eilanden,

bcnevens de Molukkcn lot aan Nicuw-Guinea, het grootste

gcdeelte van Borneo, de zuidclijke helft van Sumatra, mils-

gadcrs hot noordwestehjke gedeeltc van Australie omvatte en

dat binuen eene ruimte-oppervlakte van 30 lengte graden of

1,800 minuten (450 mijlen) in dc rigting van het oosten naar

het westen, bij eene brccdte, in dc rigting van het noordcn

naar het zuiden, welke waarschijnlijk niet veel geringer was,

derhalve over eene uitgestrektheid gelijkstaaude bijna aan die

van Suez, in Egypte, tot aan Petersburg, of van den Vesuvius

tot aan de Noordkaap — het vulkanischc gebulder ie gelij-

ker tijd werd gehoord, de aardschuddingen te gelijker tijd

werden gevoeld^

deze ontploffingen, zoo mede dc aardbevii

vergczcld gingen, dedcn dagen lang het gro*

» «

;ae ac aaraoevrngeu waarvan zij

m lang het grootste gedeelte dcs

archipels op zijnc grondveslen scliudden; te Makasar op Celebes,

gelijk in de oostelijke helft van Java te Garesik en te Soemenep
op het eiland Madoera, maar vooral te Banjoewangi was de

aarde, op den 12''^" en de volgende dagen, bijna onophoude-

lijk in eene schuddende be\^eging van den vroegstcn morgen-
slond tot aan het laatsle avonduur;

ook de zee word bewogen; in de bogt van Binia verliief

zich de zee, dcs voormiddags van den lO'-" Ainil, lorvvijl er
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cone doodelijke slillc in het luchtruiiii heerschlOj in eciie cn-

kele baar opwaarts; zij rees 12 voet hooger dan ooit vroegcr

lict geval was gewcest, zelfs tijdcns de hoogst bekende spiing--

vloedcn; wcl is ^^'aa^, dit slijgcn van het zeewatcr duurdc slcclils

drie minuten, maar huizcn en boomen werdcn cr door weg-

gespoeld, groote zecschepen werden verre op het land ge-

worpcn, bij welke gelegenheld ook cen in vrocgeren >) tijd

vergaan schip dcs Konings (padoc\A akaug) van den bodcni dcr

zee wcder wcrd opgehevcn en op het drooge land gczet; cen

scheepsgezagvoerder, die oi) een afstand van 5 mijlen vooibij Bima
*-

slevende, ^evoeldc clezc baar en werd door ecu Iicvigcn si room

iiaar het westeii gedroven; ja, zij reikte lot aan Boelokonibo

op Celebes en lot aaa dc oostkust van Java, alwaar het walcr

in de groote rivieren bij Garesik en Banjoewangi, gelijk mcdc

de zee bij Soemenep nog den 12 '^^^^ April 4 voet bovon het

gewone peil steeg^

even als tcr zee en te land het geval was, zoo word (ten

gcvolgc der bovenmatige verhitting van cnkelc gedeclten des

doo

1)

den krater

verbroken:

op dienzelfden noodlottigen dag, nainelijk, den 10^^^" April,

waarop de onderaardsche ontploffingen op het hevigst schenen

te wooden, verhief zich des voormiddags ten 9 ure in het

westelijke gedeelte van het rijk Sangar, dat aan het rijk

Tomboro grenst, een wervelwindy weike gansche dorpen

en wouden omver rukte, de sterkste boomen ontworlelde en

gehoointe^ huizen^ menschen^ vecy kortom^ allcs wat hij

in zyn ivcg ontnioelte^ ophief en als stroohalmen in den

damphrlng deed ronddraaijen; — gedurende een uur hield

dit verwoeslende spel aan; eindelijk lie t hij eene menigte der

opwaarts gelievene voorvverpen in de nabij gelegene zee neder-

vallen, waarin gedurende vele maauden, ja, jaren lang eene

^) In dc nabijhcid van poelo Kiimbing. Dc scliepen, wclkc dc zee over dc huizcn

der stadniiuiihceiigcdreven cu op dc licuvelcn, die aan dc overzijdc der stad oprijzcn,

neergeworpcii had, hecft de hccr C. G. C- Keiuwardt, bij zijuc komst te Bima, op

cen giootcn af^stand van dcu ocvcr zicu liggen.
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h

ontzaggelijkc iwenigtc drijvende booms laninieii wcrd waargc-

nomcn;

dezc aard- en zceschuddiiigen , ontploffuigen , wervelwin-

den en andere dergelijke vreesselijke verschijnselen paarden

zicli aan hel opwellen van vulkanische stofFen, die^ zoo dezel-

veii niet in een gesmolten^ ecliter in een gloeijendcn toestand

vcrkeerden 5 zij bestonden Yoornamelijk uit puinisteenachligc

lavaslakken^ werkelijken piiirnsteen en eenc zecr fijne, grijzc,

ligte aschj welke echter, wanneer men ze zamengedrnkt had,

zeer zwaar van gewigt was en \Yaarvan eeno pint 12^4 once

woog. — Vnrige massa's bedekten den berg tot waar zijn voet

door de golven der zee wordt bespoeld (het yroeger genielde

schipj dat voorbij den berg zcilde^ zag aan bet benedengedeelto

een vurigen gloed, hooger op zwarte rookwolken)^ er wordt

uitdrnkkelijk vermcld, dat de meeste mcnschen, die gedurendc

dc uitbarsting zelve het levcn verlorcn, omkwanien ten gcvol^c

van hitte en vuu7^gloed^ tcrwijl mede dorpen er door in vlam

geraakten; in de opgenoemde berigten wordt niet duidehjk ver-

meld of deze verhitte en vnrige nitwerpselen uit geheel gesmol-

tene of slechts gloeijende zelfstandighcdcn^ of zij uit werkehjkc

lava
J
dan wel uit puimsteen hebben bestaan; in dien brief van

den Resident van Bima wordt gelezen^ dat het strand van de

gebergten Klontong af tot aan Laronggo (aan de noorder kust?)

was herschapen gewordcn in een ontzaggehjken muur of wal,

gevormd uit vaneen gcreten lava-massa'Sj die er ((zoo woest

uilzag, dat hij het hart van den koensten zeeman met angst

moest vervullen;)) dit althans is zeker, dat de uitwcrpselen

voornamehjk bestonden uit puimsteen en asch;

puimsteen bedekte de gansche zee rondom Soembawa lot in

den zeeboezem van Bima, maar voora! die streken 5 welke west-

Avaarts van den vulkaan zijn gclegcn; vermengd met boomstam-

mcUj lag dit gcsteente ter dikte van twee voet op dc oppervlakte

der zee en niet dan met moeitc konden schei>en zich een pad

*) De berigten onitrcnt dozen orkaa,n zija vuornamclijk nicclegecleeld gcworilcu

door den Koning van Snngav, die aan doze vcrwoestlng ontkwam.
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clooi cleze beletselen banon; behalve deze puiiustoen-massa weid

asch door den krater uitgeworpen, waardoor Iiet grootste gedcelle

van Soembawaj namelijkj die koningrijkcn , wclke liet digtst bij

den vulkaan gelcgen zijn, als: Tomboro, Pekat, Sangar en ccn

aanmerkelijk gedeelte van Donipo en Bima tcr hoogte van ver-

scheidcne voeten werden overdekt^ zoodatj op een afstand van

GO niinulen oostwaarts van den vulkaan, de woning van den

Resident te Bima, benevcns andere huizen onderden last ervan

bezweken; hierraedc werd dc laatste hand gelegd aan het ver-

v^oestingsvverk, waardoor deze vroeger zoo bloeijende koning-

rijkcn werden vernietigd, wier ondergang reeds was voorbereid

geworden door aardbevingen, hooge vloeden, orkanen en, inde

nabijheid des vuurbcrgs, waarschijnlijk door hot instorten, ver-

zakken van verscheidene gedeelten des bodems^ — hicrdoor

werd eene met groen gesierde landstreek, vol leven en vruclit-

baarheid, herschapen in eene grijskleurigCj eentoonige, doodschc

woestijn, terwijl op Soembawa alleen 12,000 menschen daarbij

het leven verloren;

de alle verbeelding te boven gaande massa asch, w elke tot in de

hoogste zonen des dampkrings werd opgeworpen, was zoo groot,

dat de aschlaag, gevallen in het middenpunt van het eilandLom-

bok, -— op een afstand van 90 minuten van den Tomboro, — eene

dikte van twee voet had, en hetzij onmiddellijk, hctzij door dc

verwoesling van alle velden en daaroit ontstanen hongcrsnood den

dood aan HfiOO bewoners i) van dat eilandberokkende, •— dat zij,

te Banjoewangi op Java, den grond ter hoogte van acht duim

bcdekte en aldaar, op een afstand van 210 minuten van den

vulkaan, zoo mede te Soemenep, op Madoera, en te Garesik,

welke plaats 515 minuten van den vulkaan verwijderd ligt, de

zon gcdurciidc drie dagen geheel verdonkerde en eeneduis-

ternis deed ontstaan, die in soniberheid den akeligstcn, door

geene cnkele sler verllchten naeht verre overtrof, — dat zij

zelfs le Solo en te Jogjakerta, welk oord 450 minuten van de

^) Vblgens van clcn Brocckj die als commissaris der regering naar Bali werd

gczondcn, 1. c. p. 183.
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plaats des vcrdeifs is vcrwijderd, den heldcrcn dag in ceneii

pikdonkcrcn nacht herschiep, — i) en dat zelfs in verder van
den vulkaan vcrwijderdc oorden, zoo als te Cheribon, hetwclk

op een afstand van 570 minuten van den vulkaan ligt, de zon

door een zwarten damp werd omiiuld en iict daglicht ten deele

werd verduisterd, — ja,"dal dc asch, niettegenstaande volgens

alle ingewonnen bcrigten de oost-passaat sleehls zeer zacht

2) in ecnc westelijke rigting tot aan Batavia en Benkoelcn

voortgestuwd, — en datzij, in eene noord-noordoostelijke

rigting, 210 minuten vcr tot bij Makasar op Celebes viel, wer-

•d

waa7^ts kon wo7'den h

vocrcl; — dat eene oppervlakte der aarde, welke een wijderen

omvang lieeft dan gansch Duitschland, gclijktijdig in sombere
duisternis werd gchuld, en dat de asch zich zoo verrc ver-

brcidde als de afstand bedraagt van den Vesuvius tot aan het
strand der Oostzee en tot aan Koniugsbcrgen ; — eerst den
14'^"^" April des namiddags scheen de zon te Banjoewangi en
te Soemenep weder op te gaan, als brak een werkelijke morgcn-
stond aan, terwijl het aantal vogelen, dat niet was omgckomcn,
zulks met vrolijk gekweel begroetle^ — hevige regenstroomen
volgden eindelijk hierop, waardoor dc dampkring wederom
verfrischt en gereinigd werd.

De kring, waar hinnen de lucht ive?^d verduisterd en
dezc aschregen plaats greep, had eene bijna ellipsvorniige

gedaanle, welke zich in het noorden en in het zuiden van
den vulkaan , in A\'elkc rigting hij zijne grootste breedte had,
ongeveer 500 minuten vcr ter wederzijde van dcnzelvcn uit-

frckte en tot aan Borneo, doch
met tot aan Australie reikte: oostwaarts van den berff reikio — ^«

hij ongeveer tot in het middengedeelte van Florcs, d. i. 210
minuten ver; tcrwiji de grcns van den krii

zijde des bergs in Cheribon, op een afstand van 570 minuten
van den vulkaan, gelcgcn was; de kleinc diameter, van het

') Te Jogjukertn klum dc auistcniis het hoogst tics namiddafrs van den 12'lf"

April.

*) Dczc gcbciiitenis had plaats in April. Te Bima was het trchccl en al doodstil.
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zuideii naar liet noordcii gemelcn, had deilialve oouo lengle

van COO, dc grootc, dat is, van Iict oosten naar het wcstcn

gerekendj had cene Icnglc van 780 minutcn en bcslocg bij

gevolg niet de hclft der ruimte van den tring, Avaarbinnen do

onlploffmgcn werdcn gehoord. Do asch^ welko over Cheribon

been nog verder werd voortgestmvd, nanielijk, tot aan Batavia,

660 minutenj en tot aan Bcnkoelen, ongcvcer 970 niinntcnvcr,

hecft gcenc duisternis docn onlstaan. *)

Ten gcvolgc van doze uitbarsling was do zee niijlca ver

met cene vlottendc, laag puimsteen bedekt, het land met

puimsteen en asch overstelpt en als vvoonstcde van mensehen

bijna geheel verwocst; alios wat nog was gespaard geWevon,

wat het leven niet had verlorcn door dc uitbarsting, door

den regen van puimsteen en asch en don vuurgloed, wat

niet verbrijzeld was geworden door dc wervclwindcn, kwani

nu om van honger; epidemischc ziekten^ namclijk, boosaar-

digo buikloop, slccpten mcnsch en dier in lict graf, Het ge-

brek aan lovcnsbehoefte was zoo groot, dat zelfs do dochter

dcs Konings van Sangar van honger stierf; van liot gansche rijk

Dompo blcven slechts 40 , van dc beide koningrijken Pekat en

Tomboro slechts 3 en van de bewoners der stad Soembawa niet

nicer dan 26 porsonen in hot leven. Met betrckking lot de meeste

eilandonj welke zich aan de ecne zijdc tot aan Java, aan do

andere tot aan Timor uitstrekken, misson wij alio borigten,

dewijl zij niet door Europeers wordcn bcwoond. Het aantal men-

sehen, dat op Soembawa en op de overige cilanden don dood

vend, Kiat zich eenigermatc berekenen, wanneer men nagaat

dat, behalve 12,000 zielen van hot weinig bevolkte Soembawa

allocn op Lombok , welk ciland dostijds sterker bcvolkt was ei

zulks nog hedcn is, 44,000 mensclicn omkwamcn, niettegen

staandc hot middengedeeUo van dat ciland op con afstand vai

5

*) Ware de oostewind sterker gewcest, dan zou er volstrekt gecne asch ten oosten

van den vulkaan zijn gevallen; de Tomboro zou \n dat geval, even als de Goentoer

op den 4tlen Janiiarij , 1843, aan het oostelijkc iiiteindc der cllips zijn gelegen

cwcest, terwijl de aschregcn een volkomcn cirkcl zou hebbcn gevormd, met den

rulkaan in het middcnpunt, indien er cene volkomenc windstilte geheerscht had.
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I1/2 lengte graad van clcn Toniboro verwijclerd ligt; en hoc groot

zou niet het aiantal dooclen zijn geweestj indien doze streken

even bevolkt waren geweest als b. v. Ifalie of Portiigalj of indien

zij slcchts in dit opzigt hadden gelijk gestaan met Java! 1

Op den 18 '^'''' April zag Owen Philipps den Tomboro nog geheel

en al gehuld in duisteie rookwolken. Tot op den 15*^^° Julij, 1815,

derhalvc gcdurende drio niaanden ging do berg voort met

woeden en sleehts van lieverlede venninderde de hevigheid der

uitbarstingen^ terwijl kleincre ontploffmgcn zich van tijd tot

tijd hernieuwden. Het schijntj dat lava-stroomen, of althans

massa's van asch en puimsteen ook na Mei^ 1815, uit den

berg zijn gestroomd; want eene maand nadatde uitbarsting had

plaats gehadj bezochl een oud Nederlandsch mihtair Disterdijk,

die reeds gedurcnde 50 jarcn op Soembawa was gevesligd, dc

plaats, waar eenmaal de hem wel bekende stad Tomboro (aan

dc noorder kust van Soembawa^ ten oostcn van den vul-

kaan^ nabij Sangar?) lag; hij zag het strand met lijkcn bezaaid^

des Konings schip (padoewakang) was gevuld met asch^ doch

overigens geheel onbeschadigd; ook het paleis des Konings her-

kendc hij nog aan eenigc haljverhrande piiaren^ terwijl dc

muren van Laronggo (een nabijgelegen paleis of lustslot?) nog

overeind stonden; maar geen levend schepsel werd door hem
ontwaard; vier jaren later, op den 16^'^'' Augustos^ 1819, bezocht

hij deze streek andermaal met den Nederlandschen Resident van

Bima, maar nu licten zich geenc muren van Laronggo, geenc

pilaren van 's Konings paleis, gecn schip padoewakang, geene

lijken meer ontwaren; — alles was spoorloos verdwenen, niets

wat leven ontvangcn had was daar cm die vcrandering te ver-

*) Ook de heer Zollinger, die Lombok in 1847 heeft bezocht, (zie vroeger 1. c. p.

106) verhaalt, cTafc het ganschc eiland overdekt is met ccn dikkc laag vnlkanischc

asch en gruis, wclkc door den Tomboro in 1815 werden uigcworpcn; ten gevolgc

hiervan kon vooral in het oostelijkG gedeelte des eilands, waar de aschlaag cenc

dikte bereikte van 2 voet, volstrckt geen rljst wordcn getcelcl. Vcrschcidenc klcinc

baaijen werden daardoor onbcvaarbaar. Uithoofdc op Lombok de gevvoonte bestaat

de rljst gediirende 6 maandcn 5n de magazijnen te bewarcn, zoo moct het aantal per-

soBen, dat van honger omkwam, volgens Zollinger, vecl gcringer 7ijn dan in flc

berigten daaromtrent is vermeld eeworden.
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klarcn en zoo vcrre Jict oog reiki

O

heinJe en verre met puimsicen hedekt. (]Jricf van Diiiia,

gedagfeekcnd: 16 October, 1819.)

Vernncleringcn , welke het ierrcin heeft ondcrgaan. In

Augustas, 1819, dcrhalvc vicr jarcn na dc uitbarstiiig-, bezocht

de Resident van Bima het uilbarstings-terit in met gcnoemden

Disterdijk; deslijds werden nog somwijlen zachlc aardsdmd-

dingen Maaigenomen en eenmaal zelfs (op den 15 ''"'Augustus?)

ecnc zeer sterke bcviiig, Avclke vijf minutcn lang aanhield;

ecns \^cr(l er op den Tomboro ook nog eenc ontploffin

gelioord, en bier en daar \uur, vlamnion (>\aarschijji1ijk

gloeijcnde, nog niet bekoelde lava) op den berg waargcnomen.

Groote Trees koesterdeu de inbooilingen van Bima, die den

Residenf vergezclden, nog te dicr tijdc voor den nabij gelc-

gencn Tomboro. Tc land was dc locgang tot den berg geheel

afgeslolen, ten gevolge van de boomslamnicn der vcrnielde

wouden, vvelke in allerlei riglingen doorcen v^aren gcworpcn,

gelijk mede door de uitgebraaktc massa's en de diepc klovcn

en spleten, %Yaarvan deze massa's allcrwegc doorgroefd waren;

van dc zeezijde word zulks door puimsteen bemoeijclijkt.

Al wal leven ontvangen had was uitgestorven aen de aarde

was wocst en ledig.)) — Van Pekat tot aan bet eiland Majo

(Mojong) en wel voornamelijk rondom de kaap (ocdjocng)

Kasi (hot schierciland , hetwelk door den vulkaan gevormd

\^ordt i) was de zee bedekt met eene verbazende hoeveelheid

puimsteen, waar tussclien ook eene groote menigle vlottcndc

boomstannnen word gevondcn.

Aan de oostelijke zijde van het rijk Tomboro, in de nabij-

heid van Dongo tabtj waren twee in zee uitspringeude landtongen,

benevens de bogt, daar tusschen ingcsloten, en dc goede anker-

grond, welke daar vroeger werd gevonden, gehcel en al ver-

dwenen en liep het strand te dezer plaatse thans in eenc rcgte

rigting voort.

^) Aan de wcstzijile van dit schierciland ligt, op ecn gcringcn afstaad van de

knst, het gcnocmde eiland Majo.



12G0

De in zee iiilstekende kaan Lcn

Rondomdo ocdjoengKasi, zoo inede tiisschcn Kempo en Tonipo

(? Dompo) aan de noorder kust , lag eene talloozc mciiigte omge-
knakte en gebrokene boomstammen op den hoogen , steilen lava-

walvan het strand in woeste wanordc dooreen^ het schecn, dat

slechts eene outzaggelijke baar dezclven daarheen had kunnen
vocren

.

Van het Klontong-gebergte tot aan Laronggo was de kust

herschapen in een steilen rotswal, ter hoogte van 100 h 120
voet, uit lava-puinbrokken bestaandc, welke woest doorkloofd

warcn en een schrikverwekkend aanzien hadden.

In andcre streken lag het uitgeworpene zand tot gansche
heuvelcn op een gehoopt. Slechts op den hooger rijzenden

bodem, zuidwaarls van den Toraboro gelegen, namelijk, van
Pekat tot aan Pakopekat, zag men nog eenige groene
woudcn.

i

In den zeeboezera van Bima waren enkcle plaatsen ter hoogte
van 50 voet met uitgeworpene massa's opgehoogd gcworden, in

zandbanken veranderd, ten gevolge waarvan do ankcrgrond
eene gansch andere gedaante had verkregen.

De berg Tomboro zelf was , naar de inboorlingen verzcker-

den, twee dcrde gedcelten in hoogte afsrenomen: hii vormdc
thans slechts een puinhoop van enkele, woest op elkander ge-

stapelde bergbrokken, door dicpc spleten en kloven vaneen
gesclieiden.

Voortdurende ophcffingen of verzakkingen van den bodem
boven of bcneden het voormaligc niveau werden te Bima, waar
een Nederlandsche Resident gevestigd is, niet waargcnomen.
llet schijnt, dat de plaats, waar Tomboro was ffeleffen. niet is

ver A^ ken, maar met puimsteen is overstelp

boven mag het als zeer twij felachtig worden beschouwd, dat het
verdwijnen der vroeger gcnoemdc land- of bergtongcn , kapen

,

(oedjoeng's door de Maleiers geheeten) zij ontstaan ten gevolge
van verzinking

, maar integendeel doordien de dicpcrc tusschcn-
ruimten met uitgebraakte stolTcu zijn opgevuld geworden. De
laatste veronders telling komt nog aannemelijker voor, om redcn
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bewound geblevenc oordcn gccnc vcrandering liccft ondcrgaan.

Er vvordt, wel is waar^ in sommigc bcsclirijvingen gczegd: dal

Tomboro is verzoukenj dal op do plaats, waar in voormaligcn

fen was, thans ccn 18 voet diope anliergrond

dt, maar Owen Philinps, van wien Raffles zijne

lad

^^»v/iavc^.* ,rv^*.^v.

berigten heeft verkregen, zag Tomboro niet; steunen dcr-

halve alle dergelijke uitdrukkingen niet bloolelijk op veron-

derstellingcny dcAvijl van dc beiae gansclio rijkon Tonilioio

en Pekat slechts drie personcn in het leven overbleven? ^)

Die verbazend Iioogc zeebaar, welkc ook Bima overslelple en

waarscliijnlijk aanleiding lot dergelijke verhalen heeft gej

(welkcj wanneer daarbij sprake is van hcl veriiielen Aan gansclie

stedenj zoo veel aanlokkends hebben voor verscliillende vol-

kcren, dcwijl zij de hcrinnering opwekkcn aan die oudc, lieilige

ovcrleveringen nopens den rowi/vloed), — werd ^vaa

op den dO^^"^ ApriL Eene ' maand later herkcnde
o

o d

echter nog zeer duidclijk de plaals, waar Tonibo

(zie vroeger); geen enkcl gedeelte deraardopper\ I;

weggezonken^ zelfs des Ronings schip I;

der zce^ en wanneer wij nu zien, dat dczelfde waarnemer,

die vier jarcn later dat oord met den Resident van Bima 2

bezochtj geen spoor meer kon ontdekken noch van de slad,

noch van hare ruinen, is het dan niet veel natuurhjker te

metvcronderstellen: dat het oord met lava-slroomen, namehjkj

pniuisteen en asch is overslelpt geworden en wel temcer, dcwijl

er nildrukkelijk door hem wordt genield: dat het oog, zoo verre

het ook reikte, niets dan een piilmsteenveld kon onlwaren?

Hetgeen hier wordt gezegd, heeft niet de strekk o

d eener dergeUjke gebeurtenis tc loochenen, waar-

^) Geleerdeu, die zich in Earopa bevindcn (gelijl; de beroemde Lycll, Principles

L p. 353.) hauJelea onbcdaclUzaam, indien zij uit bcrigtcii, bctrefFende dergelijke

weinig bekende landen, en uit verschijnseleu, welke zoo vlugtig zijn waargenomeii

geworden, gevolgtrekkingen opmaken, die invloed kunnen uitoefenen op de vulka-

Tiische theorien.

*) Beide waren immers onbcvooroordeelde waarncmers; geen eiikel v/oord wordt

door hen gcrept varf aardverzakkingen.

80
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\ den

maar clit alles wordt bijgebragtj met hct doel om de waarhcid

ten dezen opzigte op te sporen en de wetenschap te bevvareii

voor valsche gevolglrekkingen.

Naar liet schijnt, hecft dc hcrg, de oorzaak yan al dit onheil

,

of betcr gezegd: de onschuldige ringwal van het kanaal, dal

ten doortogt heeft gestrekt aan deze verderf aanbrengende

uilbarstingcn, namelijk, de Tomhoro self dc grootste verwoes-

ting ondergaan; nemen wij voor een oogenblik aan, dat de ver-

raindering van 2/3 gedeelte zijner hoogte als overdreven zij te

beschouwen, dan is die beweriug aan de andere zijde tebepaald om

haar geheel als eene dwaling te beschouwen. Dit schijnt als zeker

te mogen aangenomen wordcn, dat althans het bovengedeelte, de

Locpel, misschien cle gansche bovenhelft des vulkaans— waarvan

hct gcsteente reeds ten deele ontbonden, vaneengereteiien door

de werking van zurc dampen reeds verweekt kan zijn geweest,

is Terbrijzeld en ingcstort, gelijk eenmaal met den goenoehg

Ringgit op Java het geval was; zulks geschiedde insgchjks met

con Yulkaan in het noordehjke gedeelte van Timor, — w anneer

op zekere oude be gedeelte! ijk

althans met den Papandaijang en den Galoenggoeng op Java; de

puinbrokken, welke bij die gelegenheid in denkraterschacht neder-

stortten, werden vermoedelijk voor een gedeelte weder door den

kratcr uitgeworpen^ en ten deele, tot lava versmoltenj uitgestort

over het vervvoeste land, dat den vuurberg in het rond omgeeft.

Op Amboina opende zich, naar verhaald wordt, op verschillende

j)laatscn in diezelfdc maand April, 1815, de aardkorst gedurende

eenige oogenblikken en vloot er water uit. (Raffles, Hist, of Java,

I. p. 25.)

De uilbarstingen van den Lamongan en van den Semeroe op

Java, waarvan ik getuige was, zijn sicchts gering te noenien,

wanneer zij worden vergeleken met deze geduchte ultbarstingen

van den Tomboro; zij schijnen dan slechts een onschadelijk

spel loe^ dat als tot vermaak des bczoekcrs dier streken wordt

vertoond, door deze a op helderen dag nog geheimzinnig duistero)

natnur, welke hier op Soembawa haar Ireurspel met znlken
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vreesselijken ern&t speelde, dal bijna geeii enktlo der fnliijkc

aanschouwers oveibleef om, vervuld met be\vondcring of onstel-

tenisj hare daden te yermclden. Vorst, noch bcdclaar vond

erbariuing, en toeu dc Koning van Tomboro en zijn gatischc

hofstoet zich tot de vlugt hadden gerced gciuaakt — tervvijl

zijne rijksieraden en een tal \an dienaren acliler hem zoudeii

volgen — loen werd hij door een regen van gloeijcnde steeneii

overstelpt en hij, benevcns zijne onderdanen vvcrdcn op ec7i

cnkel Avczen na alien vernietigd, i) *

llet uiteindc dcs Konings van Tomboro^ bij gelegenheid dat

j met vrouw en kind en bezlt[ing vkigtte voor een natuur-

verschijnsel, — g<^hjk de bewoners van h* t dal des Jordaans,

volgens het bijbelverhaal, eenmaal wegvlodcn voor den vuri-

gcn regcn^ — was zoo treurig, dat listige pricstcrs, verkondi-

gcrs dier godsdienst^ welkcr hoofdtrek onverdraagzaamheid is^

niel in gebreke bleven daaruit, ter eere des Koran's 5 zoo veel

mogelijk voordeel te trekken. (cEen reizende koopman, een

godvreezende Arabier, verdreef een bond, een onreindier^ uit

((de moskee te Tomboro ; de bond behoorde aan den Konin;^-.

((

((Deze het den koopman in plaats van geiten- hondenvleesch

((eten^ en toen hij had gehoord, dat de Arabier smadehjk van

((hem had gesproken, het hij hem op den berg Tomboro, onder

((zware mishandehngen, van het leven berooven. ^) Maar, — daar

((ving de berg aan vhiramen uit te braken^ deze vervolgden de

(( dienaren des Vorsten tot in de stad, en Tomboro met zijnen

*) Bij dit oprocr van bijna nlle elemcnten, scliijnt een regen van gloeijende lava dc

hoofdrol te hebben gcspeeld. Van de bcvolking van het naburige rijk Pekat bleven

slechts iwee menschen bchouden.

Wanneer men , en zulks met smart, ontwaart, hoe weinig erbarming de nattiur

betoont aan de schcpsclen, die zij in het aanzijn riep, dan zou men de vraag knnnen

opperen: aangezicn het bewezcn is, dat de x\-ereld reeds millioenea van jaren hceft

bcstaan, alvorens dc mensch v»'erd geschapen (en de natuur het aanwezeu des men-

schen bij gevolg niet als gewigtig genoeg beschouwde ora haar werk ten dozen te

bespoedigeu), waarom heeft zij daarmede dan nog niet eenige duizeude jaren ge-

wacht, totdat alle vulkanen zullen uitgedoofd zijn en de aarde zonder gevaar zai

kunncn bewoond worden?

') Dergelijke daden veroorloven zich de kleine Koningen (doch groote tirannen)

dezer landen, zoo als b. v. die van Bali^ nog op den huidigen dag.
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((Koniiig" werdcn door de aarde verzwolgoii. -Waar vroegcr de

<(stadder goddeloozen stondj ankoren thans schepen op 5 vade-

<(men j) diepte.)) Zoo liiidt, met korte woordeii, het verhaal^ dat

in do Maleische taal gesteld (met Arabisch schiift geschreven),

honderden van exemplarcn oiider bijna alle volkstammcn

van den Indlschen archipel, vielke tot den Islam behooren, is

verspieid geworden.

Wanneer men met een straal^ g^^^j^ staande aan den afstand

van den berg tot* aan Banjoewangi, d. i. = 210 minuten, een

kring oni den Toml^oro trekt en de geraiddelde dikte der ascli-

laag over deze gansche uitgestreklheid op 2 voet steltj dan

verkrijgt men als waarschijnlijk resultaat; dat de asch^ gcdu-

rende deze uilbarsting door den Tomboro uitgebraakt^ op meer

dan negen millioenen maal een millioen kub. voet mag geschat

worden. (Verg. de uifbarsting van den Gocnloer, op den 4'^*''

Januarij, 1843, bladz. 91 enz. dezer afdecling. ^)

Uithoofde echter de hocvcelheid uitgeworpene asch op Soeni-

bawa zelf veel hooger dan 2 voet lag, ja^ gansche bergen

vornide, zoo is de opgegevene hocveelheid stellig nog benedcn

de werkelijklieid^ de hoeveelheid asch is in ieder geval veel

geringcr dan de verbazende raenigte vaste uitwerpselen, als:

puirasteen en lava, welkc onder anderen aan de noordzijde des

vnlkaans tot een meer dan 100 voet hoogen wal opgehoopt lag.

7L GOENOENG API, BIJ BIMA. ^)

Deze berg ligt op 8' 5' zuider bi'(3cdte en 119^ 7' oostei

^) Diie vademen rr 18 voet, dat is juist eene zeer geschikte diepte, waarop dc
meeste kleine koopvaardijschepen (kustvaartuigcn) voor anker liggen en het was
regt vernuftig gehandeld van de zijde der vertoornde natuur, dat zij het land juist tot

op deze diepte liet zinken.

*) Uit eene naauwkeurige vcrgelijking der bronnen is mij gebleken, dat er bij

gclegenheid der uitbarsting van den Tomboro alleen in de hoogere strekcn der

atmospbeer een zachte oostewindkan gewaaid hebben, terwijl in die zonen des damp-
krings, welkc zich onmiddellijk boven de aardoppervlaktc vcrheffcn, eene volko-
mene stilte heerschte.

•) Ter ouderscbeiding van den goenoeng Api bij Wetter, n** 81, en den gocnocng
Api opheteilandBanda, n° 87. Dc geogniphische lengte en breedte van dczen en der
volgcnde vulkanen is opgcgeven volgens de kaart van von Derfelden van Hinderstein.
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lengte van Grceiiw. Op yen ufstand van slcchls wcinigc mijlcn

ten noordoostcn van de kust van Biina, d. i. van bet ooslolijke

iredeclle van het ciland Soembawa, verheft zich dit eiland, dat

uit een kegclvormigcn berg bestaat, welke gdiccl geisolocrd uit

de zee oprijst. Zoo dikwerf zeevarendeii dezen berg Toorbij ste-

venen, zien zij dampen uit den top opstijgen^ in historisclie

hceft ondergaan.

7'->

E V a

of Tjindana), hetwellv bij de Eniopeers bekend is onder den

naam van ((Sandelliout eiland)). Naar verhaald wordt, is dit

eiland zecr berffacliliii en vulkanisch. Er komen streken op dit
0"^""'C

eiland voor, waarvan de ^a//.achtige bodcm met lagcn puim

bedekt. al-

het drinkwater onzniver en met kalk be D

heeft men in bet binncnste des eilands ook (versLeende) schaaldiei-

banken, en in de bergcn Bamboia of Bembira, aan de nooi-

der kust des eilands, «marmer» gevonden. Overigens is het grool-

ste gedeelte van deze gesteenten overtogen met ecne zwarte,

vruchtbare aardlaag, welke de schoonste, groene plantaardige

bedekking draagt. (V. d. Broeck, in de Oosterling uover Baliw,

I. p. 185 enz. naar de berigten van een sclieepsgezagvoerder,

die Terscheidene jaren op Tjoemba, op wclks kust hij scliip-

breuk had geleden, gevangen was gchouden.)

75-78.

Zes kegelvoimige vulkanen op het eiland Flo?

Man

twerpen. Wijders is niets omlrent

)orbij zeilcnde schepen rookA'solkcn

.jj^xx ..v,j5 ,v.ortdu

dezelven bekend

79.
'L.

Een vulkaan op het noordelijke gedeelte van het eiland

Lombleni (Lombatte of Lombalta), gelegen op 8" 20 zuider

breedte. Het vermel^U^ omtrcnl dezen laafsten en de vorige
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vulkanen steunt op mondelinge berigten van Nederlandsche

zecofficieren. Zeer vvaarschijnlijk is lict, dat er, on de eilanden

Soemba\Ya en Tim \ namelijk op
Let groote eiland Flores, nog verscheidene vuurbergen worden
aangetroffen, welke den Europeers volkomen onbekend zijn.

Ilet is onzekcr of de hooge berg op bet eiland Pantar
, gelcgen

op 8^ 25' zuider breedte en 124° ooster lengte, een vulkaan is.

VII. 1) Een of meer moddervulkanen op bet eiland S
(Samaoe) westwaarts van Timor koepang. (Francis, Tijdsch

Need. Indie.)

Mil. Een moddervidkaan op bet kleine eiland (pocio) Kara
bing, nabij de bet eiland Samao. Een

15 stcile, piramidale modder- (klei-) kegel

b

ketclvormige uithoUing der vlakte; de top dezer kegels is door-

)ord en hicruit welt modderachtig water op, dat door gas-

soorten wordt opgestuwd. (Francis t. a. pi,, en Verhand. Nat.

Commissie, tab. 47.)

IX en X. Twee moddervulkanen in bet distrikt Lando, op het
eiland {poelo) RoH, hetwelk zuidwestwaarts van Timor koepang
ligt en zich als eene verlenging voordoet van bet grootere, in de
rigting van bet zuidwesten naar bet noordoosten uitgestrekte

eiland Timor. Dit kleinere eiland Roti beeft gcene eigenlijke

bergen, maar slecbts beuvelen, welke niet hooker danTOOvoet
rjjzen- aan de westzijde is bet boog en rotsachtig, terwijl bet
al glooijcnde naar de oostelijke zijde afdaalt. De beide modder-

clke bet terrcin allengs booger doen oprijzcn, liggen,

benevens een zoutmeer, hetwelk eene lengte van 6, bij

breedte van 2 j^alen heeft, in bet distrikt Lando. (Francis,

Timor, in bet Tijdscb. voor Neerl. Indie.)

80.

E<3n uilgedooFdc vulkaan (?) in het noordoostelijke gcdeelte
van Timor. (Volgcns Valentijn.) ilel eiland Timor, hetwelk, naar

'^ Dc laatstvcrmelde moddcrvulkaan , in den Indischen archipcl gelegcn, was dtc,
welke op Java, nabij Kalang andjar voorkoint en op bladz. 1186 van het ^de hoof.l-
stiik dozer afdeeling ondcr n" VI is opgcteld gcwordcn.
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liiicl dor berigtt'ii door Fiaiicis medegedeeld, zwaveF, g-oud en

koper Yoortbrengt, is nict Iioog, maar daarentegen bcdekt met

vele kleine hergcn. De kustzoom des cilands beslaat uit gelande,

als uitgeknaagde kalkrotsen, gelijk bij de meestc cHandcn, ten

oosten van Java gelegen, wordt Maargenomeu, en die \\aar-

schijnlijk uit tertiairen kalk zijn gevormd^ vele dergclijke rotsen

worden ook in het biunenste des eilands gevonden, die gcheel

ge'isoleerd oprijzen, cr hoogst schilderaclilig uitzicn, gelijk

aloude burgten, en Fatoe worden gcheeten. i) Tergclijk over

de neptunische formatien op Timor, bladz. IG—20, der dcrdo

tnor is, wel is waar, rijk inbeken,

maar tegcn het cinde van den goeden raoessou droogcn de

mecsten uit^ het land verkrijgt alsdan, door de menigte van

g van dit werk. T

kwij

kalkrolsen, een dor en kaal uiterlljk en een aantal pi

Volgens D^ S. Midler heeft de westelijke helft geene vulkanen

en ligt de hoogste berg, welkc 6,000 (?) voet boven de opper-

vlakte der zee rijst, in het landschap Fialarang. Francis noemt
den Timaoe (4,000' ?) den hoogsten berg des eilands.

In de nabijheid van hot dorp Babelota, aan de zuider kust,

nioet, volgens Francis, op een rijzcnd gedeelte van het terreiii,

zwavel, benevens stinkende uaterpoeleu worden gevonden, fer-

wijl mede in de omstreken dezer plaats bergolie uit de aardc

02:>welt. (t. a. pi.)

Aan de znidw^estelijke knst van dit ciland, in het rijk Ame-
noebang wordt, naar men zegt, een hoi gevonden, waaruit zulk

een hevige wind blaast, (?) dat het bijua ondocniijk is het-
^^ r

zelve le naderen.

81. GOENOENG API, BIJ WETTER.

Op 6^ 38' zuider breedte en 12G^ 41' ooster lengte. Is een

steile kegel, welke, volgens het zeggen der zcevarenden, de ge-

daante heeft van een suikerbrood en bijna zondcr strand, stcil

nil de zee oprijst, namelijk, noordwaarls van het ooslelijkste

') Fatoe, maleisch: batoe, d. i. stccn, rofs
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gedeelte van Let eilaiid Wetter en het nog verder ziiidwaarts

gelegene eiland Timor; uit zijn top zicn zij bijna immer rook-

woJken opstijgen, ja, dien menigwerf door een vuurschiin

gloeijen. Hij ligt eenzaani, geheel ge'isoleerd in de uitgestrekte

zee en is, benevens no 85; poelo Manoek, van alle vulkanen, die \\
ij

ziillen optellen, het verst verwijderd van alle andere eilanden.

82. rOELO DAx^IME.

Een eiland noordoostwaarts van het noordoostelijke uiteiude van

Timor; breedte T 5' zuid en lengte 122^ 45' oost. Het is een

kegclvoiiiiige berg, welke bijna altijd rookwolken uitwcrpt; hij

rijsl op in den noordoostelijken uithoek van dit taraclijk uit-

gestrekte, woudrijke eiland (volgens Kolff.), hetwelk bijna uit

dicn enkclcn berg besta^t. Aan zijn voet en wel voornamclijk

aan de zuidwestelijke kust des eilands wordcn velc plaatsen

gevonden, alwaar tusschen het gesteente eenhcet zwavelachtig

water opborrelt (Kolff.). Ten j are 1G4G stichlten deNederlan-
ders eene kolonie op de zuidoostkust van het eiland, in de
nabijheid van dozen vulkaan, doch zagen zich genoodzaakt,

uithoofde van de ongezondlieid der landstreek, het eiland vvel-

dra le vei'Iatcn. (Valentijn.)

Het eiland Roti, waar moddervulkanen voorkomen, — bet

groote eiland Timor, — het ten opzigte zijner physieke ge-

steldheid onbekende eiland Roma, — en de cilandvormige

Nila en Seroea
ry

het

bezit als het eiland

i het west-zuidvvestelijke en Seroea

ide uitmaakt en welke, zich uit-

GO^ ten oosten, eene gelijke lengte

83. POELO MLA.

Een eiland, in de opgegevene rigting bijna midden tusschen

imme en Seroea gelegen, op hetwelk, volgens beriglen van

)rsburgh, eene solfatara wordt gcvonden.

Si. LEGELALA.

Yulkaan van het eiland Seroea, gdi-gcn op 6' 21' zuidei
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t^

breedte en 150" 38' oosler leiigte (volgens KoIIT.). Hel gansche

ciland vormt slechts een cntelcii vulkaiiischen kegel, wdke

onmicldellijk uit de zee oprijst^ aan zijnc noordooslelijke liellii

verheft zich nog een kleinc tw eelingsberg.

J6S3. Geduicnde de hevige aardbeving op Amboina, wcrd

ook Seroea door aardschuddingen bczocht, en had er eenc uiL-

barsting des vulkaans plaats. (Val. deel III, stuk 2, p;ig. 17.)

d694; in dit jaar had c<jne hevige uitbarsting plaals, ten

gevolge >vaarvan een gtoot gedeclle des bergs wcrd verbrijzeld

en in den kratcr slorlte; bijna het gansche eiland \verd hcr-

scha23en in cene vuurzee, d. i. werd bedekt met glocijende of

gesmoltene lava. De berg moct een lava-nieer hebben onislolen,

hetwelk, door het instorten van ffedcclten van het bergge-

V Is in omvang tocnam. De bew oners des oilan

de hevigheid der uitbarsting, genoodzaakt

den en naar ande nemeu,

nameUjk, naar Banda. (Valcntijn. 1. c.)

dS44j in September ving de Legelala, na 150 jarcn in rust

te hebben doorgebragt, oj) nieuw aan te woeden. bi Januarij,

1845, kwainen op de Nederlandsche bczitting te Banda neira

10 inlanders aan, die het volgendc verhaalden : « tot hedun

« hebben wij, bcnevcns anderen, het kleine eiland Seroea benoond,

((waarop een 600 (?) voet hooge vuurbcrg, Legelala geheeten,

((isgelegcn^ongeveer vijf niaanden geledcu, had plotsehng eene

a uitbarsting van dozen berg plaats, welke gepaard ging met ecu

«onderaardsch gedruisch, dat nog steeds voortduurt. Ton ge-

<(Volge daarvan zijn wij naar Banda, en een ander gcdeelte onzer

«landgenooten naar Timor verdreven gcworden. Dit onderaard-

«sche gcbuldcr, hetwelk schrikkelijker mogt genoenid wordeu dan

«hetratelen des donders, en dat insgelijks is gehoord geworden

((op de naburige kleine eilanden Tcoa en Ililla, heeft ons, met

(ongst vervuld, ons vaderland doen verlaten.)) (Volgcns de Jav.

Courant, 1845, no. 41.)

85. rOELO MAXOEK.

Een eiland, gelegen op 5^ 29 zuider breedte en 130' 1' ooster
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>
Ci

Gr., -volgens von Derfelden van Hinderstein (130° 5'

volgens Engelsche kaarten en 130^ 18' volgeiis Kolff). Dit

ciland ligt, gelijk de goenoeng Api : no. 81, gehcel geisoleerd

zee en is van Ijet naastbij gelegene eiland Groqt-Bandain de zee en is van Ijet naa;

53 minulen verwijderd (de g. Api is van de naastbij gele

noordoostelijke kust van het eiland Welter nog iets verder

vi'ijderd, namclijk, 60 minutcn). Het bestaat nit een enkelen k
berg, welks top afgeknot en boh'ond is; even als de vier ^

gaanden,— Seroea, Nila, Damme, Api, —• en de eerstvolgend

g. Api opBanda, rijst hij onmiddellijk uit de zee opwaarts; h
eiland lifft noordwestvvaarts biina even ver van Seroea

o

derd als zuidwaarts van de Banda-eilanden. (Derhalve ten minste

zes geisoleerde, kegelvormige eilanden in deze zuidelijke Moluk-
sclie zeeen.) Met een steilen kustzoom rijst het eiland uit een
zeer diep gedeelte der zee opwaarts; deszelfs bodem is steen-

achtig, dor, bezit weinig boomgewas en wordt slechts bewoond
door een talloos tal van zeevogelen. Een overvloed van zwavel
welke het eiland oplevert en die, naar verbaaid wordt, op
enkele plaatsen half vlocibaar uit de aarde opwelt, — ten ge-

volge van onderaardsche hitte , — lokt een aantal bezoekers der-

waarts ; vooral zijn het bewoners van Ceram , die den zwavel, op
dit eiland verzameld, onder anderen naar Bali voeren, alwaar zij

denzelven voor eene Spaansche mat per honderd pond verkoopeu.

De ccnlrale krater, welke den top des bergs doorboorde , is

uitgedoofd en werpt geene dampen mcer uit. (Yolgens Kolff.)

86.

Een Tulkaan op het eiland Koereko/e, in den zoogenaaraden
zuidoostelijken Molukschen archipcl; hij is gelegen op 4° 33' zuider

breedte en 132^ 39' ooster lengte. Er had, volgens Valentijn,

eene uitbarsting van dezen vuurberg plaats ten jare 1659.

87. GOENOENG API, OP HET EILAND BANDA. ')

Naar de volgende bronnen: Valentijn, Oud en Nieuw Oost-

*; Ten cinde denzelven tc onderscheiden van n' 71: den goenoeng Api, nabij

ima, en n" 81 : den g. ApL nabii Wetter.

j-t
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Indie,— Kolff's Reize, — Oliviers Reize, — J. Finn, over de

Banda eilandcn, in het Tijdscli. v. Ncerl, Indie, II, biz. 391,

—

Verhuell, Herinneringen van eene reis in Oost-Indie, 1807,

Ooslerling, I. pag. 97, — en naar berigten, opgeiionien in

de Jav. Courant. '

Topographisch overzigt,

Uitlioofde van zijiie digging in de nabijheid der specerij- en mus-

kaatnoot-cilanden is dezc vulkaan veel belerbekenddan alle andcre

vuurbergen, "welke in het oostelijke gedeelte van den Indisclicn

archipel worden aangctroffen. Gedurcndc derdc halve eeuw zaghij

op het naburige ciland Banda ncira^ dat oostwaarts tcgenover den-

zelvcn is gelegen, de vlag der Nederlanden wapperen. Even als de

laatstgenoemde vulkaan beslaat hij bijna de gansche oppervlakte

van het eiland , dat eene halve mijl in omvang heeft en ongevcer

een tiental minuten roeijens ten westen van het even zoo kleiuc

eiland Neira sleil uit de zee oprijst. Hij ligt ten noorden van het was-

telijke uiteindc van het eiland (xrooZ-Banda. De goenoeng Api ver-

heft zich in den vorm eens kegels naar zijn doorboordcn top,

welfce, volgens de meeste opgaven, 1,650 of 1,800 voel ho<

is^ en derhalve nog niet de halve hoogte bereikt van den klein-

sten kegelberg op Java, namelijk, van den Lamongan. Op vele

plaatsen aan den voet des vuurbergs rijzen kale, heldergrijs ge-

kleurde lava-wanden, tot eene hoogte van GO voet, boven de opper-

vlakte des bodems^ overigens worden afwissclcnd lagen poreusc

lava, Avaarinhierendaar holen voorkomen, tuf^ slakken en zwart

Zand aan de hellingen des vulkaans aangetrolTon. In de mid-

denste zonen des bergs zijn deze rotsen met eene laag vniclit-

baro aarde bedekt, waarop wouden zijn opgeschotdn, terwijl

o

op deszelfs voet, aan cenige zijden, aanplanlingen van mnskaat-

noten-boomen worden gevonden. Dor en kaal verheft zich de

bergtop boven dezc groene woudzone^ hij is geheel en al door

dampen doorwoeld en op vele plaatsen met zwavel beslageu,

») Ook de heer S. Muller heeft in de „Verhand. der Natnurk. Commissie" cen en

ander omtrcnt dczen berg mcdescdeeld, die door hem in 1828, gelijk door Prof.

C. G. C. Reinwardt vroeger, in 1821, bezoohtwerd.

- 4

k
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dat iiicdc aaa zijiie buileiivvaarls gekecrde hellingcn het geval

is, waar dampen uit dezelven te voorschijn komen.

De kiater heeft de gedaante ecns trechtcrs en eene mid-

dellijn van 400 voet; het hoogste gedeelte van zijnen rand

verlieft zich, aan dc westelijke zijde, ongeveer 300 voet boven

hel gemetenc punt. De dampwolken, welke hij bijna voortdu-

rend uitbraakt, verbreiden zich, gedurende den west-moesson,

somtijds over gansch Banda neira en hullen het eiland alsdan

in een nevel^ die echler geen schadehjken invloed op de ge-

zondheid der bevvoners uitoefent (het zijn dus waterdampen?).

Ook op dit laatstgenoemde eiland is de bodem vulkanisch

van aard; op vele plaatscn van denzelven vernecmt de wan-

delaar een hollen klank onder den voet (ten gevolge van po-

reuse lava-banken, die onder het zand liggen?) en beslaal dc

bodcm Yoornamelijk nil los^ droog^ zwai^achiig zand (dolcrit-

zand met vecl hornblende en magneet-ijzer?).

Vitharstingen.

1586. Valentijn.

1598. Valenlijn.

1609. Valcntijn.

1615, in Maart, In denzelfdcn oogcnbhk dat dc vulkaan

uilbaistte, kwain de Gouverneur-Generaal Gerard Reynst op

de reede aan. (Val.)

1652. Valenlijn.

1G90—1696. Gedurende zes jaren hielden de uitbarstingen

van dezen berg bijna onafgebroken aan. (Valenlijn.)

1712, 1765, 1775, 1778. Volgens Valenlijn, Bij vele dezer

uitbarstingen werden van tijd tot tijd rolsbrokken uilgeslingerd,

welke zulk cone grootte hadden, dat zij dc hoogste Avoudboomen

verpletlerden.

Ten jare 181 G had eene aardbeving phials^ doch ^o^cnc

uilbarsling, gelijk door Ohvier vcrkccrdelijk wordt vermeld.

(Reizen in den Moluksclion archi|x?h *

*) Schriftelljke aantcckeningen van ingczetcncn to Baiula, mij, in 1847, niedegc-

dceld door den Gouvenieur der Moliikiche cilaudea (deuj Iielaas! nu uuk rccds over-
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,i8'20, van Jen dd^'"" JiiniJ tot aan het einde ran Juh'j

had eciie biina onafoebrokene. hevice iiitbarsfii

t

ic, iicvig^e uiioarstmg ptaars- eene

ontzaggelijkc inciiigte gloeijende lava-brokkcn, benevons asch

werden door den viilkaaii uitgcbraakt, welke als eon allcs vcr-

nielc'iule i-egen nedervielen; niet slechts wcrd het plantaardige

beklcedsel, dat den voet dcs vulkaans bedekte, vernicld, hetzij

doordien het werd verplctterd of dcwijl liet in brand geraakle,

maar op Banda neira, waar dc westewind zulk eene groofe

Iioeveellieid zand en ascli heenstunde, werd aanzienlijke schade

aan dc nniskaatnoten-boomen toegebragf, waarvan de takken

verbrijzeld en de rruchlcn afgeslagcn werden, en boveudlen

alles vcrdorde. Ook het drinkwater werd onbriiikbaar, ten ge-

volgc van de ascli, welke er niede verniengd geraakte.

Kort voor 12 ure, dcs middags van den 11'^'" Jiinij, ving de
uitbarsling censklaps aan; zij was zoo hevig, dat do bewo-

ners van goenoeng Api in allerijl dc vlucht namen. Eene ont-

ontzaggclijk hooge asclizuil, — \^aarin viammen (?) ziglbaar

waren, — met g;Iocijcndc stcenen verrncngd, steeg uit den
krater opwaarls; overal waar dcze stecncn nedervielen, ge-

raakten wouden en aanplantingen in voile \lam en de gansclie

berg hulde zich eindelijk in een vuurglocd.

Een hevig gebrul ging met het uitbraken der steenen gepaard,

waarvan de grootsfen, lijnregt opgeslingerd wordende, weder

in den krater nedervielen, terwijl veic anderen tot op den voet

des bergs Mcrdcn hcengeworpen
;
gedurende de tusschenpoozcn

der enkele sterkere slagcn, welke de aarde deden sduiddcn

I trillenij liet zicli een onophoude-

Ook eehiffe lievijxe aardbevi^r. xiv^T-OV. ciaivii^v.»iiin

en de schepen op zee deden

lijk geblaas en gesis verncmen.

werden opgemerkt.

Op die AYijze duurde het woedcn des bergs met afv\isse!ende

heid tot op den 24^^"" J

iden nieuvven lirat<M^ w
1 den zoog

nieuvven krater, welke aan denoordwestelijke zijdedes

bergs opengebarsten was (Jav. Cour. van den 29'*^" Jubj, 1820,

I'-

leden Gencraal-Majoor Cleerens), hebben raij in staat gesteld, verscheidene der

openlijk bekend gcmaakte berlgten te verrifiereii.



1274

regenn« 31); gedurende a\ dezen lijd telde men slecbts Tier

achtige dagen; li/^ maand na den aanvang der uitbarstin

namelijk, den 22^'^° Julij (Jav. Cour. 1820, no 54) waren dc
verschijnselen nog steeds dezelfden. — Onder dc verandet^in-

gen van het terrein, weike door deze uitbarsting werdcn te

weeg gebragt, mogen geteld worden: een ((nieuvv rif)) (eene

bestond

o

van

springende landtong) en twee nieuwe hcuvelen (b

op den 16'^" Junij, 180 voet (15 roeden) lang i

el en al uit afzonderlijke 1 a 5 voet dikke,
j

enkele veel grootere, poreuse slakken, die gloeijend heet war<

en rook ten; hetzelve besloeg bijna de gansche kleine bo
«Kapal pitja», welke op die plaats vroeger aanwezig was; het

zeewater was aldaar tot op i/j paal afstands van de kust kokend
heet, zoodat men, in de nabijheid van het rif, eijeren in hetzelve

heeft gaar gekookt. Het rif niaakte het benedeneinde uit

een lava-puinslroom
, welke langs de westehjke zijde des bcr^-s

naar beneden was gevloeid. (Jav. Cour. 19 Juhj, 1820, n" 31.)
In 1821 bevond Prof. C. G. C. Reinwardt, i) dat deze lava-

stroom 2) nog zeer heet was; tijdens Dr. S. Miiller deze strcek

in 1828 bezocht, was hij echter reeds grootendeels bekoeld.

De beide nieuweHngs gevormde bergen bestonden insgehjks uit

heete en stoomende lava-brokken. Behalve eene ne^enspleet,

waaruit stecnen vlogen, had de vulkaan nog twee kraters, een
zmd\^ aarts gelegene, die zich nabij den bergtop bevond en een

d ich op 1/4 gedeelte van de
des bergs beneden den top had geopcnd, terwiji tusschen deze
beiden nog eene kleine opening werd aangetroffen.

*

d8U ; op den g^^'- April, derhalve 3 jaren en 9 maanden
na de eerste uitbarsting, had weder eene eruplie plaats uit (ceen

nieuw gevormden kraterw, (?) welke aan de noordelijke zijde

des bergs on tstend.

Op gelijke wijze als v66r 209 jaren, bij gelegenheid van de
aankomst des Nederlandschen langvoogds Gerard Reynst, dc

*) Zie zijne voorlczing: Uber die Feuevbcrgc im Oost-Indischcn Archipel.
*) Waarln hij een voorbeekl eencr „opheffiiig van gebergte, dat uit eene splect van

onderon opgerezen was" mecnde te zien, (zie hier onder Vulkaan 89: Gamalamu).
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ulkaan zich liet liooren, zoo had ook, ties uamicklags ten 4

op sien April, 1824, eene uiLbarsting uit denzel

plaats, op hetzclfde tijdstip dat de Gouverneur-Geiieraal

Capellen op den reede aankwam en zijn cskadcr gcrccc

dc onmiddellijke nabijheid des vulkaanshet anker lu wei

besroette den Gouverneur van Neerlandsch Indie op zij

n

ijkc, zwarte rook- en aschzuil in den damp

kring op dondcr vernemcn

Ide hij den spot drijven met den knal derkanonnen, die 1

eerc Tan zijne Excellentie in het foit op Baiida niera werd 1

gelOS t.

bliksemstralen deed zijn top

asch, die sneeuwwit was, bragt dc zonderlingste kleurspcliugen

te AYceg, toen zij v66r de koolzvvarte rookwolkcn nederdaalde .

»

((De vuurberg was nog dezelfde als v66r 209 jaren;— maar

welke veranderingen hadden er nict plaats gehad in de maat-

schappij in het algeraeen en in die der Europccrs in Indie

in het bijzondcr, sedert den tijJ dat hij zijne rookzuilcn

ontwikkelde voor de oogen van Gerard Reynst en thans!?» —
zegt Olivier, die zich in het gevolg van den Gouverneur

bevend.

Weldra echter hield deze uitbarsting op , zonder eenige schade

te hebben aangerigt. (Zie Jav. Courant van den 5^^" Junij en

14Jm Anjrustus, 1824, — Olivier, in Oosterliug, I. no I. p. IG,

Tijdsch. T. Neerl. Ind. II. no 42 , p. 629.)

i8U, den 9^'" Junij. Sedert dcn22^t'^" April, 1824, braakte

9de goenocng Api slechts menigvuldige rookzuilen uit. Doe

Junij echter had eene nieuwe en hevige uitbarsting plaats; vijf

dagen lang, nainelijk, tot op den 14»^" giug hij voort met het

uitbraken van gloeijende steenen en aschwolken. Hierop bleef

hij gedurende 14 dagen rustig, totdat hij, op den 28^*- des

flvnnds. met nieuwe woede uitbarstle en andermaal myriadcn van

de stcenbrokken hoevcel

heid asch uitwierp, dat gewoonlijk vergezeld ging van een gebrul

en geblaa's, waar onder zich van tijd tot tijd slagen (ontploffingen)

lieten verncraen, welke de hnizen deden schudden. Nu echter

r-J
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woei er eon Ncira bleef bcvrijd van

een aschregen, waardoor liet \66r 4 ja

Mind blies, zoo zeer was gcteislerd. Don 29'*'''' werd er cene

aardbeving gcvoeld, welke drie minuten lang aanhield. (Jav.

CouraiiL 14 Auar. 1824.) Volarens Finn I. c. heeft de vulkaan

.

bij gelegenbeid der uitbarstin"^ in 1824, een lava-strooni — ((een

rotskam, welhe uit bestaat)) — aan de

noordelijke.zijde des bergs uitgcstort, welke veel overeenkorast

hceft met den lava-slroom, die, in 1820, langs de weste-

lijke helling is gevloeid. Gedurende aclit jaren heeft de berg

sedert die uitbarsting zijn woeden van tijd iot tijd hervat

en Zand en asch uitgeworpen; hierdoor zijn vele specerij-

plantaadjen verwoest en is menigvuldi

A^o^d

aangci

Heyige aardbevingen, doch zonder dat daarmede uilbarstingen

des vulkaans op Banda gepaard gingen, hadden plaals in de jaren

1629, 1G85, 1710, 1767 en 1816. (Valcntijn en and.)

88. ATETI EN WAWANf, OP HEX EILAND AMBOINA.

Eene solfatara. — Behalve vulkanische steensoorten als: tra-

chiet, trachitische lava's en conglomeraten, worden, naar men
erhaalt, insgelijks agraniet, serpentijn en veldsteen-porphier)) op

A........ ,

'o broken)

alkgebergten

gelijk

op Java hct geval is — mag als zeker gesteld worden. Zoo
wordt in hct kalkgebergte Soja, op een uur afstands van Amboina
gelegcn, eene kalkgrot ((batoe Lowang» gevonden.'die schoone

geval

•plevert; in dit hoi nestelen, zoo als gewoonlijk

Eigenlijke vulkanische kegelbei-gen komen, naar het algc-

meene gevoelen, niet op Amboina voor. In somrai^c ffcdeeltcn

van het eiland wordt fraaiie rozcn-kwarts gevonden. (fc.en en
ander is mij medegedeeld geworden door den heer Jhr. van
der "\Tijck, die als ambtennnr verschcidene jaren aldaar heeft

doorgebragt.)

llevigp anrbevingcn hadden op Amboina plnats in de jaren
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1G44, 1671, 1674, 1678, 1781, 1850, 1855 eii volgende

jaren. (Val., Oliv. i) ea Jav. Cour.

^674, den ^7'^^" Fchruarij opende zicli (splcet), bij gele-

genlicid eener hcvige aardbeviug, de berg Ateti of Wa^^'a^i op

twee verschillende plaatsen aan zijnc helling en wicrp hij massa's

Yan hcetcn modder uit, welkc tot in z6e stroorade. (Val. II. p,

104.) Zwavelkolken^ zcgt Valentiju, welkc gecue eigciilijke

lava-stroomcn kunnen geweest zijn, gelijk door L. v. Buch
(Canarisclie Inseln, p. 564) wordt veriiioed.

In de lagere streken ^an den berg Ateti, welkc cvcnminccn

A-eg-e/vormige vulkaan is als de Wawani, -wordca weslvvaarls

van liet dorp Seit, op het scliierciland Hitoe, eenigc verliitte

plckken op den bodem waargcnonien, waar men gesublinieerdc

zwavel aantreft en waaruit zwavcldampen opslijgen. Zie de Verli.

dcr Natuurk. Commissie : Land en Volk onkun ic, bladz. 99—100

5

volgens Dr. S. Miiller, die Amboina in 1822 bezoclit, nadat

Prof. Pveinwardt 7 jarcn vroeger daar geweest was.

In 't algemeen is de physieke en goologische gesteldheid

van Amboina nog zeer wcinig (( Na-

kundige Commissie)) , hier vertegen\TOordlgd door

S. Miiller, niet het minste licht daaromtrent verspreid; geluk-

kiger was de plantenwereld op Amboina, \^elke door eenen

Rumphius! toegeliclit word. — (Hij stierf aldaar den 13'^"

Junij, 1702, en ligl in zijn luin op Amboina begraven, doch

zijn naam leeft eeuwig in de wetcnschap voort. ^)

J8J5j April. Tervvijl op Soembawa de Tomboro zijn woeden

voortzette en den ganschen archipel deed schudden, scheurde

de aarde op verschillende plaatsen op het eiland Amboina, waaruit

water werd opgestuwd. (Rallies, Hist, of Java I. p.

Geschiedde znlks op den berg Ateti of Wawani, in, of

nabijheid van de genoemde solfatara ?

Sedert de eerste aardbeving welke

') Oosterling, III. n° 1. pag. 135.

^) Ja, zelfa noch la de lage, stoffclijke wereld, in den persoon van den kruid-

kmidige 5, C. L. Blume, cognomlnc Rumphio," die het ^rra/gesticlit van (den ecliten)

Rnmphius hecft beschreven en afgebeeld t, II. p. 9—12 in zijn werkEiiraphia (1836).

8!
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\

in 1644 plaals grecp, wercl Amboina door heiLaalde schokkcn

geteisterd. In dc laatste jaren echtcr^ namelijk, sedert den
-^stcn jyove7nher, d835, namcn deze in hcYigheid toe en her-

haalden zij zich telkens raenigvnldiger, zoodat, in 1845, de tuI-

kanische ^Yerkzaamheid in den diepen schoot der aarde zich

opcnbaardc door eene'zachte, maar zeer dikwerf herhaaldc

trillende schudding van de oppervlakte des eilands. i) Sedert

dien tijd heerscht op Amboina, dat vroeger, wegens zijn

gezond klimaat, zoo gmistig bekend stond, eene epidemic

an kwaadaardigc, gastrisch-bilieuse koortsen, waarvan men de

oorzaak nict weet op te sporen, dewijl de meleorologische en

klimatograpliische gesteldheid des eilands onveranderd dezelfdc

is gebleven^ onwillekeuilg echter herinnert dat steeds dnrende

bcYcn van de oppervlakte des bodems (van het gevvelf, waarop

Amboina rust) aan de chemischc working, die in den diepen

Tulkanischcn haard plaats grijpt en doct zulks dcnken aan een

onzigtbaar opstijgen van gas-soorten, welke zich in gcringe

hoeveelheid in den dampkring verspreidcn, doch niettemin eene

nadeehge werking op hot organische levcn uitoefenen. Vclen

werden het slagtolTer dezer ziekte; bekwame geneeshecrcn , door

de hooge regering te Batavia in commissie derwaarts gezonden,

zagen hunne pogingen tot hot opsporen der oorzaken daarvan en

het te keer gaan der epidemic schipbreuk hjden.

In den aanvang des jaars 184S,— derhalve na ecn tijdsvcrloop

van ticn jaren,— schcendeze ziekte te hebben uitgewoed; volgens

berigten van den 4*^^" Maart, 1845, scheen ze zelfs geheel te

hebben opgehouden,— doch nadat zich op den 20"*" Juhj, 1845,

nieuwe aardbcvingen hadden doen gevoclen, harstte ook de

ziekte met hernieuwde hevigheid wedc?^ uit.— Langzamcr-

hand verminderde ze weder en men vleide zich reeds met de

hoop, dat dc epidemic het bitter geteisterde eiland geheel zou

verlaten, — maar op den 18'^*" en 20*"» Maart, 1850, hadden

nieuive aardbevingen plaals en — de achrlkkel^ke ziekte

») Volgens aantcckcningen van clen hecr Kuijpcrs (Isten luitcnantj, wclke liij dc

goetlheid lieeft geliad mij sehriftelijk mcJc te dcelcn, — Vcrg. Jav. Cour.
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bai^stte ten derden male m\, eii bcgon, vooral na don 27i'*^"

op nieuvv, ja, licvlger dan ooit te vorcn tc ^vocden, waardoor
vele inlanders en Europeers in Iict graf wei-dcn geslcept ; onder de
slagtoffers bevonden zich de Assistent-Residcnt en 6 dagen nahera,
namclijk, op den 18'^'" April, 1850, de Gonverneur der Molnkschc
eilanden: J. B. Clcercns. (Jav. Cour. 29 Mei, 18o0 no 45.)
(Z^e layer: aardbevingen en epidejnien.)

89. GAJLV LAMA.

ciland Ternatc. Geliik het eiland Klein- Banda
Api b

6

omvang heeft van 6

enen enkelen kc^rclbi

ijks

den smallen kustzoom rijst het eiland allengs opwaarts naar dcs-

zclfs top, vvelkc 5,400' (?) boven den spiegel der zee verlicvcn

is. Voor 1840 werden de hellingen van dezen kcgel tot aan
deszelfs hoogstc spits beschaduwd door digte Avouden, talriike

bek

dier 1 en Togelcn, werden er vele w'llle papcganijen

)
gevonden, die deze grocnc uildernis met Juni kri

ere

geluid Terleveudigdcn. Vruchtbare, bebomvde Telden bcdektcn
zijnen voet.

lioofdplaats van Ternate heet Malaj

tusschen dit oord en het vervallene fort Gama lama li^^t een

mecr, dat eene mijl in omvang heeft en GO vademen diepis; zijn

naam <(Laguna» is het eenigc spoor, hclvvelk van de voormali-c

heerschappij der Poilugezen alhier is overgebleven.

Van eene vroegere uitbarsting dcs vulkaans (onbckend van

wclke) is ecn lava-stroom overig, bestaande uit zwarle, fen

ten decle porcuse en uitgebrande puinbrokken; hij verheft zich

uit de zee en vormt een smallen kam ofbergrug, Avelkemicens

in eene regte, dan vveder in eene kronkclendc rigting d\^ars door

do vlakte loopt ((en,)) gelijk Prof. Reinwardt zegt, n tot op eene

stijgt.

»

geb

beschriiving van dezen laatslffenoemdeuo ,— ^^^^.. .^^^^^
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rcizigcr, die zich in 1821 op Ternate bevond, als van den lui-

tenant van Boelen, ^) die den berg in 1818 beklonij is Iiet niet

twijfclaclitig, dat wij hicr eenen echten lava-stroom voor ons

hcbbcnj eenen stroom van lava, die of in een geheel gesinol-

ienen toesfand uit den krater, weike zicb op den top des bergs

bevindt, of uit eene zijdelingscbe spleet werd uitgebraakt, langs

t?
de smalle vlakt

liep, en die, zoo als gewoonlijk het geval is, bij het be

koelen slcchts aaii bare oppervlakte in hoekige stukken berstte,—
o/" die in gloeijeude hrokstukken uit den krater kwam, welkc

nedcrwaarts rolden of, door de drukking der daarop volgende

massa's, over de vlakte been werdeu gcschoven. Volkomen der-

gclijke smalle dammen of bcrgruggen, uit niets anders dan lava-

hrohken bcstaande, — lava-puinstroomen, — komen insgelijks

op Jaya voor, b. v. aan den voet des g. Goentocr, van waar zij zicb

tot op een grooten afstand van den vulkaan over den dalbodeni

uitstrekken. — Vcrgclijk bladz, 75, 553, 561, e. a. van het 1''"

en 2^^ hoofdstuk dezer afdecling. Door Prof. C. G. C. Reinvvardt

daarentegen is zoowel deze, als de vorige op biz. 1274 vermelde

lava-slroom, welke aan den voet van den g. ipi opBanda werd

waargenomen, aangehaald als een voorbeeld van bergopheffin-

gen
J
die nog hedendaags bebben plaals geliad. Hij meet, volgens

dien reiziger en vcrscheidene andere scbrijvcrs , die, op a^rond van

zijn gezag, bet feit aldus overgenomen bebben, ^) ((van onderen

uit eene gapende spleet te voorschijn gekomen, namelijk, opge-

rezen zijn.)) Aangezien zicb cchter de beide rotskanimen, niet

slechls in de boven aangehaalde beschrijvingen van andere rei-

zigers, zoo als van Boclcn, Kolff, Olivier, Fin, Verhuell, enz.,

maar uit die van Prof. Reimvardt zelven, ten duidelijkste als lava-

stroomen laten onderkennen, ook door alle onbevooroordeelde

en ongelcerde waarnemers, die voornamelijk den g. Api op Banda
dikwijls bezockcn, daarvoor gehouden worden, zoo gelooven

^Yij, dat het de geleerde reiziger was, die zich deze keer in

•^ Zic Atlienaetim, tijdscLr. voor wetensch. en kunst, Ang. 1837, en de Jav. Cour.
van den 8»ten Junij, 1838.

») Vergclijk V. Lconhard, iibcr Basaltgebilde. Tli. IT. p. ir,5.



1281

de verklaring dor vcrscliijnsclcn liceft Tcrgist. Bovcndicn Avcrd

later, namelijkj in 1840 (zie liier oiiJer), door den Gamalama

werkelijk eeii lava-stroom uitgebraakt, die zich onafgehroken

tot aan het strand uitslrekte.

IT

TJitharstingen van den vulkaan van Tei^nate.

1608, 1655, 1633. lu de liier vermeldejarenhaddcn hevi,

en verwoestende uitbarstingen van dezen vulkaan plaals, well

door Valcntijn worden besclircven. Vooral wierp hij rene groc

hoeveelheid 2>uimsteen uit.

1673. Bij gelegcnlicid dezer uitbai-sting wcrd dc danipkri]

zoo zeer vervuld met verstikkende dampen, dat tcIc mcnscheii

daardoor cm het leven kwamen (zie Valcntijn). Scdert dien tijd

heeft hij, wel is waar, tot op 1838 steeds rookwolkou uitge-

stuwd, maar schijnt hij geene vaste vulkanische stoffen te hebben

iiitgeworpen. Er verhepen honderd Tijf en zcslig jaren en de

oppervlakte der lava had tijd cm tc verweeren en in een vrucht-

bnren bodem over te gaan; in 1838 was zij met de weligsle

woudvegetatie gesierd.

Fehruarij ontbrandde

anderhal

«

«

De uitbarsting was tamelijk hevig , en geschiedde (cjuist op den

«oogenblik dat zes inboorlingen van het eiland zich op den bergtop

bevonden om zwavel in te zamelen. Vier hunuer vvaren tot dat

einde, kort voor de uilbarsting plaa[s greep, in den krater

ifgeklommen^ waarschijnlijk is het, dat zij aldaar het leven

((hebben verloren, want sedert dien tijd heeft men niets meer

<f van hen vemomen \ de beide overgcblevenen is het gelukt zich

((door eene snelle vlugt te redden, bij welke gelegenheid zij

((echter door nedervallende steenen werdengewond.)) (Jav. Cour.

((van den 8^'"" Junij,1838.)

^559, den ^5*^" Maart, Deze uilbarsting ging met ccn

donderend gcbrul vergezeld. Dikke aschwolken hulden het

gansche eiland in een novel en stroomen gloeijende lava vloten

bergafwaarts. (Jav. Cour. van den 12''''° Junij, 1859.)

d8W. van den 2'^"'^ tot den dA^^"" Fehruarij, Op den
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^^m Februarij, des morgeiis ten 9 lire, ving ccae nieu\^c uit-

barsling aan; er wercl een hevig gedreun Ternoracn; rook en

ascliwolken, met erloeiiende lava vermenard, werden door den

braakt, waarvan de puinbrokken VM

ncdervielen en alles in het rond verwoestten en verhrandden,

Tussclicn batoe Angoes en het fort Toloeko vormde deze lava

een stroom ^ die zich onafgebrokeii tot aan het strand

uitstrekte. Alle aanplantingen, op den voct des bergs gelegen,

werden daardoor vernicld en des nacbts scheen de geheele

berg in vlam te staan. Dit verschijnsel duurde 24 men lang;

daarop hoorde men een gerommel onder den grond en eindelijk,

d, i. den 3'^^" Februarij des namiddags ten 4 nre^ werd alles

weder stil.

Nog gedurcndc 10 dagcn sluwde de Yulkaan zware rookwol-

ken op\Yaarts^ ncrgens echter werd men eenig onlieilspellend

Terschijnsel gewaar; de vreedzame bcwoners van TernatOj die

met den Sultan in de bcste yerstandhouding leven en boven

alle andere eilanders in dezen arcliipel door den roem hunncr

gastvrijheid uitmunten, hadden alle angst fin bezorgdhcid af-

gelegd.

Op den W^"" Februarij echter hoorde men des nacbts ten 12V2

ure weder een onderaardsch gedreun \ ligte schokken deden de

aardkorst beven en de bewoners ijlden naar buiten. Wei mog-
ten zij zich gelukkig achten^ want hcviger schokken deden zich

allengs gevoelen en ten 5^/2 ure werd de stad Temate, met

al hare gebouwen, onder het nederstroomen van een hevigen

onweersregen, in een puinhoop herschapen. Dc vreesselijkste

schokken wisselden thans snel met elkandcr af , het op- en neer-

waarts bcwegcn cler aardkorst^ ging vergczeld van een Iworhaar

gekraak^ g^hjk wanneer vaste ligchamen tegen elkandcr gesla-

gen worden; eerst werd zij verticaal, vervolgens golfvormig en

horizontaal bcwogen en wel zoodanig, dat het zich duidelijk

met het oog Het waarnemen; op menige plaats scheurde dc

aardkoist van een, «it deze spleten spoot water opwaarts; dan

sloten zich die schcurcn weder en op gehjke wijze duurde de

beweging van de oppervlakte dcr aardc, met korte tusschen-
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poozcn, tot 3 ure cles uamiddags voort. Maar lict lie\igsl tloocl

zich zulks den 15^*^° Fcbruai-ijj dcs voonuicldags ton 10 ure,

gevoelen. Alio bcw oners dos cilaiidsj die hot gevaar Yaii ver-

zwolgen te wordeii in do wijd gapcndo scheuren der aardkorst

kondcn ontvlicden, ijlden naar do schepen en stakenin zee; met

meer vertrouwcn \yaagden zij zich, in kleine vaarluigenj op

de goivende baron, dan dat zij Tcrtoefden op don bodcin dos

cilandsj waarop de benaming Tan vast met meer kon vvorden loe-

gepast. 1

Alios was ingestortj geQii enkel stuk Imisraad \^as heel gc-

bleven; ja, zelfs hot fort Oranje, dat sedert 250 jaren zoo me-

nige aardbeving had doorgeslaan, lag in puinhoopen tor ueder,

tainen en aanplantigen waren door de uitgeworpeno vulkanlscho

stoffen overstelpt geworden, en de schade, welke do bowoiiore

ten gevolgc dezer uitbarsting Icden, bcdroeg in gcldsvNonrde

900,000 gulden. Eeu stuk gronds, van 12 voct diameter, was

18 voet diep weggezonken; een gedoelte des bergtops ^Yas in-

gestort en aan de zuidelijke zijde van dcnzelven waren zeven

openmgen of kraters gevornid geworden.

Met afwisselende hevigheid duurden dergelijke schokken tot

op den 9^^"* Maart, terwijl de bow oners gedurende al dicn tijd

te scheep of in ruw opgeslagene button aan hot strand Yer\^ ijl-

den. Zelfs in Moi en in Junij, 1840, werden nog allcrniinst

een paar schokken gedurende ieder etmaal waargenomen.

De rampzalige bewoners van Ternate, die alles verloren haddon,

waren aanvankelijk Yoornemcns den ondankbaren, trouweloo-

zen bodem te verlaten en een ander eiland ran den archipel

als een nieuw vaderland op te zocken. De magt der gewoonte

en de gchechthoid dos raenschen aan den groiid, die hem zag gebo-

ren worden , zijn echter zoo groot ^ de maatrogelon, welke hot on.

begrijpelijke wezen dor natuur heeft in hot work gesteld oni

de onherbergzaamste oorden der aarde bewoond te doen blij-

') Ilct sterke kontrast tiisschen zee en laud vcrliest hier, in den Indischen archi-

pel, zijnc voile betcckciiis. Den bodem, die zoo menign-erf wordt bewogeiij kan men

niet langcr een vastcn bodem achtca. (Allecn te Pcnggalcngan hcb ik, 'm t'cnc

maand, 4 aardbevingco gevocki)
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veil, zijn zoo wondcrbaar, — want hct lag mstiiictcn in den
niensch, zonder dat deze er zelf Tan bewust is, — in een
woord, de Ternatanen hleven hun eiland bevvoncn; zij bewezen
bij deze gelegenheid, gelijk een vaderlandslieveude, gemoede-
lijke schrijver i) ecnigzins kluclitig, doch niet te min te regt
aaumerkt, ((dat zij even weinig Trees betoonden voor het vuur
als een echte Hollander voor het water koestert. » Tot dit vaste

besluit droeg de ondersleuning, welke zij van de Nederlandsclie

regering, te Batavia gevestigd, verkregen, ongctwijfeld het hare
bij 5 deze zon^ ter hunner hulpe een schip, bevracht met allerlei

bcnoodigdheden. (Jav. Cour. van den 1^''''' April, 1S40.)
d847 ; op den T''^" Februarij had eene uitbarsling van den

pick van Ternate plaats, welke een half uur aanhield. Uithoofde
de luclit zcer bewolkt was, hoorde men slechls het dondcrend
geluid, doch zag men van de gansche uitbarsting, behalve het
hoogste gedeelte der aschzuil, welke boven de wolken ultstak,

niets anders dan een lava-stroom; deze vloot langs de noorde-
lijke zijde des kegels naar beneden. De uitbarsting werd, op den
25stea December, 1846. voorafffeeflfln door eene aardbcving ; ook

tbarsling werd er, op den 8 April daaraanvolgende (1847),
eene sterke aardschadding waargenomen. (Jav. Cour. van den
14^^" Augustus, 1847, no 63.)

d849y den ^7^'«- November. ((Des ochtends ten Si/a ure en
later op den 20''^- Februarij, d850, ten 11 ure des nachts,
hebben te Ternate uitbarstingen plaats gehad van den berg al-

daar, welke voorafgegaan werden door een roUend geluid als

van den donder en van slagen als kanonschoten.

»

(( De uitbarsting van den 27^^"' November leverde een treffend

schouwspel op, doordien de gloed der lava en de aanhoudende
slralen als van den blikscm, welke uit de zware rookkolom

,

den geheelen berg verlichtten. Door geene der erup-
schade veroorzaakt, zijnde alleen, ten gevolge van de
ng van den 20^*- Februarij, een onbeduidende aschreffen

schoten

tien is

m eene oostelijke rigting in zee gevallen. Eenige da

'; Roorcla van Eyzinga, „ Indie" I. p. 335.
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en ook op den dag der uitbarsling, op den 20'*^" Fobruarij^ had

het zwaar geregend. De bergbleefdaarna Yoorldurend vecl rook

opgeven.)) (Jav. Cour. van den 25'^^^ Mei^ 1850, no

90. TIDORE-PIEK.

pick is gclegen op het eiland ran gclijken naarn, zuidoost-

^an Ternate, op 0^ 45' noorder breedtc en 127'' 18' ooster

Bcide kleine vulkaan-eilanden, Tcrnate en Tidorc^ liggcn,

gelijk ]

groote eiland Djilolo. dat 5

lb

5,000 (?) voet hoogen top eens kegels, ^Tclke van zijn voct

tot aan zijn schedcl met grocne Avouden is bedekt. Hicruitlaat

zich met waarschijnlijkheid opmaken, dal hij in langen tijd geene

uitbarstingen heeft ondergaan.

91. GAMA NACORE.

Een vulkaan in het westelijke gedeelte (Batoe tjina) van het

groote eiland Djilolo (Gilolo), op een afsland van 5 mijlen

tegenover Ternate, gelegen. In 1673 had eene hevige uitbarsting

van dezen vulkaan plaals (volgens Valentijn), vfelke gepaard

ging met hevige aardbeving en gedreun.

92.

Een vulkaan op het eiland Makjan (Makian)^ ten zuiden

van Tidore.en ten wcsten van Djilolo, op 0^ 17' noorder

breedte en 125"^ 34' ooster lengte. Het schijnt, dat dezelve

met de beide vorigen, Tidore en Ternate, eene vulkaanrij

vormt, welke van het zuiden naar het noorden is gerigt als een

zoom voor de westkust van Djilolo- Het is mij niet bekend

of het eiland Motir^ gelegen tusschen Makjan en Tidore,

een vulkaan is. Volgens Valentijn had er ten jare 1646 eene

hevige uitbarsting van den Makjan plaats, waardoor verscheidene

dorpcn werden verwoest en vele menschen het leven verloren.

De vulkaan scheurde destijds van een en werd met spleten

& roefd, welke, naar gezegd wordt, nog heden zigtbaar
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93. TOLO.

Gdcgen op hot eiland Mortal (Mortay) noordoostwaarts van

Djilolo. Herliaaldc en hcviffe uitbarstinp^en hadden uit dezen

berg- in de vorige eeuw plaats. (Val.)

94. AWOE. ')

Hij ligt op hot eiland Sanrjir, nooixl-noordoostwaarts van hot

noordoostelijke uiteinde van Menado, waarvan de rij der Sangir-

cilandcn de verlenging uitmaakt. Van den 10 '^''» tot den IG*^^"

December, 1711, had er (volgens Valentijn) eene hevige uitbar-

sting van dezen berg plaats, waardoor een groot aantal dorpen

met lava en asch werd bedekt; in een wijden omtrek rondom
den vulkaan m erd de dampkring gloeijend heet en duizenden van
menschen kwamen daardoor om het leveu. De goenoeng Awoe
is de hoogste berg op het gansclie eiland, dat in de rigting van
het zuiden naar het noorden zes mijlen lang, bij twee mijien

breed is. Aan deze oostelijke zijde van den Indischen archipel

is de goenoeng Awoe de noordelijkste der vulkanen, vrelke tot

JVeerlandsch Indie behooren; hij schijnt als eene voortzettii

doostelijke uiteinde van Celebes, naarde zijde

'S

Mindanao, beschouwd te moeten worden, even als het eiland

Mortai zich voordoet als eene verlenging van Djilolo.

9S.

Een pick op het kleine eiland SiaOj of Siaoc, gelegen tusschen

Sangir en Menado, welke als een nog steeds werkzarac vulkaan

wordt bcschreven. — Na volgen elf vulkanen op het noordoos-

lelijke schiereiland van Celebes : Menado.

96. GOENOENG KLABAT.

Deze berg, welke ongeveer eene hoogle bereikt van 6,000
gelegen in het distrikt Toncea, in de nabijheid van K(

') Awoe beteckent in het Malcisch: asch, dcrhalve goenoeng Awoe: aschbcrg,
op gelijke wyze als goenoeng Api beteckent vuurbcrg.
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aan de ooslzmle van den sniallcu iioorJoostelijken hock van

Celebes, op 1^50 noorder breedte en 124^16' oosterlengle.

Volgcns dc overlevering spoeldc dc zee, eenige ocinven gelc-

dcn, tot aan Treman, cenc kleine negcrij, wclkc tlians, in cene

-westelijke rigling, drie palen landwaarls in van Kcraa vcr\Aij-

derd ligt. Is zulks werkelijk liel gcval geweest^ dan moct dc

Klabat dcstijds een eiland gevormd hebben, hetgeen echtcrnict

waarschijnlijk is.

Dc berg verdeelt zich van boven in twee toppcn, die onge-

lijk van hoogte zijn. Op de kruin van don hoogsten dicr lup-

pen nordt een ntecr gevonden, waarvan het water gccne vcr-

boogde temperatuur bezit, Aan deszelfs oever stijgen voorldurcnd

dampen opwaarts; de berg is in zijn ganschen oiiivang met

bosschcn bedekt, wier groei cchter niet weeldc

dan op een duizental voeten benedcn deszelfs top. Een sterke

reuk van zwavel verspreidt zich hier in het rond. Gccn dcr

bcwoners van dit eiland heeft den be

6 "'"'b

-^

tbraken, nocli Yuur uit denzelven zien opstijgen. Onge-

vcer tcr halver hoogte des bergs worden aan zijne helling

konde bronnen gevonden, gehjk mede in de naastbij gelegcne

streken; te Ajer madidi, bij voorbeeld, wordt cene bron aange-

troffen, waarvan het water voortdurend in eene borrelende bewe-

ging wordt gehouden, als kookte hetj aan dit verschijnsel heeft

deze plaats haren naam ontleend

Het bovenstaande is de zakeHjke inhoud eeuer schriftehjke

mededeehiig, d. d. 12 November, 1848, aan mij toegezonden

door den heer C. A. J. Pccqueur, destijds officicr van gezond-

heid, te Menado. Volgens Valentijn (Oud en Nicuw-Oostindie)

moet uit den berg ((Kcmaas» op Menado, ten \are d6S3,eenc

hevigc uitbarsling hebben plaats gehad, gepaard met eene aard-

beving, waardoor een groot gedeclte der omhggende landstreek

werd vervvoest. Ik vermoed, dat deze «Kemaas)), insgehjks

((Oesterberg)) geheeten, en de berg Klabat, nabij desa Keraa

gelegen, een en dezelfde berg is. Waarschijnlijk is het deze

berg, welke door de zeevarcnden, uithoofde van zijn dubbc-

Icn top, <(de twee gebroeders)> wordt gcnoemd.

*S
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97. GOENOENG TONKOKO.

Na ziine uitbarstinar batoe An 1801
dc maand en de dag zijn onbekend, braakte deze berg voor
de eerste maal vuur, ascli en steenen uit; deze eruptie \ing
aan omstreeks 3 ure des namiddags^de vulkaan wierp znlk eene
ontzaggelijko hoeveelheid asch uit, dat het zonlicht gednrende
twee achtereenvolgende dagen door dezelve werd verduisterd.

Tevens verspreidde zich een sterke reuk van zwavel; de uitge-

worpene asch werd tot Kema voortgestuwd. De vulkaan slin-

gerde tevens zoo vele steenen uit, dat op drie palen afstands

van denzelven een nieuwe berg ontstond, waarvan een tan-

djocng (kaap) zicli een eindweegs in zee uitstrekte; slechts aan
dozen nicuwen berg is het, dat de naam batoe Amjoes wordt
gegeven, uithoofde hij uit verbrande steenen is gevormd. ((Wij
hebben bier bij gcvolg een nieuw voorbeeld van lava-strooraen,

^^elke zich, gelijk die van den g.Api, bladz. 1274 en 1276
die van den piek van Ternate, bladz. 1282, tot in de

strekken. «De kratcr van den Tonkoko h'gt op zijnen hoogsten
lop; uilgcbraakte asch en steenen vonnen rondora den rand
een wal, gelijk aan dien eener benteng (vesting). De dieptedes
kraters zal ongeveer 600 voet bedragen; op zijn bodcm rijst

een niemve berg opwaarts, welke echter slechts ler halver
hoogte van den kraterwand reikt. Be voet van dezen btnnen
den krater gelegeilcu berg wordt doo7^ water omringd. De
hoeveelheid zwavel, welke binuen den krater wordt gevonden
is zeer groot. De buitenste oppervlakte des bergs is met geboomte
bedekt. Geene uiterlijke voorboden konch^den de straks vermelde

De

eruptie aan
5

zij ontstond eensklaps en werd noch door a;

schuddingcn, noch door onderaardscli geluid voorafgegaan.
werkingdcr uitbarsting rigtte zich naar het oosten, dat is, r

de zeezijde, hetwelk te meer opmerkensw aardig is, dewijl de
werking van den vulkaan Sapoetang, die op de westzijde van
het schicreiland gelegen is, gelijk wij later zuUen zien, zich naar
het westen, dat is, insgelijks naar de zeezijde openbaardc. De
berg blijft voortdurend rook opgeven; bij dc uitbarsting braakte
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hij vuuFj asch, zand en stcenen iiit, weike beide laatstcn in de

stralvs verraelde rigting vverden uitgeworpcn, tenvijl daarontegen

de asch en de rook^ door dc kraclit Tan den hccrschenden wind,

nu cens in deze, dan in gene rigting ^^e^den voortgestuwdj naar

mate dezelve van streek veranderde^ de asch Averd lot Ajer

madidi, Moombi, ja, tot Menado Toortgedrevcn. TeAjcrmadidi

lag cene asclilaag ter dikte ijskl

fijn, ligt en had een sterken zwavcheuk. Dc stcenen, A\aarvan

sommigen de groolte van een klein (inlandsch) huis hadden,

^ waren alien door de werking van het vunr aangelast^ zi

cene grijze klenr, zijn scherphoekig, porous, specifiek

lebbcn

gCAvigt en minder vast dan die, wclke in de rivicren worde

aangetroffen. Twee dagen na de uilbarsting waren de uitgewoi

pene steenen nog beet en stoomden zij voortdurend.)) Volger

mededeelingen van den beer Pecqueur ; zie vroeger. Wij leere

derbalve alhier, aan den voet des vulkaans, eenlava-puinstrooi

kenncn van eene zeer groote uitgestrektiieid, welke eerst tc

jare 1801 word uitgcAvorpcn, abatoe Angocs» is geheeten, e

eene in zee vooruit springende kaap vormt; wijders een nieuwe

eruplie-kegel^ in den krater des vulkaans gelegen, welke van d

omringende kraterwanden door een meer^ — dat waarschijnlij

eene kringvormige gedaante heeft, is gescbeiden!

98. VDLKAAN SAPOETANG.

Deze is een zeer groote aschberg, welke ongeveer eene hoogte

van 5,000 voet bereikt. Nergens vertoont zicb eenig spoor van

plantengroei op denzelven^ hij is kaal, grijskleurig van den top

tot aan zijn voet, en vormt uit dien boofde een merkwaardig

kontrast met een berg , die zicb in zijne onmiddellijke nabijbeid

verbeft en met eene weelderige vegetatie is bedekt. Ilij ligt aan

de zuidwestebjke zijde van bet eiland Cel

gte rigting genoraen, van 11 palen van de zee. In

vroegeren tijd had er jaarbjks of om de twee jaren, somtijds

twee malen in een jaar, eene uitbarsting van asch, zand en

steenen plaats, waarbij de asch somtijds tot aan Amoerang en

verder lot op 21 palen afstands van den vulkaan nederviel

;
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ulk

slingerde hij lot Langowau , wclkc plaals 9 p
lan Terwijderd ligl^ asch braakte de vulkaan

woonlijk ill zulk eenc hoeveellieid uit, dat de rijstvelden , in

omtrck er Tan gelegen, daardoor werden overstelpt en dc o

bij gevolg geheel raislukte. In den krater, welks omvang, gro

en diepte aan^ de inlanders niet dan onvolkoraen bckend schi

te zijn , wordt zecr veel zwavel gcvonden
,
gelijk mede aan

loet des bergs. Gewoonlijk worden, 2 a 3 dagen v66r liet pi

grijpen eener uitbarsling van dezen vulkaan, aa

ge

dschud

A^aargcnomen. De kracht der uitbarsting is voornaniclijk naar hct

westen, dat is, naar de zeczijde gerigt. Bij den vulkaan Tonkoko
daarenlegen opcubaart zich dezelve in de rigting van het wes-

ten naar het ooslen, dat is, insgelijks naar de zeczijde. Tijdens

dc laatste uilbarsting in 1838, welke twee dagen aanhield , werd
zulk eene groote hoeveelheid asch uitgeworpen, — het aantal

stcenen, daarmede vermeugd, was betrekkelijk gering, — dat

de zon gchcel en alwerd verduisterd; de aschlaag op Amoeraiig

bereikte eenc dikte van 4 duim, terwiji zich tevens alom in het

rond een sterke rcuk van zwavel versprcidde. Dc erupfic gii

vcrgczcld van een onderaardsch gedreun, als dondcrslagen, het-

welk zijn zetcl schecn te hebben tcr plaatsc waar dc voct des

bergs wordt gevonden. Bij elke uitbar^sting neemt de krater

cone nieuwe gedaante aan, en wordt hij telkens breeder en

grooter. Bij gelegenheid der laatste cruptie werden steenen, die

twee mannen niet konden omvatten, tot op een afstand van li/j a 2
palen van den krater voortgeslingcrd. Op een afstand van 9 palcn

van den vulkaan schecn de vuurkolom, welke uit den krater

O

opstecg, eenc hoogte te bereiken van 20 tcpa's. i) Naar de ver-

halen van bejaarde inlanders zijn de aardscliuddingen, wclkc in

de nabijheid van dezen berg gedurende zijne uitbarstingcn wordcn
waargenomcn, geheel vcrschillend van dc gewoneaardbevingen;

aanvankelijk ondcrgaat dc aardoppcrvlakle eenc trillcndc (zacht-

bevendc) bcweging, — tofifi gchectcn, — waarop zachtc, per-

pendiculairc schokken vol^-cn. » Ook dczc bcschriivinjr van den

') Eoedcn? a 12 voct.
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Sapoctang, ii'clkc ccno gctrou^vc sclicts van doii goonocng

Goentoerop Java schijnt te zijn, weid ontworpoii door deii Iieer

Pecqueur, die ooggetiiige eener uiLbaisting van dcii vulkaan was;

zij vterd mij niedogedocld door den heer Resident van Menado.

cnoemde drie bcrgen, wordcn nog dc

volgende vulkanen op Menado aangetroflcn ; dc medcdcclingcn,

welke ik daaromtrcnl van Nederlandsclio bcanjblen hub vcikre-

gcn, strekken zich echter niet verder uit dan lol eenc opsoinining

o

hunner nanien.

99. KOEMAKGAN.

llij wordt insgclijks Mahaboc gehcclcn.

100. LOKAN.

Deze vulkaan borcilvt eenc lioogte van 4,S80 voct

101. EMrONG.

Deze vulkaan bercikt ecne hoogte van 4,740 voet^ bofdedcze

laatste bergen ziju^ naar verliaald wordt, door D' Forsten genictcn.

102. PAPELANPONGAX- — 103. KIMAWANG. — 104. SEXOEN JAVA.
IOj- TAMPOROK. — 106. POLIRANG.

Wij tellen derlialve elf vuurbergcn in het kleine, noordooste-

lijkc schiereiland van Celebes. Het meest westwaarts gelegene

van de twee zuidelijke schiereilanden van Celebes, namelijk,

Makasar, bevat^eewe vulkanen. Het is nict bckcnd of er, buitcn

Menado, op Celebes vulkanen wordcn gcvondcn; \iaarschijnlijk

echter is zulks niet het geval. In Menado echter wordcn allcr-

wege vulkanische verschijnselen aangetrofien. Zoo vindt men,

naar verliaald wordt, in de nabijheid van den weg, welke van

Sonder naar Lamowang voert, een klcin bekkcn, dat eenemid-

dellijn van 40 a 50 voet heeft en gevuld is met kokend heet

zwavelwaler; zoo wordt er, op een afstand van 5 palen van laatst-

genoemde plaats, mede eene heete ((zvvavelbron» gevonden^ de

Graaf C. von Vidua zonk in den verhitten niodder van deze bron,

en overleed aan de gevolgcn der daarbij bckomene brand^onden.

Het liefelijkste gedeelte van Menado is de streek, waarin het
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niecT Tondano is gelegen, dat ccne brecdtc van 5, bij eeiie

lengte van 12 palen heeft; zijne bewoonde oevers verheffen zicli

gedceltelijk rotsachtig steil uit het water. Het niveau van dit

mecr ligt 2,000 voet boven de oppervlakte dcr zee; even als

de meren Singkara en Danoe op Sumatra schijnt hetzelve den
bodem van eene diepe verzakking of van een splij tings-dal te

bedekkeu.

Uithoofde de groote eilanden Ceram, Djilolo, Boeroe, bene-
vens FJores nog zeer weinig bckend ztjn, ') zoo geeft het cijfer

d06 slechts het getal valkanen op, welke op zijn minst geno-
men in Neerlandsch Indie worden aangetroffen.

De KmibaloG (of Kinilaboe), die zich in het noordelijkste

gedeelte van Borneo verheft, is zigtbaar van de overzijde van
lietkleine eiland Cajagan soeIoe,dat ten noordoostcn van Borneo,
op een afstand van 31 geographischc mijien van dozen vulkaau,
is gelegen; dezp afstand staat ongeveer gelijk met dicn vanSoe-
rabaja tot aan den 9,590 voet hoogen Merbaboe, welken vul-

kaan men cchter op de laatstgenoemde plaats niet kan bespeu-
ren. (Den Merapi op Sumatra ontwaardde ik, op een afstand

"1 geograpbische mijien, doch slechts van een hoog gele-

gen slandpunt uit, namelijk, van den top des 6,000 voet hoogen
Loeboe radja.) Is het vermelde omtrent den Kinibaloe juist,

dan zou bij eene hoogte van 12,000 voet of nog meer berei-

kenen bij gcvolg, naar alle waarschijnlijkbeid, dehoogste berg
van den Neerlandsch-Indischen archipel zijn. Vergelijk Berghaus
Memoir (volgens Dalrymple en Horsburgh,) no 13, p. 71. Oordee-
lende naar het profiel van dezen berg

,
gelijk hetzelve voorkomt

op de kaart van Horsburgh (China Sea) zou men niet tot besluit

mogen komeu, dat die berg een vulkaanis,— niettegenstaande
hij aldaar w^ordt afgebeeld onder de gedaante van een af-ebro-
kenen, uitgetandcn kegel, -^ uithoofde lan^e berijketencn. in

de rigting barer lengte-as gezien, zich insgelijks in d
voordoen. Welligt .is het de noordelijke hockpilaar van

vorm

Groot-Ceram moct zccr bergaclitig zijn , waaronder sommigc bergen ter hoogte
van 8,000 voet woraen aangetroffen.

-1"
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gebergle van noordelijk Borneo; Iioowel lict groolste gcckvUc

der ziiidelijke Iielft van Borneo wordt bcsclireven als een met

wouden bedek diepland (hylaa), zoo is liet ecliter Avaarscliijn-

lijk, dat de gebcrgtea van Borneo, namelijk, ran die helfl van

het eiland, welke ten noordcn van den aeqnalor is gclegen, zich

ove)^ eene aamnerkelijke uitgesirektheid tot eene groote •

hoogte verheffeUy uilhoofde van bet groote aanlal breede en

diepe rivicren, die in zee uitstroomen. Overeenkom^lig met

hetgeen wij in Sumatra vindcn, mogen wij dcrhalvc tot het

beshiit komenj dat ook alhicr breede hoogdalen^ plateaux, tus-

schen de bcrgketenen worden aangetroffen. Op dergelijke plateaux

wordt de'massa der bevolking van de Balta-landcn op Sumatra

aangetroffen, en dczc is, zonder dat er eenig nocmens\^aardig

verkeer tussclien haar en de kustbew oners bcstaat, zonder dat

zij zelfs zout bczit, tot een trap van eigendonimelijke beschaving

geklommen, v^elke men alliier, achter de digte, oorspronkelijke

wouden, welke de kustvlakten bedekken en het centrum des lands

omringen, nimmer zou vermoeden aan te treffcn. En om welke

reden zou er tusschen de boAvoncrs dier tafcllanden van Borneo

en de bevolking van het noordelijkste gedeelte van het eiland, die

naar luid van alle deswege ontvangene berigten tot de beschaafde

volken van hetzelve bchooren, geen verkeer kunncn bestaan?

Al hetgeen met zekerheid aangaande Borneo bekend is, beves-

tigt dit vermoeden; het schijnt b. v., dat dehooge watcrval van

Pandasan (Tampasoek), in het landschap Papal, aan de noord-

westelijke kust van het eiland, — welke beschouwd wordt als

de hoogste waterval van den ganschen aardbol, — ncderstort

van den rand van een tafelland, hclwelk eensklaps in een steilcn

wand eindigt; alle kapen van de noord- en noordoostelijkekust,

waarvan in de werken van verschillende zeevarenden melding

wordt gemaakt, zijn liooge voorgebergten; zoo woi^lt de kaap

(tandjoeng) Kanioengan, tegenover kaap Donda van het eiland

Celebes, een hoog, vlak tafelland gchecten; dczc kaap strekt

zich, als een schiereiland van het vasteland van Borneo, naar

het oostcn uit en wordt bcgrensd door zeer diepe zeeen.

Misschicn verhcffcn zich nog vele pieken in hot binneuland van

.4
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geheel

jk Borneo, welke hooger dan 12,000' oprijzcn en ecliter

sn al onzigtbaar zijn van de kusten van dit eiland, dat

klein contincntaal land in het midden van den vulkaan-

krans des archipels is gelegen.

Inquirenda.

Vroegere uitbarslingen van vnlkanen, van welke gecne zekere

berigten tot heden zijn verkrcgen, bencvens andere gebeurtenissen

in de naluur van den Indischen archipel, waar omtrent een nader

ondeizoek den geschiedknndigen zij aanbevolen.

dSOO. In de eerste jaren der regering van Senopati [\ 1523)

had ccne vreessclijke vulkanische uitbarsting plaats, gepaard met

aardbeving en een sterken aschregen, welke de Javanen met
angst vervulde. (Nuar luid van Javasclie manuscripten.) Uit

welken vulkaan had dezelve plaats?

d6J^. In dit jaar werd de dampkring van Java zoodanig

met aschwolken vervuld, dat hierdoor eene volslageiie duisternis

outstond. Deze asch werd uitgebraakt door een vulkaan van

een nabij gelegen eiland. (J. Crawfurd. Ind. Archip. holl. vcrta-

ling, III. bladz. 336, naar berigten, geput uit Javasclie kronijken.)

Op welk eiland lag die vulkaan? Had die uitbarsting plaats

uit den Tomboro?

d64d. In dit jaar verloren zeer vele menschen het levcn, ten

gcvolge van het instorten van den goenocng Adiksa. (Crawfurd,

Thans wordt geen enkele berg op Java aldus geheeten, en

de vraag is dus: welke was die bersr? Zou het de Wilis ziin

gew

d664. Dcstijds had b^ <Jlt.JU10LUI5 den Merap

op Java plaats. (Crawfurd, 1. c. p. 509.)

Welke onistandigheden gingen daarraedc gepaard? In welken

tocstand bevond zich de vulkaan voor dicn tijd?

d674j d675, d676. In die jaren werd Amboina door zeer

hevige aardbevingen geleisterd, waarbij 2,000 menschen het

levcn verloren. (Valentijn; vergel. Crawfurd, p. 511.)

Welke waren de bijzonderheden dier aardbevingen? Op welke

wiize kwamen die 2,000 menschen om het levcn? Stierven zij



1295

misscliien aan epidemische zickteii, wclke na die nardbevin'^

van 1855 liolontstondeiij zoo als na dc aardbevii

Worden er misschien berigten gevonderi, welkt

op Ainboina vroeger een vulkaan bcstond, die

en tot een puinhoop werd?

&

o

J752. In dit jaar werd Java op nicuw met asch bedekt

duisternis geliuld. D
veroorzaakt door een vulkaan , op een nabuiig eiland gelegcn.

Hongersnood en aanstekcnde ziekten heerscliten, ten gcvolge

daarvan, op het eiland Java. (Crawfurd^ 1. c. p. 550.) Op weIk

eiland was deze vulkaan gelegen? Was het de Tomboro?
— ? — In welk jaar geschiedde de eruptie van denMerapi,

waardoor de tiandi Moendoet, in de residcnlie Kadoo, met asc 1

werd overstelpt? Deze tempel werd eerst in 1858 uitgegravcn^

volgens Crawfurd is dczelve waarschijnlijk gebouwd in het

jaar 1558 , volgens anderen heeft zulks welligt veel vroeger,

lioewel niet voor 415 na Christus plaats gehad. (Verg. Tijdsch*

V. Neerl. Indie, IV. p. 508.)

Hctgecn men vermeld vindt in cenekronijk, wclke den Keizer

van Solo toebehoort en waaruit door Roorda van Eijsinga

tidie'j III. bladz. 475) wordt medegedeeld: dat ten jare 1257

.neiland, ((Mangere, » in de nabijheid van Soerabaja nit de zee

oprees, wijders dat in 1187 Java van Sumatra, gelijk in

Bali Tan Java en eindelijk in 1555 Lombok van Soen

12

werd lossrcscheurd^ deze berigten drag ke

van verdichting (verzinselen, die, onder den naam van kronij-

ken, gev^'oonlijk het werk zijn van ledigloopende pricsters)

dan dat zij in ecnig'opzigt in aanmerking verdienen te komen.

De gesteldheid dcr kuslen, ter wederzijde van de zecengten tus-

sclien de eilanden ter zijdc van straat Socnda en beoosten Java,

duidt niet sleehts aan. dat die eilanden in voormahVen liid niet

clkandei*\v

lieid opmaken: dat deze slraton oorspi

kelijk veel breeder waren dan thans,

workinir van vier vcrseliillende oorzak

namelijk , 1
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van het opstijgen en van lieverledc ophefFcii dcr aangrenzende

ocvers, gelijk medo der vulkanische kegels^ welke in destraten

zclven zijn gelegen^ zoo merkt men b- v. aan de zuiderkust van

Java
J
voornamelijk naar de zijdc der Soenda-straat, de onmis-

kenbare tcckenen op van nienwc, vvaarschijnlijk nog steeds

voortdiircndc opliening^ 2o door uitgebraaktc lava-stroomen der

aangrenzende vulkanen, welke zicli tot in de zee uitstrektcn en

ten gcvolge daarvan het strand ophoogden, vtrbreedden , zoo

alsb. V. het gcval is met denbasall-stroom batoe Toetoel aan den

Javaschen oever der straat Bali; stroomen van die uitgestrekt-

den op het eiland Banda en Ternate nog heden S

't^

braakt (zie boven); 5*^ door alluviaalvormingen en vvel voor-

namchjk door het aanspoelen van vulkanische uitwerpselen,

waardoor b. v. de zeeboezem van Modjopait opgevnld en

de straat van Madoera nog dagehjks enger wordt; 4^ door

de vormin^ van nicuwen zcezandsteen aan de kusten en door

koraalboi

Wij hebben thans, van de Nicobar-cilanden af tot aan de zaide-

hjke grenzen dcr Philippijnsche cilanden, onzen togt in cene

zuidelijke rigting, rondom het groote continentale eiland Borneo,

voortgezet over een krans van langwerpige eilanden^ weike in

den vorm van een hoefijzer aan een geschakeld zijn; wij hebben

daarbij den Iczer bckcnd gemaakt met lOGhooge vuurspawende

rotsbergcn^ — vnlkanen, — benevens met X lage aardheuvclen.

waariiit gas opstijgt, z. g. moddenulkanen, — tervvijl wij

tcvcns de nltbarstingen, welke zij hebben ondergaan, in zoo verre

dcze tcr onzer kcnnis zijn gekomcn, hebben g^schilderd. Alvo-

rens w ij nu overgaan tot eene nicer bijzondcVe verklaring van den

gcologischcn bouw van Java en der vulkanen, zullen wij in de

volgende hoofdstukken \i tot VI eerst de overige verschijnselen

en geheurtenissen in Neerlandsch Indie nagaan, die als het

gevolg der vulkanische werking mogenheschdhwdworden^

of met de vulkanen in een zeer naanw
^
ge?iefisch verband

staan. Eerst zullen wij dcrhalve de voorwcrpcn zelvcn, de

daadzakenj zoo volledig mogelijk trachten to Iceren kennen

en vervolgens het theoretische onderzock aanvangen.
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IL GAS-BRONNEJN.

Do vcrschijjiselcn, wclkc liicrtoe behoorcn, zijn niecrcudcels bij

do behandeling dcr eigeiilijkc vulkancn incdcgedeeld gewordcn^

hicr zullcn wij dezelvca naar hunnc volgorde sleclits optellen,

en daarbij naar die plaatsen vcrwijzcn, alwaar zij vrocgcr zijn

vcriiicld gcAVordcn, ten ciiidc den Iczer ccn duidelijk ovcizigt

over de wijze waarop zij vooikonicn en het aanlal dicr vcrschiju-

scion tc geven.

A. KOOLZUUR-BRONNtN.

Uitstrooming Tan vrij^ gas-vorniigkoolstofzuur en oplioopiug cr

van in holen en gaten dcr bovenste aardkorsl; mofctcn,— slik-

worden slechts zes dergtlijke plaatsen gcvonden.Op Java

welkc allen^ met uitzondering van die onder n^ 2 vermeld,

gcii \avi \ uijvaufjii ^uiuy

deze wordt in een kalkgebergte aang

bodem te huis behooren en aan do hellii

zijn. Uithoofde dc koolzurc gas kleurloos en doarzigtig is, gelijk

do danipkringslucht, derhalve onzigtbaar is, zoo vinden vele dier-

boM

doch

op dergelijke plaatsen, ten gevolge van

verstikking; deze plaatsen worden uit dien hdofde door

gowah Oepas, d, i. giftholen genocmd. De mensch <

kan al die Dlaatsen zonder 2-evaar bezoeken, mils hii

o

houdins: sla, dcwiil de gas-laair, die zwaarder is dan d

den bodem blij

dan 2 voet boven d rr k\v

geringere hoogte bereikt. Holen maken hierop ecbler eene

uitzondering, de\Yijl de gas zich niet ter zijde kan uitzellen en

derhalve eene dikkere laag boven den bodem vormt. Dehoeveel-

heid gas, v^^elke uitstroorat, is nu eens meer dan eens minder,

terwijl op menigvuldige tijdstippen des jaars volstrekt geenc

gas op die plaatsen wordt ontwikkeld, waar zulks gedurende

andcre tijdperken wordt waargenomen; wij zullen dezelvcn straks

opnoemcn. Of die afwisseling zicli binncn bepaakle tijdperken

herliaalt, of zij derhalve regebnatig, periodiek plaats grijpt, is niet
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bekend; cvenmia kcnneu wij de oorzakcn, welke dcze afvvisseling

doeii onlstaan-

lo Het oord apadja Galang)) (slagthuis) aaii de west-zuid-

westelijke helling der bergketen, in welke verder zuid-oos£vvaarts

en iets hooger de telaga Bodas gevonden wordt. Het is eene opene

piek in het woud, ongeveer 4i/2 duizend voet boTen de zee gele-

gen; in dit oord ontwikkelt zich, met zekere vrije tusschen-

poozen, de grootstc hoeveelhcid Tcrstikkende gas-soorten op Java,

in welk opzigt het slechts door den Pakaraman overtroffen wordt.

Zie bladz. d22 dezer afdeeling.

2o Het hoi {(.gowah Galang)) (slagthol), gelegen in het kalk-

gebergte, -dat aan den noordelijken voet van den vulkaan

Tjcritnai oprijst en zich in de rigting van het zuiden naar het

noorden door de vlakte voortzet in den vorm eencr keten,

welker ongelijke zoom zich in eene mcnigte van getande berg-

toppen verheft. Yergelijk biz. 162, alwaar van dit gebergte

korte melding is gemaakt. De groote weg, welke zich van Pali-

manan westwaarts voortzet, loopt digt langs het noordclijke uit-

einde van dit kalkgebergte, welks toppen 3 h 500 voet hoog
rijzen. Aan den oostehjken voet van dit noordehike uiteinde, aan
de ziide van Pal

B heele bro

den bodem op, welke eene buitengewone hoeveelhcid kalkspaath

afzet; iets digtcr bij den voet des bergs, doch wat hooger gele-

gen, sijpelt op een aantal plekken bergteer uit den grond. Het
bier bedoelde hoi ligt nog iets hooger, doch insgelijks aan de

oostelijke zijde van het gebergte 5 zijn witachlig gele, digte

kalksteen bevat vele zeeschelpen en koralen, en vorrat op
vele plaatsen wanden ter hoogte van 50 k 100 voet, alwaar

het gesteente eene duidelijke afzondering bezit in horizontale

bankcn, welke veelal in den vorm van trappen uitspringen.

De oppervlakte der rots is allerwegeklippig, ruw, met gatcn

doorboord en als afeeknaaffd. De in;?anar tot deze kleinc irrot

wordt gevonden aan den voet van een dergelijken rotswand,
welke eene hoogte bereikt van ongeveer 100 voet; deze grot is het,

welke bij de Javancn onder den straks vermeldcn naam bekcnd
is. Zij ligt ongeveer 200 voet bovcn de oppervlakte der zee.
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Do opening dor grot wordt gevondon ondor con voorwaarls

springend gewelf; door middel van twee broode, lijnregt nodcr-

waarts gerigte spleton, waardoor het daglicht in hot binnenste

indringt, is dc grot mot het rotsdak vcrbonden. Zoowcl door

doze spleton dor rots, als langs hai-en builcnwaarls gekccrdcn

Avand, slingeren zich worlelen bcnodcnwaarls van zeor zwaar

gcboomte, hetwelk alle bergtoppen bodekt. De llierniometer,

welke in de buitenlucht, in de schaduw, 86,0^ Fahr. (21,0=

Reanm) leekende, daalde in het binnenste der grot lot op 8 1,0^

Fahr. (23,4'' Reaum.) Tijdens Dr. Frilze en ik het hoi op den

20sten Augustus, 1857, bezochlen, was de ingang van hotzelve

met ecne dour gesloten. Bedachtzaam trad ik naar het binnenste

van het hoi; wcldra gevocldc ik ecne hgle prikkeling en stcking

in de longen en in den nous, \vaarop eene kortstondige bedwel-

ming volgde; zoodra mijne begcleiders zulks bemerkten , trokken

zij mij terug met eon touw, dat ik om het lijf had vastgoniaakt.

Eene kip, Avclke wij gedurcnde eon langeren tijd lieten verwijlen

OD den bodem der erot , — deze was bodekt met cone bruinach-

tige, losse aarde, schijndood

Condon

door middel van een touw, dat aan depooteu ttas bovestigd, uit

het hoi hadden opgehaald, kwam zij na eeuigen tijd wederbij.

Dit hoi word t door zekere sekte van Javasche priesters in heilige

eere gehouden en door hen bewaakt. In deszelfs nabijhcid vindt

men eene koloiiie half tamme, grijze apen (Cercopithecus cyno-

molgus). Deze apen w orden van tijd tot tijd met rijst en pisang

gevoederd en naderen onbevrccsd op het hooren van het geluid

hunner beschermcrs. Aan den ingang, namelijk, van het hoi

hangen, behalve massa's kalksinter van andoren vorm , insgelijks

ecnige zeer groote, van binnen gehecl hoUe, bolvormige stalacti-

ten. Toen nu, bij gelegenheid van ons bezoek, eenige priesters

met een dikken stok op deze ((iDuik-stalactiton)) sloegen, hooixle

men een hollen klank, als bij het slaan op metalen ketels,

en — onraiddcllijk vernaraen ^vij een stork geritsel in het loof

der woudboomen; een groot aantal apen, ouden en jongen,

sprong van tak op lak naar bcneden, naderde onbcvreesd om
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bestaandc, te komcn uulliff

dat bun aan den ingang der grot in korfjcs werd voorgediend

3o Aan den oostelijken voet van ditzelfde kalkgcborgte, d
verder zuidwaarts been en nader bij den voet van den Tjcrimai,

ligt bet dorp Tjipanas. In de nabijheid van dit dorp wordt, in

eene zandachtige streek, een bekken gevonden, hetwelk ecnc

middellijn becft van 5 voet en gevuld is met laauw water, dat

geen uitloozingskanaal bezit; dit water wordt door opstijgendc

gas-sooi'ten in eene gestadig borrelende beweging gehouden. Te
dezer plaatse wordt zulk eene grooto boeveelbeid koolzuur onlwik-

keld, welke zich aan de oppervlakte van het water ophoopt,

dat menschen, die dit oord naderen, bedwelmd wordcn en dieren,

b. V. kippen, zwijncn, die zich daarheen begeven om te drinken,

een plotsebngen dood stervcn. (Volgens inondehngeniededeelingen

die in dit distrikt woonachtig is.)

Hct aantal plaatsen, gcHjk

ijkj waar het ccrstgenoemde opwelt

hronnen^ die in raecrdere ofmindere mate zoutcn en andcre

bestanddeclen bevatten, is op Java ongeHjk grooter dan dat der

drooge mofetcn, waar gas uit opcningen, die niet met water

gevuld zijn, hetfij uit de aarde of uit het rotsgesteente te voor-

schijn komt. De oorzaak van dit verschijnsel is eenvoudig; daar

waar opene kanalen, spleten in de aaiclkorst worden gevonden,

stroomt water naar binnen, hetwelk dcze holligheden vult^ ult-

hoofde nu in de nabijheid van het meerendeel van dergelijke

openingen van spleten, gebergten oprijzen, die zich vele duizendc

vocten hooger verheffen, zoo zal hct water, meer of min bezwan-

gerd met vrccmdsoortige bestanddeclen, welke hetzelve gedurende

zijnen onderaardschen loop oploste, — welke eigenschap hetzelve

verkreeg door het geabsoibeerde koolzimr, — uit die openingen

weder opwellen, hetzij ten gevolge van hydrostatische drukking,

hetzij doordien het A^ordt opgedreven door de gas-soorten, welke
in diezelfde kanalen opslijgen, of wcl door middel van den water-

damp, waarin ditzelfde water was overgegaan op zekcrc dieptc

') Vergclijk mijne '-Rciscn durch Java," Maagdcnbnrg , 1845, biz. 243,
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bcncden tie oppcrvlakto iloraardozijnde, alwaareuuaanraerkclijkc

hittegraad heerscht; doze watcrdamp \vordL later, in de Iioogcrc,

koelerc gestecntelagcn opgcdrevcn, Avcdcr tot druipbaar-vlocibaar

water Tcrdikt. Eene dezer bromicn , welke den grootslcii rijkdoni

aan koolzuur bezit, boven welker bekkcn dezo gas-soorl zich

somwijlen in zulke hoeveellieid oplioopt, dat badcndc personcn

daarin zijn gestikt, is die, wclke in hot bed dcr tji Sangarocng,

ten zuiden van Koeningan, onlspringt. Dal dezc en zoo vclc

andcre warme en koude bronnen op Java zoo buKengewoon veel

koolzuur bevatten, zal aan nieinand bevrecniding baren, die

sleclits nagaat door weike soort Tan gesleentelagon het water dcr

bionnen opwaarts stijgt, namelijk, hctzij door wcrkelijke kool-

zure kalk, of door kalkzandstecn, waarvan de korrels verbondeu

zijn door middel van koolzuren kalk. Zelfs daar ter plaatse

alwaar deze gcstcenten, — leden der terllaire formatie,— niet

aan de oppervlakte des bodems tc voorschiju komen, "svaar vulka-

uische rotsgestccnten hot warme water ann da aardoppcr via kto

omgcven, mag men vermoedcn, dat zij in den dicpen schoot der

aarde ^vo^den gevonden, dewijl de meeste niinerale bronnen aan

den voet van vnlkanen opwcllen, welke de terliaire formatie

bedekken, doordien zij zich in eene zijwaartscli ^ -o
uitgebrcid.

4" Pakarmnan in het Dieng-gebergte, de grootsle mofetc

op Java , op den bodem eener trechtervormige uitholling van eene

vulkanische bergrib, — het zoogenoemde doodendal van Java, —
hetwclk tusschen 5 en 6,000 voct boven de oppervlakte der zee

is gelegcn, vverd reeds vroeger, bladz. 236 en volgg. en 259,

beschreven. Deze mofete wordt somtijds ook gowah Oepas gehee-

ten, onder welken naara zij cchter niet meet verward v^ordon

met eene pick (eene klcine kloof) in de solfatara van den goenocng

Pakocodjo, vermeld op bladz. 221, ahvaar, bchalve zvvavehg

zuur, ook somtijds koolzuur uit den bodem opstijgt^ deze vocrt

denzelfden naam.

So Aan den westelijken voet van den vulkaan Lawoe ontwik-

kclt zich in de beekkloof ^"oera??^ Djcrok^ in de nabijhcid van*

het dorp van gelijken naam, op 2 verschillendeplaatsen koolzuur

«i
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iiit kleiue waterbekkcns, bovcn wier spiegel dc gas-sooit zich

ophoopl. Dczc plek ligt ongevcer 1,800 voct boveii cle opper-

vlaktcder zee, beneden Karang pandan, namelijk, tussdien dezc

plaats en de waime bronneu bij Pablingan. Zie bladz. 465 en vo%.
6o In hct voorgebcrgte Ngebel, aan de westelijke zijde van

den vulkaan Wilis, ligt do dalkloof der beek Bedali, alwaar

zich insgelijks koolzuur ontwikkeltuit kleine, ronde bolligheden

des bodems, welke in het rond met gras zijn begroeid- deze
plaatsen liggen ongevcer 2,000 voet boven den spicgel der zee.

Zij ^Yorden in eene zuidoostelijke rigling van het meer (telaga)

Ngebel gevondenj alwaar tusschen genocmd meer en de Bedali-

kloof nog eene andere kloof, namelijk, die der beek Pandocsan
bergaf\^ aarts loopt. Zie bladz. 482.

7o Gowah Oepas, in eene iiilholling van den goenoeng Dersono

3 west-zuidwestelijke rigting van den g. Ardjoeno (Wido-

. De benaming Dersono wordt gegeven aan eene der

ribbcn, welke de Andjosmoro-kelen naar de zuidzijde afzet^

op deze rib is het, dat, volgens het verhaal der Javanen, on-

geveer S'/a a 4,000 voet boven de oppcrvlakte der zee, de gc-

noemde mofete, whet gifthoL), gelegen is. Ik heb deze plaats met
bezocht, maar dezelve van den top des Widodaren gepeild in

het zuiden 85° ten westen. Zie bladz. 11 G8.

B. BRONNEN VAN KOOLSTOFIIOUDEIND WATERSTOF-GAS

Zoogenaamd natuurlijk of eeuivig vuu7\

Op ganscli Java wordt slechts eene dergclijke bron gCvon-

den, namelijk, hct eeuwige vuur wMerapi)), waarvan op bis?. 1177
is meldig gemaakt; deze gas-bron stijgt op nit de ihon-vlaktc,

tusschen Demak en Poerwodadi, in de nabijhcid van het dorp
Tjohra, en ontbrandt tclkens op nieuw zoodia zij wordt uit-

gebluscht.

C. BRONNEN VAN GEMENGDE GAS-SOORTEN.

Hiertoe behooren de moddervlaktcn en modderheuvels, —
salsen, moddorvulkanen, — waaniit gas-soorlen opstijgen, en
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k g ; moddcr- en gas-hronncn no. I

ledten van dit wcrk heb behandckl

,

waarnaar ik korllieidshalvc verwijs. Zie bladz. 11/0—1188

bkidz. 1265 en 12G6.

III. BRONNEN VAN DRUIPBARi: VLOEISTOFFEN.

A. AARDOLIE-BRONNEN.

Bergolie, bergteer, — Petroleum^ — minjah Lnnioeng

bij de Javanen.

Dezc vlocislof koml op Java nocli voor In ziiivcren tocsland,

als naphtha, noch in verdikten toesland, als asphalt. Zij vormt

ecnc zwart-bruinachtige zelfstandigheid, welkc ecne gehjkc dikte

bczit als vclte die of siroop, op het water diijft en zoowcl in

reuk als in kleur het meest overeenkomt met houlleer. Zij sijpelt

ge^yoonlijk in geringe hoeveelheid nit den bodem opindenabij-

heid van mineralc bronnen, aan den voet van vulkanen gelegen,

en v^^ordt nu eens aangctroffen als dunne, kleverige vliezen,

drijvende op plassen van morsig, modderachtig water of van

papachtigettj vloeibaren, vetten niodder, dan weder aan de wanden

van aardschcuren en spleten, waaruit dergelijk water opweltp'n

het laatste geval kleeft zij aan de aarddeelen, steenen, wortelen,

grashalmen en vormt een bekleedsel, dat er vettig, glimmend

uitziet en een glinsterenden weerschijn bezit. Op de weinige

plaatsen, alwaar deze zelfstandigheid in eene groote hoeveelheid

opwelt, graven de Javanen den grond gewoonlijk tot op zekere

diepte nit, maken zij als het ware een kleinen schachl, op welks

bodem de aardolie alsdan ^amenloopt, en alwaar men dczelvc

Tan het grijskleurige, troebele water, waar op zij drijftj kan

afschcppen. Zij bezigen deze aardolie onder anderen tot het

maken van fakkelen.

Het is onniiskenbaar, dat deze vorming en het opwellen van

aardolie in het naauw^ste, genetische verbaiid staan met de bronnen

van koclstofhoudende waterstof-gas, benevens met de modder-

vLikten en modderhcuvelen, waarnit gemengde gas-soorten opslij-

gen. (Zie vroeger B en C.) Ten dezen opzigte zalik liier slechts
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doze opmcrkiiig makcn: dat dc bronnen van aardolio aan den

voet — in den omvang — van vulkanen voorkomen, tor plaatse

waar do leitiaire farmatie ofgeheel ontbloot aan de oppervlakte

des bodcms vvordt gevonden, gelijk zulks, in de voorbeeldcn onder

no 2, 7 en 8 vermeld (zie lager), het geval is, of dat hct aanvpezen

van dezc formatie onder den vulkanischen bodem, welke aan de

oppervlakte te voorscliijn komt, met grond mag worden ver-

moed— en er tevens bijvoegcn; dat de tertiairc formatie, in vele

streken van Java, niet slechts hier en daar enkele nesten fossilc

kolen bevat, maar dat in verscheidene streken, b. v. in Zuid-

Bantam, uitgestrckte, dikkc vlolen fossile kolen in dezelve

worden aangetroffen. (Zie: Ilet tertiairc gebergte, kap. 8, in de

IIP^ afdeeling.)

Eene zekere hoeveelheid fossile kolen, afkorastig uit eene slreek

zuidoostwaarts van den Tjerimai, afdeeling Koeningan, is op mijn
aanzock onderzocht gevvorden door den heer Ch. Perret te

Samarang. Door drooge distillatie en het bezigen van een pncu-
matischen toestel, ten einde op die wijze hunne gclialte aan
zuivere koolstof, benevens dc vlugtige bestanddeelen te bepalen

,

verkregen Avij eene teer, wclke van zeer nabij overeenkwam
met de natuurlijke bergolie, die aan de audere zijdc Tan den
vulkaan Tjerimai uit den bodem voortsijpelt (zie lager onder
no 2), en daarenboven eene brandbare gas, namelijk, dubbel kool-

zuur waters tof-gas, welke niet kon, worden onderscheiden van
de gas-soort, die in de vlakte van Poerwodadi brandt en insge-

lijks door den heer Perret was onderzocht gcworden (zie vroe-

ger B: eeuwig vuur). Uithoofde de kalkbanken op Java overal

slechts hct bovenste lid der tertiairc formatie uitmaken en zij

steeds op andere, oudere leden — gewoonlijk zandstccnlagen

rusten, zoo mag met zekerheid worden aangenomcn, dat insgc-

lijks beneden de kalkbergcn bij Grobogan, in wier nabijheid hct

ceuwige vnur brandt, zoo raede onder dc kalkbank aan den
noordelijken voet van den Tjerimai, aan wier ooslelijkc zijdc dc
mofeten no 2 en 3 (zie vroeger), de Pctroleum-bron no 2 en
de zeer heete waterbron (no 41 zie lager) worden gevonden, eene
grocp zandsteenlagcn is gelegen. Aangenomcn nu, dathetdiepcr
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liggcndc zandstocngcbcrgtc ecu of mecr dergelijkc kolcnvlot

bevatj gelijk cr in Zuid-Bantam tcr dikte van 3 A 8 voct W(

den aaiiffetroITen, en dat zeer liectc dampen — (de \\armo br

no 41 hccft, zelfs ter plaatse waar zij aan de opp

bodcms te voorschijn komt, nog cene tempoi-afuur

Fahr.) — door splelen van het gebergle in de nabij

brenkrand der laaarsircwiize formatie, wclke aan d

kte <

146

door deze kole

grenst, opstijgen, weike dampen bij gevolg

1 heendringcn, — of dal nog steeds gloeijend

banken moc

ten dan niet verschijnsclcn geborcn M,orden gchcel en al over-

cenkoinendc met die, welke in het scheikundigc laboratorium

te Saniarang werden waargenomcn, alwaar de steenkool, in een

ijzeren retort, kunsfmaiiy werd verliit?

lo In de dalvlakte der tji Broeboes, aan den noordelijkcn voet

van den vulkaan Boerangrang, IV2 paal west-noordwestwaarts van

koudeTengger agoeng, alwaar verscheidcne warme en

bronnen ontspringen, sijpelt op versclieidene plaatsen aardolie uit

den bodcm. (Residentie Krawang.) Zie ((Warme bronnen j) en

vergelijk bladz. 60 dezer afdeeling. De vulkanische bodem grenst

hier aan den breukrand der tertiairc formatie, welke het noorde-

lijke voorgebergte des vulkaans uitmaakt. Oostwaarts van deze

streek worden banken van zwartachtig bruincn, bitumineusen (met

aardolie doortrokken), koolzuren kalk aangetroffen, geheel en a!

bestaande uit fossile koralen en Annulaten van verschillende soort,

onder welke voornamelijk Sabellaricn voorkomen: L. no 900—912.
2» Aan den oostelijken voet van het kalkgebergte, dat aan de

noordelijke zijde van den vulkaan Tjerimai gelegen is en waarin

de stikgrot: gowah Galang wordt gevonden (zie vroeger). Alhier

treft men ongeveer op gelijken afstand van het zoo even genoemde

hoi en de warme bron no 41, tcr hoogte van uiterlijk 150 voet

boven de oppervlakte der zee, een groot aantal holligheden in

den bodem aan, welke 2 voet diep, afwisselend 1 a 6 voct breed

zijn, en verstrooid tusschen het geboomte liggen. Deze hollig

heden vornien gaten, — poelen, — in de aardkorst, welke den

kalkbodem alhier bedekt. Zij zijn gevuld met een wit-grijzcn,
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papad

lakte hier en claar duiiiie la^eii bergolie driJTcn. De lempc-

ratimr van den modder was in Augustus, 1837, des voormiddags

ten 10 ure, icts hoogcr (92,0^ Fahr.) dan de tcniperatuur der

lucht (86,0^ Fahr.). • "

30 A an de vvestelijke helling van den vulkaan Tjerimai, bcnedcn
desa Argalinga, wordL in de brecde beddin*? der kloof van de
tji Bodas, tcr hoogte van ongeveer 2,300 voet boven de opper-

vlakte der zee, eene grijskleurige thon-laag gevonden, vvaarin de
Javancn een schacht ter diepte van 7 voet hebbcn gcgraven. Op
den bodem van dezen schacht loopt modderig water te zamen
en welt aardolie op, welke op hot water drijft en binoen 24 uren

eene laag vorint, dik genocg cm met lepels, uit halve kokos-

schalen gemaakt, opgeschept te kunnen worden. Naar men ver-

haalt, welt gedurende het drooge jaargetijde eene grooterc

hoeveelheid uit den bodem op dan gedurende de nattc maanden
des jaars. (De naastbij gelegene liggende laag is van vulkani-

schcn aard.)

40 In de bedding en aan den oever der kali Lambir, ann
dc noord-noordoostclijke helling van het Dieng-gebergte (Praoe)

,

sijpelt op verschcidene plaatsen bergolie uit den bodem op. Zie

vroeger, op biz. 2G6, de warme bron van Plantoengan, in

B

nmiddellijke nabijhcid deze plaatsen zijn gelegen. (Vul

kanische bodem.)

5*^ Te rekenen van Selokaton verlengt zich de noordoostelijke

helling van den Praoe (Dieng) in een oneilFen hoo
van eene hoogte van 1,500 voet boven den spiegcl der zee

allengs, doch zeer zacht naar het oosten daalt, terwijl het

daarentegen aan de vooi^delijke zijde in een loodregt ncderda-

lenden wand eindigt; vergelijk hiermede bladz. 264. Aan den
voet van dezen muur, welke uit een vulkanisch conglomeraat
is gevormd, korat, bcneden desa Tjoeroek, het tcrliaire gcbcrgte

aan de oppervlakte des bodems te voorschijn; het zijn, namc-
hjk, lagen van een kalkachti.sren zandsleen, die vcrder oost-

wa.irts met kalkbanken is bedekt en, in de rlgting va

noorden, weldra onder den alluviaal-bodem verdwiint. In
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luge tcrtiairc lan<ls(rcek — dezo zandslecnslrecp, — v,'orclcn

verscheidcnc plekkcn aangctroffen, ahvaar aardolic uit den

bodem opwelt. Ook te dicr plaatse is hct, dat de met Jodiuiii

bezwangerdc broniien van Asinan en Gebangan ANordcn gevon-

den, waarvan wij reeds vroeger op bladz. 2Gi en 265 hebbeu

gesproken,

6^ In de nabijlicid van hct <(ceuwige vuud), namelijk, oost-

waarts van deze plaals, op een afstand van IVa cngelsclic mijl

wcstwaarts van Poervvodadi, w^orden^ aan de helling van dea

heuvel Ngemba, ketelvoraiige liolliglieden in den bodem gevon-

den, "waaruit aardolic opwelt- Zie bladz. 1180.

Te dezer plaatse worden derlialve bronnen van aardolic en

van koolstoflioudende waterstof-gas in clkanders onmiddellijkc

nabijheid aangetronon. Beide wellen op uit den thon-bodem,

die, naar het toeschijnt, bestaat uit eene alluviaal-formaticj

waardoor eene dalvormige uitholling van het tertiaire gebergte

uld, vvelks hodem bcneden het niveau der

gelegen.

7o In

Madioen, welt ins^eliiks b

nisch gebied

8o Zoo worden insgelijks op het geheel tertiaire Madoe

4 a 5 palen noordwestwaarts van het dorp Tjipanas (war

bron), aardolie-bronnen aanselroffen, welke, naar men zecrl

op

d eene grootere hoeveelheid van deze vioei

dan thans. Het zoo even genoemde d

een afstand van 17 palen van Soemenep, in de nabijheid van

den weg naar Pamakasan. ')

heb

JaV

den bodem opw

*) Zie Natuur- en Geneesknndig archief, Batavia, 2. pag. 334.

*l Ten elnde eene volledige opgave te kunnen doen van al tXie plantsen, waar znlks

voorkomt, zou ik al raijne dagboeken behooren te doorzoeken en aangczion al de/e

verschijnselen volkomen met elkander overccnkomen, zou noch dc mocite, noch dc

daaraan bcstccdc tijrt door bet verkietjcn resultaat worden bcloond.
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B. WATERBRONNEN,

VVELKE OPGELOSTE MINEEALE BESTANDDEELEN EEVATTEN

,

zoogenaamde warme en koude minerale hronnen.

De naam, welke acliter cle cijfers is gevoegd, duiclt aaii cle resi-
r

dentie, waarin do bron wordt gevonden; Iiet teeken >ij< geeft te kennen,

dat ik zelf de bron Iieb bezoclit en beschreven. Wordt dit teeken er niet

bij gevonden , dan heb ik de bron slechts nit aangehaakle berigten

van andero waarnemers leeren kennen- Moiidel duidt aan: monde-

linge berigten, hetzij van Europeers of van inlanders. De liierna

volgende lijst van bronnen, welke op Java worden aangetroffen, mag
als volledig worden beschouwd, in zoo verre die of door mij zelven

zijn bezoclit, of door anderen, tot op den tijd mijner afreize van

Batavia^ in 1849, zijn beschreven in de verschillende tijdschrlften , welke

aldaar het liclit zien. Die editor, waaromtrent sedert dien tijd berig-

ten in de tijdschriften daar te lande "vverden bckend gemaakt, zijn niet

ter mijner kennis gekomen.

d. Bantam, Bene zeer heete 6ron aan den oostclijken ocver

der DanoC;, in de onmiddellijke nabijheid van den voetderberg-

keten. (Volgens Brumund, in het Tijdsch. v. Neerl. Indie, III.

bladz. G93. Vcrg. bladz. 1171 dezer afdecling*.

2. Bantam. Tji Panas nabij Pandeglang^ 5 palen van

Inatstgemelde plaats aan de zuidooslelijke helling van den

goenoeng Karang, distrikt Tjimanock, Op drie verschillende

plaatscn van eene lengtc-kloof van dezcn vulkaan, welke aan

de tji Panas tot bedding strekt, welt zeer hcetj zoutachtig-

bilter water nil deu bodem op, waardoor de beek, verscheidene

honderd scbreden beneden de plaals waar de bron wordt gevon-

den, nog een warnitegraad van 110—130^ Fahr. bezit. In de

nabijheid dier plaats is eene bambocshut opgeslagen, (Volgens

Brumund, 1. C-) Eene cliemische analyse van dit water is door

J. Maier in het Geneeskundig archief, Batavia, 1845, mcdege-

deeld; zij is als volgt: 1,000 water bevattcn: Chlor sodium 0,175,

zwavelznre potasch 0,119, koolzure soda 0,286, koolznre kalk-

aarde 0.15G, koolzure bitteraarde 0,098, kiezelaarde 0,144,
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de met sporen van iizeroxyde 0,01G, vrii koolzuur 0.621

sporcn van zwavelwatcrslof-gas.

3. Bantam. Laauwe zwavelbron^ gelegen o^^ ecu afsfaiid

Tan 3 palen Tan no 2 aau de helling Tan den g. Knrang, in

een ketelvorniig verbreed gedeelte der lengtc-kloof, -vvaarcloor

de tji Lanljor stroonit. Op drie Terschillcnde plaafsen uclt

hot water aldaar uit den bodem op; het is Iidder Tan kleur.

heeft een warmteg 110.0^ F
zillig Tan sniaak en Terspreidt een reuk Tan zvyavclwatcrstof-

gas, (De bron ligt in het distrikt Tjimanock, 11 palen Tan den

pasanggrahan Tan denzelfden naarn.) Volgens de analyse Tan

den hcer J. Maier, geplaatst in het Genecsk. archief, III.

bladz. 445, bcTatten 1,000 grammen: walerviijc, koolzure

soda 0,1496, zwaTelzure potasch 0,0408, zwaTclzure soda

0,5819, chlorsodium 0,5273, zwaTclsodium 0,0636, koolzuren

kalk 0,1573, koolzure bitteraarde 0,0301, aluiiiaarde, met sporen

Tan iizeroxyde 0,0012, kiezelaarde 0,0232, koolzuur 0,5115,

0950

Bantam. Kt

heid Tan het eersle poslstation op den weg naar Batavia, m
het distrikt Kolelet. De bron welt op uit eene steenachlige bed-

ding (korsten, uit nederplofselen ontstaan?), welke een omvai a-

van een heeft en witachtig van kleur is;

oj) enkcle plaatsen springt het water IV2 Toet hoog, lerwijl

uit alle openingeu eene groote hoevcelheid gas opriist, zoodat

zich palen in het lond

van zwavelvvaterstof-gas laal bespeuien; het water heeft e

onaangenamen smaak. (Geneesk. archief, !• c,)

5. Bantam. yVarine bron in de nabiiheidvanWanatak

haar water heeft een zuurachtlgen smaak en bcvat 0,01715 per

cent zwavelzuur. De bestanddeelen van dit water zijn, volgens

J. Maier, L c. : vrij zwavelzuur, zwavelzure aluinaarde, sporen

van zwavelzure ijzerprotoxyde, zwavelzure kalkaarde, idem

magnesia, idem potasch sporen, sporen van chlorsodium en van

kiezela

6. Bantam. Warmc bron bij het dorp Tjitando

83
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distrikt Tjilangkalian, in de onmiddellijke nabijheid der beek

(tji) Walang, 10 palen noordwestwaarts van Tjilangkahan en

6 palen westwaarts van den grooten weg^ het naastbij gelegene

poststation is dat van Kendeng sapi. (^MondeL)

7. Baniam. Warme bron in hct distrikt Sadjira. [Mondel.)
4

8. Buitcnzor^. Wa?'me bron, afji Sopany> i) geheetenj

gelegen in de nabijheid van den grooten weg, beneden Pondok

gede; haar water heeft een warnitegraad van 29,0^ R., is

helder van kleur, van een onaangenamen, zoutachtigen smaak

en riekt naar zwavelwaterstof-gas; Maier geeft er de volgende

analyse van; in 1,000 grammen worden gevonden: koolzure

kalkaaide 0,8403, koolzure bitteraarde 0,0150, chlorsodium

11,7819, chlorcalcium 1,7505, chlomiagnesium 0,4115, jodium

0,0098, drooge zwarvelzure soda 0,0729, kiezelaarde 0,0192,
aluinaarde met zeer weinig ijzeroxyde 0,0041 , koolzuur 0,6153,
zwavelwaterstof-gas 0,0409. Nog vijf andere bronnen in Buiten-

zorg hebben een gelijken naam, namelijk, 3 nabij Djasinga,

1 nabij Bolang en 1 nabij Janglapa. (Geneesk. archief, III. no 1

,

Lladz. 10.)

9. Buitenzorg. IJzerboudende mineraalbron in de nabijheid

van Tjitrap. (Mondel.)

dO. Buitenzorg. Wartne bron in het distrikt Koeripan , nabij

de bcrgcn Ansawan en Kapoetian. {^Mondel.)

dd. Buitenzorg. Warme bron nabij Tjikopo. (Mondel.)

d^. Preangcr. ^ Warme bron aan de noordoostzijde van

den Ged6, op den vlakken voorsprong der helling, ahvaar het

dorp, benevens de buitenplaats van den Gouverneur-Generaal

liggen , wclke hunnen naam aan de tji Panas ontleenen ; zij ligt

ter hoogte van 5,528 2) voet boven den Spiegel der zee. De
bron welt op drie verschillende plaatsen uit den bodem op;

die, welke achter het badhuis ontspringt, heeft eenc tempcratuur

van 38,2° R. of 118,0^ F., terwijl de oostwaarts daarvau gelegene

Of si Sopan (si Slpan^; het woord tji wordt door de dorpelingen dikwijls si

uitgesproken.

*) Op die hoogte lag, in 1839, de pasanggralian Padjet, lagcr dan cte villa van

den Gouverneur; sedert 1842 is dczelve hooger bergopwnarts gebouwd.
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een warrategraad van 39,1° R. of 120,0° F. bezit. Zij onfspiingt

uit een vultanischcn bodem, uit do lavd-slioonien ran den
Gede, weltc zich alhier hebben uifgebreid, nnmclijk, aan dc
binnenwaarts gekeerde zijde van hct voorgcbergtc (zie bladz. SI 1

dezer afdeeling), hetwelk zich vcrdcr oostwaarts \66r den Gedc
uitstrekt. Volgens de analyse door J. Maier, I, c. II. no 1,
bladz. 97 mcdegcdeeld, bevat dit water in 100 deeleu: chlor-

0,0271, chlorsodiuni 0,0947, chlorpotassium 0,0307
chlormagncsiura 0,056G, jodium 0,0003, drooge zwavclzurc
soda 0,0547, koolzurcn kalk 0,0837, koolzuur ijzeroxydul 0,0019,
alainaarde 0,0004, kiezelaarde 0,0143, sporen van koolzuur
rnangaanoxydul.

d3. Preanger. ^ Brie heete bronnen in de kloof tusschen
den Gede en den Blandalawangi, noord*noordoost\vaaits van
den krater des eerstgenoemden, ter hooarte van onffeveer 6.495
voet: beke

pend heefe watervallcn, — het water heeft eene temperatuui

van 42,6^ R. of 128,0^ F., — weike in de tji Koendoel neder-

storten. In dit heete water trcft men eene groenkleurige Oscilla-

toria (Osc. labyrinthiforrais Ach.), welke dikke, kussenvomiige,

glibberig-gelatineuse massa's daarstelt, die het uiterlijk voor-

komen van malachiet bezitten. (Volgens L. Horner en K. Hasskarl,

Verhand. v. h. Bat. Genoofsch. T. XVII en Tijdsch. t. Neerl.

Indie, IV. no 3.)

J4. Preanger. :^ Wa7^me bran zuidwaarts van Soeka-

boemt, in het distrikt Goenoeng parang, regentschap Tjandjoer.

Preanger. ^ W 6
cn nader aan den oever der tji Mandiri. (In hetzelfde distrikt.)

Zoowel deze als de laatstgenocmde ontspringen in de nabijheid

Tan den brenkraud der terliaire formatie, ter plaatse waar'de

lava-stroomen van den Gede eindigen.

d6. Preanger. ijff Warme bron in de nabijheid van het

dorp Pitjoeng^ distrikt Djampang koelon, regentschap

djoer. Aan den noordelijken voet van den breukrand der ]

pang-gebergten , v^elke het tji Mandiri-dal ten zuiden begre

wordt, nabij den linker- (zuidelijken) oever der beek, eene v

*
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bron gevondcn, wclke in eene moerassige streek uit een zwart-

aclitig gryzeiij stinkfinden modder ontspringt. Het water is niet

te Mann om er zlch in te baden, en heeft reuk noch smaak.

Dc bron is gelegen tusschen de dorpen Tangkolot en Pitjoeng,

ongeveer ter halver Icngte Tan het dal, dat zich uitstrekt van

Soekaboemi tot aan de Wijnkoopsbaai.

dl . Preanger. -^ Wfirme bron in de nabijheld van het

dorp Dadapy distrikt Djampang koelon, regentschap Tjan-

djoer, Aan den voet van denzelfden breukrand van het neptuni-

sche gebergte, waaraan do^ vorige bron ontspringt, doch verder

benedenwaarts in het dal^ digter bij de monding der tji Man-

diri in de AYijnkoopsbaai, is het, datdeze bron wordt gevonden,

namclijk, in een ncvendal, waardoor de tji Dadap stroomt en

wel aan de hiikcr- o£ zuidoostehjke zijde der tji Mandiri. Wan-

neer men het dorp Dadap verlaat en den loop der beek van

gehjken naam hooger op^ dat is, oost-zuidoostwaarts volgt, dan

bereikt men, na eene vvandch'ng van een groot half uur, de

plaats, alwaar, in een eng als eene bergspleet gevormd dal,

de bron opwelt; deze plaals ligt aan den linkeroever der beek,

Het water heeft reuk, noch smaak; de temperatuur van het

water der beek bedroeg, des morgens ten 7 urc (op den 9

November, 1847), 19,6 en die van het bronwater 59,0^ R.

Dampend beet welt het water met kracht en in eene groote

hoeveelheid op uit de kalksteenrots en komt uit eene opening

te voorschijn, die iets lager ligt dan het niveau der beek 5 de

bron ontspringt derhalve ten deele onder den spiegel van het

water der beek, waarmede.het zich onmiddelhjk vermengt. De
kalkrots bezit eene verhoogde temperatuur en schijnt eene af-

zonderlijke schols te zijn, welke aan hare oostdijke zijde, dat

is slroomopwaarts, met een los, zandsleenachtig conglomeraat

is bedektj hetwelk onder een hoek van ongeveer 45 graden

iiaar het noordoosten schijnt te hellen. Dc kalksteen is met

onregelmatig loopende, diepe spleten doorgroefd, is digt, wit-

achtig van kleur, zeer hard en geeft een helderen klank^ wan-

Jen

-*

neer er met den hamer op geslagen wordt; hij is doortrokken

met eene menigte kwartsaderen, ten deele verkiezeld en aan
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zijue oppervlakle op vele jjlaafseii mel hubbcllge, gekroesde

kwarts- en chalcedoonachtige massa's Lezet, welke als de uil-

stekende eindea der aderen (gangen), die door het gestccnte

loopen, moeten beschouwd worden. Dc kalk bcvat ccnc groole

hoeveelheld ijzerkies, dat zich vooral in de nabijheid en aan

de wandon der spleten verloont, niettegenslaande nog cnkefc

petrefacten in de kalkmassa te onderscheiden zijn: L. no ^60, o61.

Ilier, waar de Tcrklaring van het verschijnsel zoo duidclijk is,

laat zich met grond vermocdcn, dat de kalkslecn door hcl heete

water der bron^ hetwelk door zijae splcten hcendringt, is verkic-

zeid, hocvvel de bestanddeelen van hetzelve niet zijn onderzochl.

d8. Preanger. Warme bron aan de tji Maclja^ m het

distrikt Soenjawenang van het regentschap Tjandjocr. Zij ligt o'/^

paal boven de plaats, ahvaar de gcnocmde beck in dc zee uitwa-

tert, M'clke mending 6 palen westwaarts van Palaboean raloe,

aan den noordelijken oever der Wijnkoopsbaaij w ordt gevonden.

Het water is heet en verspreidt een reuk van zwavel in het

rond. (^MondeL)

Ik vermoedj dat deze abron nabij de tji iMadja,» waarom-

trent mij berigten door Javanen waren medegedoeldj dezelfde

beck is, weike haren oorsprong neenit in het groole bekken van

heete bronnen, beschreven door ^, HassharL ^) Degenoemde

waamemer zegt uitdrukkehjk, dat de heete beek, wclke uit de

bron ontspringt, zich vereenigt met de konde beck (tji) Socka-

rame, die zich op hare beurt ontlast in de tji Madja en, nabij

hare monding in de laatstgenoemde rivier, 3/4 paal beneden de

bron bij eene breedte van 56 a 38 voet, nog ecne warnite van

5656^ R. of 101,0" F. hceft. Van den berg Alimoen, die zich

noordwaarts van de Wijnkoopsbaai verhcft, ging de heer Hasskarl

in eene westehjke rigting naar de grenzen \im Banlam, op

welken weg hij de heete beek aantrof. Haren loop stroomop-

waarts volgende, kwam hij ter hoogte van 7 k 800 voet aan

eene plaats^ welke de Javanen kawah^ d. i., krater noemden:

^) „Socmedang, op de grens van het distrikt Lebak, in de residence Bantam," in

het Tijdicli. voor Neerl. Indie, jaarg. 4 (1S42), bladz. l-26^
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een bekken vau zeer groote, heete bronnen, welke uit wijde

openingen opwellen . en uit sommigen verscheidene voeteri hoog

worden opgestuwd; deze bronnen liggen binnen eene vlakke,

kale ruimte, bedekt met vele groote rotsblokken. Het water

zet korsten Tan kalktuf af en had (in October, 1841) een

hooyeren warmtegraad dan 52,0^ R. (150,0^ F. i) Een slijmig

beslag van Couferven (Oscillatoria labyrinthiforrais) bedekte dat

gedeelte des boderas, hetwelk door het water werd besproeid.

In de nabijheid ligt het dorp Silak tatar, benevens de overblijf-

selen van een oud doi-p wSoemedang)), waar insgelijks grafge-

stichten en oude sleenen beelden worden aangetroffen.

d9. Preanger. ^ Warme hron aan den voet van den

Linggoeng-muiir J in het distrikt Djampang koelon. Aan den

Toet Tan dezen kolossalen muur g. Linggoeng, welken wij elders

hebben beschreven, ^') derhalve insgehjks aan een brcukrand

der neptunische formatie, wordt eene koude zwaTclbron gevon-

den^ zij ligt, in eene oost-noordoostelijke rigting, op een afstand

Tan 2 palen Tan het dorp Tjikande. (Deze streek ligt landwaarts

in yan de Tjiletoe-bogt, eene ncTenbaai aan de zuidzijde der

groote Wijnkoopsbaai.) Zij ontspringt aan den voet Tan den

waterTal (tjoeroek) Sodon, op den achtergrond van het Tooruit-

stekende rotsgewelf, langs welks v66rgedeelte de rivier beneden-

waarts stort. Het gewelf dezer bogt bestaat uit zandsteenlagen,

welke onder een hoek Tan 23° naar het noord-noordoosten

hellen;L. no 642. Het koude water sijpelt uit splcten Tan den

zandsteen te Toorschijn, en Talt in den Torm Tan druppcis yan

het rotsgewelf naar beneden; het is geheel kleurloos, heeft een

onaangenamen smaak, als naar zwavelleyer, en Terspreidt een

ken reuk bezink

sels, namelijk, gekroesde slalagmietachtige TerheTenheden op den

bodem, die eene geelachtig melkwitte kleur hebben: L, no 645,

en OTertogen zijn met eene nofr niet Terharde, breiachliire massa

m
*) Slechts tot die hoogte rcikte de schaal van den onvoHcdigen thermometer,

welke die reiziger destijds bij zich had.

^) Zie Hide afdeeling, bladz., 37 en 81-

\
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van gelijke kleur. De met donderepd gedruisch iiedcrslor-

lende waterslraal sfuwt haar slof, in eene zijdelingsclie rigling,

tot op den achtcrgrond dor over\^elfde bogt, ahvaar de bron

ontspringt. De temperatuuV van het -water en van de met

waterstof vervulde lucht waren (op den 16^^" October, 1817),

ten 8 ure: 19,0= en 19,5^ R.

20. Pr*eancjer. -iff Warme bron in de bedJing dcr iji

Boeniy in het distrikt Djampang wetan, regentschap Tjandjoer.

Zij ontspringt aan den voet des g. Brengbreng, derhalveaan den

breukrand van het ncptunische gcbergte van Tjidamar, in de

dalspleet tusschen helzelve en den vulkanisclien g. Soebang,

welke aan de noordelijke zijde van het smalle dal opiijst. Ter

plaatse Avaar de bron is gelegen, — ongevecr op gelijken af-

stand van de dorpen Tandjoeng en Doegoe , — vornit de

bedding der beek eene dalvlakte, ter breedte van ongeveer

500 en ter lengte van 1,000 voet, bestaande uit de opper-

vlakte van eene 15 a 20 voet dikke Ijank van groote, vul-

kanische rolsteenen; het is tevens tot die hoogte dat zich de

vlakte boven den spiegel der beek verheft. Zoo^vcl hooger op,

als beneden dit verbreede gedeelte der bedding, stroomt de

tji Boeni door een eng, ontoegankelijk rotskanaal. Hecft men

ongeveer de helft van de lengte dezer rolsteenbank afgelegd,

dan komt men* aan de plaats, ahvaar, digt aan den Hnkeroever

der beek, van onder rolsteenen het hcete dampen verspreidende

^yater uit den bodem opwelt, dat zich onmiddelhjk met het

water dcr beek vermengt. De plek aan den oever, waar het te

voorschijn komt, heeft eene lengte van 15 voet; het naastbij

hggende gesteente is bedekt met een dun, okergcel bezinksel. Het

water zelf heeft geen reuk, en mag slechts eenigzins bitter van

smaak genoemd worden; digt beneden de rolsteenen, ter plaatse

waar het uit den bodcm te voorschijn komt en het zich nog niet

met het water der beek heeft vermengd, bezit het op vei-schei-

dene plaatsen eene tempera tuur van 58,0 — 40,0 — 56,0^ en

is, eene warmte van 57,4"^ R.,

•haduw. ten 12 ure, eene tern-

daar, waar hetzelve het heetst

de dampkring in

peraluur van 20,5 en het water der beek, boven deze bron

--\

S^H
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van 19j4°R. had (op dgn 29^^^" September, 1847). Wanneerd^;

thermometer 1 a 2 duim diep in het water werd gestoken, ter

plaatse waar hetzelve eene tempera tuiir van 57,4^ R. had, dan

daalde hij tot op 50 a 40,0"^, en in geval hij 1/4 voet diep er in

werd gestoken, dan daalde do kwik tot op 20,0^ R., hetgeen ten

bewijze strekte, dat de bovenop drijvende, w^arme waterlaag

slechts zeer dim was. Tegenover de plaats, waar de tleete bron

ontspringt, is dc regteroevcr steil: hij wordt aldaar gevormd

door een heldcrgrijs, in het groenc orcrgaande, zeer fijiikorrehg

,

bijiia digt endogeen gesteente, hetvvelk steeds groenkleurigcr

wordtj naarniatc het meer verweeit, doch dat te dezer plaatse,

zoover het water bij zijn hoogsten stand reikt, aan zijne

oppervlakte eene glimmende, ijzerzwarte kleur heeft: L. no

759—743. lift is de voet van den eruptie-berg g. Soeban

welke aan de binnenwaavts gekeerde zijde van den neptuni-

schen breukrand is opgestegcn en welks kerngesteente men in

or
0?

L. no 738 ontwaart. Op een geringen afstand beneden de bron,

stroomafwaarls, hgt een groote rotsblok, die de gedaanle van

een toren heeft, en gehcel en al bcstaat uit jaspis- en agaat-

achtig kwartsgesteente. De regelmatig evenwijdig loopende stre-

pen, welke men in het gesteente ontwaart, strekken echter ten

bewijze, dat hetzelve als een gedeclte van den voormaligen,

laagsgewijs gevormden oever (tot de tertiaire forniatie behoo-

rende) raoet beschouwd worden. Hetzelve mag te regt bont-

klenrig worden genoemd, dewijl witachtlge, bruine, geelachtige

en roodkleurige strepen van verschillende schakcringen, zoo

lichte als donkere, onderling afwisselen, welke vroeger waar-

schijnlijk even zoo vele thon- en mergcllagen van verschil-

lende kleur waren; dczc steensoort bestaat ten decle uit eene

fraaije agaat- (band-agaat), ten deele uit hoornsteen-massa , ter-

Avijl andere deelen slechts half verkiezeld zijn: L. no718, a—g.

Hetzelve is bJijkbaar een neptunisch-metamorphiscli product,

terwijl de geringe afstand, waarop het van de heete bron is

gelegen, alle opmerking verdient. Het aangrenzende gedeelte van
den oeverwand bestaat echter uit eene brekzie van eene in het

oog loopende kopergrrx-ne kleur: L. n" 744—747, welke uit meer



1317

L

eerde puinbrokken van het Soebaiiff-kernO ''"-'"5

ontstaan is; — zij schijnt een ^vrijvings-conglomeraat te zijn.

2d P7^eange7\ -^ War7ne hy^on aan den regteroever der
tji Tjangkar, gelegen in het distrikt Tjidaraar, regentschap
Tjandjoer. Aan de regler - d. i. westelijke zijde van het tji

Laki-dal , in dc nabijheid van het dorp Batoer, slroomt de kleine

nevenbeek Tjangkar over het vlak gewordene benedenste gedeelte
der berghelling; zij vereenigt zich, verder dalafwaarts, met de
meer aanzienhjke beek (tji) Laki ijpelt

den reglerwand aan de zoo even genoemde nevenbeek, welke
hoofdzakehjk uit mergelachtige lagen bestaal, stroomt langs
denzelven benedenwaarts en verbreidt zich vervolgens in het bed
der beek, waarop vulkanische rolsteenen in het rond verstrooid

hggen. Het water verspreidt geen reuk, heeft een flaauw zoutach-
tigen, eenigzins bitteren smaak, bezit Incruslcrende eigenschappen
en zet kalktuf af. Zijne teraperatuur bedroeg, ten 71/2 ure (op
den ll"!- September, 1847), 41,0° II., terwijl de dampkrings-
lucht een vvarmtegraad had van 20,0 en die van het beekwater,
op eenigen afstand boven de bron, 19,8^ R. bedroeg. Op allc

werpen, welke door het besproeid
zoo mede op de korsten, die het heeft afgezet, neemt men
een groenkleurig, shjmig bekleedsel van Conferven waar.

22. Preanger. Zwavelbron iji Sopan aan de westelijke
zijde van den Patoeiva, in het distrikt Tjisondari, regent-
schap Bandong. Zij hgt, naar verhaald wordt, ter hoogte van
4,000 voet en meet een helder water hebben van 30,0^ R, dat
naar aluin smaakt en een stcrken zwavelreuk bczit. {MondeL)

23. Preanger. ^ Wartne bron op het plateau Pengga-
lengan, n^ d, in het distrikt Bandjaran, regentschap Bandon
Zy hgt aan den oever der tji Sangkoi, welke in de tji Taroe
mtwalert. De bron is omgeven door eene moerassige grasvlakte
en laat zich, ten gevolge der opstijgende dampen en den reuk
van zwavelwaterstof-gas reeds op een grooten afstand bespen-
ren; zij ligt ongeveer in het midden tusschen den g. Wajang
en den pasanggrahan Penggalengan en is zeer rijk aan wate^
dat een grooten hittegraad bezit.

VI

or
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24. Preanger. iff W%^me bron op het plateau Penggalen-

gan, no 2 ; deze ligt verder westwaarts, doch op een afstand van

iiuauwelijks 1 paal van de vorlge, aan den oever der tji Berem,

weike, gelijk de vroeger genoemde beek, namelijk, de tji Sangkoi,

van de zuidelijkc helling van den goenoeng Malawar afstroomt

en zicli, op een afstand van eenige palen zuidwestwaarts van

de bron, met de tji Berem vereenigt. Op verschillende plaatsen,

aan den oever der beek, welt het water op^ het is geheel

reuk- en smakeloos, of bezit althans slechts een eenigzins

zoutachtigen smaak ; het bronwater verliest zich in de nabij ge-

le^ene beek, weIke het zacht glooijende dal tusschen heuvelen

doorstroomt. In 1839 had hetzelve, ten 7i/2 ure des morgens (op

den 24^'^" October), een warmtegraad van 39,1° R. of 120,0" F.5

op den 4^*^° Augustus, 1843, daarentegen, nadat verschei-

dene waterstralen tot een bekken warcn vereenigd geworden,
had het water in dit bekken (dat door de Javanen uitge-

houwcn was om zich daarin te baden) slechts eene tempeAtuur
van 55,1° R. of 111,0^ F., terwijl de warmtegraad des damp-
krings, op dienzelfden tijd, 17,7^ R. of 72,0^ F. en die der nabij

gelegene beek 16,2^ R. of 68,5° F. bedroeg. In 1839 was de

bron omringd door eene grasvlakte, waarop eene Fragaria en

Ranonkel-soort bloeiden; deze grasvlakte, welke met enkele

boomvarens was gesierd, vormde destijds het eenige opene

plekje, dat mijlen, ja, dagreizen ver in het rond werd aange-

troflcn in het digt gegroeide, oorspronkehjke woud, hetwelk

rhinocerossen en wilde stieren doorkruislen , die zich in het

warme water dezer bron kwamen baden. In 1843 echter het

zich deze plek niet meer herkennen; alles in het rond was
kaal, de woudeji waren geveld, duizenden bij duizenden van

boomslammen lagen op den grond uitgestrekt, waar zij tot

molm vergingen, en koffijslruiken , wier piramidale kroonen

zich 5 ^ 10 hoog verhieven , stonden daar tusschen m rijen ge-

ant en verkondigden de oorzaak der verwoesting, die men
alom bespeurde. Dit schoone plateau ligt 4,200 a 4,400 voet

boVen den spiegel der zee.

25. Preanger. ^ Tji Panas bij Djamhoe dipa. Eene
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laauwe bron, welke ontspringt in do nabijheid der beek (tji)

Berem, 5 palen ten oosten van Djamboe dipa, aan de zuide-

lijke helling van den Tangkoeban praoe, ongevcer ter hoogte

van 3,500 voet, in het distrikt Tjilokotot , regentschap Bandong.
Zij welt op uit eene opening in eene poreuse trachiet-lava en meet,
naar men verhaalt, eerst ten jare 1855 zijn te roorschijn ge-

komen. Haar water heeft een zoutachtigen , zamentrekkenden
smaak, en zet een okergeel bezinksel af. Groene Conferven be-

dekken allerwege het gesteente, hetwelk dit wafer bevochtigt.

Het water der tji Berem is koud en ovcrtreft^dat der bron in

wrangheid van smaak, die bijna volkomen overeeukomt met een
aluinsmaak; tevens zet hetzelve eene veel grootere hoeveelheid
bezinksel (ijzeroxyde hydraat) van bijna goudgele kleur af, dan
bij de bron wordt waargenomcn. De weg, welke van Djamboe
dipa naarLembang voert, overschrijdt de beek in de nabijheid
der genoemde bron. Op een afstand van ongeveer 1 paal
deze plaats, doch hooger bergopwaarts, hgt, aan de zacht
glooijende helling des bergs, een kaal plekje gronds, dat
zijden is omringd door een digt woud. Door dc Soedanczen
wwdt hetzelve telaga Weina, d. i., het gele meer geheeten,
doch is slechts gednrende den regentijd met water gevuld.
Tijdens ik deze plaats bezocht, het was in de maand Julij,

stond de met eene zachte glooijing toeloopende holligheid des
bodems, welke eene lengte van 250, bij 100 voet breedte had,
geheel droog; hare oppervlakte was hier en daar begroeid met
gras, Pteris incisa Thunb, en een paar andere varensoorten. De
gansche bodem van deze zoogenaamde telaga Werna, althans
ter diepte van minstens 15 voet, — zoo diep kon ik er met
veel gemak een slok induwen, — bestond uit eene
papachtig weeke aarde van goudgele kleur, waarvan slechts de
oppervlakte met eene verharde korst was bcdekt; deze korst
was, droog geworden zijnde, zeer ligt van gewigt. In het
midden van dezen kleinen ketel bemerkten wij eene inzakking,
eene verzakking des bodems, welke eene diepte van 30 voet
had, en waaruit zich liet opmaken, dat de geell

C
aldaar eene dikte van rm'm 30 voet moest bezitten. Zij kwam
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in hoedaniffhcid volkomen overeen met bet beziiiksel der broii eii

dat der beek^ bestond uit ijzeroxyde hydraat en is hear ontstaan

waarscliijnlijk aan een gelijken oorsprong verschuldigd als bet zoo

even genoemde bezinksel, al maakt de aanwezige hoeveelheid

er van de verwondering des beschouwers in hooge mate gaande.

Veel waarschijnlijks heeft bet vermoeden, dat deze gcle aardlaag

bet bekken eener voormalige bron vult, welke of verdroogd is,

of een anderen uitweg beeft genomen. Volgens de analyse door

A. Waitz van bet medegevoerde water der beek, te Batavia,

gemaakt, bevatte betzelvc: zwavclnatrium, chlornatriumj bene-

vens eene geringe boeveelheid chlortalcium , kiezel- en alain-

aarde. Het bezinksel bestond uit ijzeroxyde, benevens uit eene

gerioge hoeveelheid zwavel, kiezelaarde en eene slijmige orga-

nische zelfstandigheid. ^) Zie het gedroogde bezinksel van bet

beekwater onder; L. n^ 18.

26. Preange7\ ^ Tji Panas nahij Lemhang^ n^ d ^ in het

distrikt Oedjoeng broeng koelon, regentschap Bandong. Langs

de vulkanische bergketen^ "waarvan de Tangkoeban praoe den

hoofdkrater vormt, loopt ter wederzijde, d. i. ten noorden en

ten zuiden, eene nevenkcten,— een neptunische yerheffingsrand.

Zie Java II- bladz. 55, enz. Aan de zuidelijke, Bandongsche

helling wellen twee warme bronnen op, aan de binnenwaarts

gekeerde zijde van den breukrand dezer nevenketen. Zij liggen

in eene oost-zuidoostclijke rigting op een afstand Tan een paar

palen van Lembang, ter hoogte van ongeveer 5,000 voet; zij

wellen op uit de oppervlakte der lava-stroomen van den Tang-

koeban praoe, welke tegen de buitenwaarts gelegene— opgebe-

vene — keten zijn opgestuwd. Bcide bronnen vvorden aange-

troffen in den bodem eener kloof, namelijk, aan den oever der

tji Kavvari, beneden de mending der meer westelijk gelegene

tji Kidang, doch hooger dan de plaats waar zij met de (uit

oostelijker gelegene streken ncdcrwaarts bruisende) tji Kaboen-

doeng zaraenvloeit en, vereenigd met deze beek, door de diepe

dwerskloof stroomt, waarvan de keten aldaar is doorbroken.

*; Vergeiyk mijnc 55Reisen diirch Java,'' bladz. 251, enz.
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De bron, welke wij op het oog licbben (no 26), ligt aan den
linker- (oostelijken) oevcr der tji Kawari, i) m de onmiddellijke

nabijheid, 'docli bcnedcn de monding van de tji JCidang^ boven
doze mending is het, dat de brug ligt van den weg, die van
Lembang naar Nagarawangi voert. De lava-stroom bestaat hier

deels uit eene digte, zwartblaauwe basalt-lava, welke cene afschei-

ding in schcrphoekig-rhombische stukken heeft; L. no 20,
dcels uit eene gloedbrekzie, vs^aarin stukken van verschillendc

lava-soorten tot een geheel zijn zamengesmolten. In een dergelijk

gesteente ligt het bekken der bron, welke de Javanen met
plankcn hebben omringd. Eene geringe hoeveelheid ^as-bellen

slijgt uit dit bronwater op, hetwelk overigens reuk- en smake-
loos is 5 de steenen, welke hctzelve besproeit, vertoonen een
dun, geelachtig bruin beslag. De temperatuur van hetzelve

bedroesr, ten 8 ure des moreens (op den 17'^"" April 1848)o

57,4° R., lerwijl de dampkring deslijds een warmtegraad
12,0 en het beekwater, boven de bron, van 15,5° R. bezat.

27. Pt^canger. -^ Tji Panas hij Lembang, n^ 2. Dezc
bron ligt verdcr stroomafwaarts dan de vorige, digter bij de
dwarskloof en tevens nader aan de zamenvloeijing dezer beek
met de tji Kaboendoeng, en wel aan haren regferoever. Haar
water is weiachtig gekleurd en troebel, heeft een eenigzins

zoutachtigen smaak, als ware er Carbonas sodae in opgelost en
verspreidt een ligten reuk van zwavelwaterstof-gas; eene groote
menigte gas-bellen stijgt in hetzelve op. Ten S'/a ure (op den
4'^^'' Augustus, 1843), had het water der bron eene tempera-
tuur van 55,1° R. of 111,0^ R, terwijl de dampkring destijds

een warmtegraad bezat van 17,7° R. of 72,0" F. en de aan de
bron palende beek van 16,0° R. of 68 5^ F

28. Krawayig. ^^ Tji Pahela nahij Tjiatar. Particuliere

landen, distrikt Segala herang. Aan'de noordoostelijke helling

van den vulkaan Tangkocban praoe ligt, ter hoogte van onge- #

') De beek, welke uit de vcreeuiging van Je tji Kidang met de tji Kawari ont-
staat, wordt door sommige Javanen, tot op de plaats barer uitwatering in de tji

Kaboendoeng, tji Kidang geheeten, terwijl anderen haar tji Kawari noemcn; de
tji Kidang is echter de grootste der bcide cerstgenoemdc beken.
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veer 3,000 voet, o]^ een afstand van 5 palen boven Teno
ger agoeng, eene plaats Tjiatar geheeten? op i/^ paal cost

ten zuidcn van dit oord ontspringt, in de kleine kloof der

tji Pabela, de bovengenoemde warme bron. Aan den reg-

teroever der beek welt het water uit drie hoofdopeningen

tusschen rotsblokken door; deze liggen iets hooger dan de

Spiegel der beek. Het water had, des morgens ten 7 ure (op

denlT'*" Junij, 1848), eene temperatuur van 23,6^ R. enmogt
derhalve slechts matig warm worden geheeten. De steenen,

waarover hetzelve stroomt, zijn bedekt met dunne, doch

zeer harde korsten: L. n" 890, welke eene geelachtig witte

kleur hebben ; het heeft een sterken smaak naar aluin (of? vrij

zwavelzuiir).

29. Krawang. -)^ Tji Panas nahij Tjiatar. Nog 1/4 paal

verder oostwaarts dan de vorige,'iets lager aan de helling des

bergs, ontspringt eene andere, meer waterrijkc bron, wclke bij de

bewoners van het dorp Tjiatar bij uitnemendheid bekend is onder

den naam van tji Panas. Zij ligt op een taraelijk vlak gedeelte

der berghelling, omtrent midden tusschen de vorige en eene

meer westwaarts stroomende beek, welke beide op eenigen af-

stand beneden de bron zamenvloeijen. Noordoostwaarts van de

bron ontwaart men het oostelijke uiteinde «goenoengPoclosari))

eener lange rib, wclke zich van het hooger gelegene dorp tot

aan die plaats uitstrekt; zij is eene der oudere trachietische

ribben des vulkaaus, die zich verheft boven de oppervlakte

van latere, basaltische lava-stroomen van blaauwachtig zwarte

kleur, waardoor de helling eene meer effene gedaante heeft ver-

kregen; deze lava-stroomen zijn op sommige plaatsen digt, elders

puimsteenachtig poreus. Uit een dergelijken lava-bodem, op
een geringen afstand van den voet der hooger oprijzende rib,

is het, dat de warme bron opwelt. Het naastbij gelegene ter-

rein is vlnk, en bestaat uit aardi; ^un vau eeiic geeiaciiiig of

geelachtig witte kleur, welke ten deele zijn gevormd gewor-
den door verweerdc lava, ten deele door het bezinksel der bron
zclve. Een stcrke reuk van zwavelwaterstof-gas, die heinde en
yerre m het rond wordt ^^ aargenoraen , verkondigt den wan-
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delaar de nabijheid der bron. Bij de bron aangekomen, bemerkt

men eene snel vlietende, zeer heete beek, welke met geweld

uit eene opening in den bodem wordt opgestuwd en aan de

hoogst gelegene zijde door een 5 Toet hoogen, aarden wand,

bij wijze van een ketel, wordt omsloten. Hot water dezer eens-

klaps uit de ingewanden der aarde met kracht opwellende beek

heeft eene temperatuur van 34,0' R. (des morgens ten 7

fi

ure, op den 17^*=" Junij, 1848, i) is kristalhelder, maar

smaakt even zuur en scherp als Terdund zwavelziiur en kleurt

lakmoespapier zeer sterk. Zoodra de beek aan de rots is ont-

worstelt, stroonit zij aanTankelijk 25 \oet ver in eene ooste-

lijke, daarna 50 voet ver in eene noordoostelijke rigting,

wordt vervolgens breeder en verkrijgt den vorm van een bek-

ken of kom, ter lengte van ongeveer 50 en ter breedte van

50 voet 5 de vorm echter van dit bekken is onregelmatig. Van
de plaats, waar de bron opwelt, tot aan het zoo evengenoerade

bekken, bestaat het bed der beek uit eene 4 a 7 voet diepe

kloof, welke zij zicli tusschen ruw vaneen gereten aardlagen heeft

gevormd, en welker wanden, met uitzondering der bovenste

in het bruine overgaande vruchtbare aardlaag, mcer ofmingeel
zijn gekleurd. Over deze gansche uitgestrektheid van den loop der

beek zet haar water eene groote hoeveelheid bezinksel af, dat geel-

aclitig van kleur is en dikke korsten vormt, waarin eene groote

menigte plantaardige deelen, bladeren, Stengels en takken wor-
den gevonden; L. no 891. Alle dergelijke voorwerpen, die met het

water in aanraking komen , of welke in de beek vallen , worden
door het bezinksel met eene korst overtogen, geincrusteerd.

Deze korsten hebben veel overeenkomst met kalktuf , travertin

;

zij bestaan echter niet uit koolzuren kalk , maar hunne bestand-

deelen zijn hoofdzakelijk zwavehure kalk- (gips) en thonaarde,

benevens zwavellever. Allerwege vertoont zich op het reeds

hard gewordene bezinksel, zoo verre hetzelve door het bron-

») Volgens eene vroeger gcdane waarneming, medegedeeld in het Geneesk. archief,

Batavia, III. biz. 450, had hetzelve eene temperatuur Tan 34,6° 11.; dit verschil moot
misschien worden toegeschreven aan de onnaauwkeurigheid der instrumontcn, tot

de waarneming gebezigd.
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water wordt besproeicl, een week, papachlig beslag, dat ecne

dikte heeft van eene of meerdere lijnen , en cone helder gele

,

hijna melkwitte kleur bezit^ waarschijnlijk is deze zelfstandig-

heid de jongsE gevormde, eerste toestand, waariii zich de korsten

be\iiiden, welke door de verharding van dergelijke bezinksels

gcdurig in dikte toenemen. Het gansche terreioj dat de bron

onmiddcllijk omringt^ ja, de geheeic dalbodem, moet op die

wijzc allengs worden opgeboogd; de bodem beslaat dan ook

werkelijk, ten minste ter hoogte van 10 yoct, nit lagen van

dergelijk bezinksel, door bet bronwatcr afgezet. Op vcrscheidene

plaatsen^ zelfs midden in het bekken der heete bron^ ziet men
op dit mclkAvitte bczinksel een plantaardig bekleedsel , betwelk

eene groene kleur heeft ^ en uit eene Oscillatoria-soort schijnt

te bcstaan.

Do omstrekcn der bron zijn getooid met een aweb'g grocijend

bekleedsel van varens ^ maar voornamelijk van Mertensien
^

hetwelk tot aan den oever der beekkloof en tot aan den rand

van het bekken of mcertje reikt^ waarin het benedeneinde

der kloof zich verbreedt. Over deze gansche uitgestrektheid der

beek, van de bron tot aan het bekken, rijzen dampen op uit

liet heete water, ^Yelke even als de zure, Tulkanische (van

aluindeelen en zwavellever doortrokkene) bodem den groei

dezer varens (zekere Mertensia-soorten) zeer schijnen le bevor-

deren. Overal toch waar de reukzenuwen worden aangedaan

loor de ontAvikkelde zwavelwaterstof-gas en de bodem tevens

opgelost, Tcrhit en van dampen doortrokken is, vooral aan de

raodderige oevers van kratermeren, treft men deze varen-

soorten aan.

Aan den mend van het bekken bezit het water nog eene

t.

temperaliiur van o5jO° R.; het heeft derhalve in zijnen loop

van de bron tot aan deze plaats slechts Hi graad van zijne

oorspronkelijke tcmperatuur verloren. Het bekken kenmerkt

zich door eene eigendommehjke kopergroene, in het blaauwach-

oaande, doch heldere kleur, waardoor de blik des

zigers zich voelt gekluisterd. Het water zelf is echter geheel

klenrloos, en de zonderbare, kopergroene schakering hccft
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zijn oorsprong oaii do opporvlakte van bet bekken^ aan dcii

\NdXQYspiegely Avelke Iiet blaauw des hcmcls terugkaatst, en

wordt te ^YCCg gcbragt doordien de AYeerscliijn van hct

melkwiiie bczinksel, dat zicli aan den bodem Tan het bck-

ken heeft gehechtj gebroken aan de oppervlakte van Iict

water komt.

Het zure water stroomt in ecnc zuidoostclijke rigting uit bet

bekken, en stort zieb in de nabij gelegene beek.

30. Krawang. iff Warme hron aan den goerioeny Batoe

hapoer. Particuliere landen, distrikt Segala herang. Op een

afstand van 3 palen van Tcngger agocng, het hoofddorp van

het zoo even genoemde distrikt, vloeit de tji Nangka, in eene

noord-noordoostelijke rigting van daar, door eene dicpe kloof,

welker regterv^^and g. batoe Kapocr, d. i., kalksteenberg wordt

geheeten. Deze vormt een gedeelte van den binnenwaarts ge-

keerden wand, — den breukrand, — van het neptunische

verheffings-gebergte, hetwelk de Bandongsche vulkaanrij

Tangkoeban praoe, enz.) aan de noordelijke zijde omgeeft en

het plateau van Segala herang ten noorden begrenst. Aan deze

steile helling, — aan dozen wand, — ontspringt, ongeveer 200
voet boven de bedding der tji Nangka, de hier boven genoemde
warme bion. Tan dit punt stroomt de tji Nangka onitrent i/s paal

verder noordwestwaarts en stort zich alsdan in de tji Asem,
weike naar het noordoosten vloeit en de wijde dwarskloof binnen

treedt, waardoor het verheffings-gebergte aldaar wordt door-

sneden. Deze kloof heeft tot uitweg gediend aan een gedeelte

der gesmoltene lava, door den Tangkoeban praoe uitgcbraakt,

die in de overige streken tegen den wand is gestroomd, opge-

stuwd is gevvorden en, na bekoeld te zijn, het vermelde plateau

heeft gevormd. (Vergelijk bladz. 57 dezer afdeeling.) Hot is

derhalve aan de grens der beide forma lien, aan den breukrand
van het neptunische gebergte, dat deze bron ontspringt. Van
den oever der beek stijgt men opwaarts, naar de warme
bron, tegen een wand, uit kalktuf (travertin) bestaande, w^clkc

zich in de gedaante van brcede, oatzaggelijk groote Irappen

vcr in het i-ond uilstrekt en, voor een gedeelte altlians, reeds

p.t
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wcdcr met slruikcn is begroeid; Tan do bron af aan slrck-

ken zicli deze trappen benedenwaarts uit, en doen zij zich

aan het oog voor gelijk lava-strooraenj gekroesd, golfvormig,

als waren zij in vloeibarca loestand idtgegoten geworden.

Uilgenomen kalk treft men alhier eeno groote hoeveelheid

papachtig bezinksel aan^ dat eene oranjcgele kleur lieeft, na-

mclijk, ijzeroxyde hydraat : L. n» 895, lietwelk insgclijks met

de kalktuf ivS vermengd geraakt en daaraan zijne gele kleur

liecft medegedecld. Uit de bron, welke in een vierkant bek-

ken van 4 pen

op, dat kleurloos is, gecn reuk van zich geeft en ecnigzins

ziltig, prikkclcnd van smaak is; de tempcratuur van hetzelve

was des morgens. ten 7'/2 nre (op den 13'^" Junij, 1848),
55,0" U., te^^^ijl de warnitegi-aad des dampkrings 17,0^ R.

bedroeg. Zijne hoofdbestanddeelen zijn waarschijnlijk, behalve
' rrij koozniir; koolzure kalkaarde, koolzure natron en eene

geringe hoeveelheid ijzeroxydiil. SIcchls in een gedeclte van

het bekken slijgen vcle gas-bellen op. Het water dezer beck

omkorst allc voorwerpen, waarmcde het in aanraking komt
en heeft heinde en verre langs de helhng des bergs travertin-

lagen: L. n" 892, 893, gevornid; deze lagen hebben eene

dikte van 50, misschien van een grooter aantal voetcn, en

bevalten eene groote menigle fraaije afdrukselen van bla-

dcrcn. Verder noordwestwaarls dan de zoo even genoemde
bron, meer in de nabijheid der tji Asem-kloof, hggen aan

denzelfden wand nog verscheidcne laauwe, kalkhoudende bron-

nen, welkc alien eene gelijke cigenschap bezilten als de straks

beschrcvcne bron, namclijk, dat zij de besproeide voorwei'pcn

omkorsten en luf vormen.

3d. Krawan(j. ^^ Warme hron in den dalbodom dcr tji

Brochoes, Particuliere landen, distrikt Scgala herang. Ten einde

deze bron te bcrciken, slaat men den wcg in, die van Tenggcr
agoeng naar AVanajasa voert, aan den noordelijkcn voct van den
goenocng Coerangrang, en volgt dicn in eene west-noordwestelijke
I

bereikt, helwelk in h

IVa paal vcr; heeft men het p
den Tangkoeb
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praoc ligt, dan slaat men eeniicvcnweg in, die noord-noord-

oostwaarls loopt; de afsland van gemeld punt tot aan do bron

bedraagt 1 paaL Deze bron, even als dc vorigc en de hier

later genocmdc, ligt aan den breukrand van het neptunische

gebergtCj ter plaatse waar de grens tusschen hetzelve en den

voct des vulkaans wordt gevonden. Dc dalkloof, waardoor de

tji Brocbocs stroomt, ^) loopt aanvankclijk tusschen do ribben

van den uitgebluschtcn vulkaan Bocrangrang van liel zuiden

naar het noorden benedenvvaarts^ ter plaalso echter, v^aar zij

tegen de nepluuische voorbergketen aanstoot, wendt zij zich

in eene oost-noordoostehjke rigting om en loopt vervolgens Lings

den binnenwaarts gekecrden (zuidelijken) voet dezer keten

tusschen haar en de vulkanische beigribben been. Aldaar

heeft hare vlakke bodem eene breedte van 3 a 500 voet; deze

wordt gevormd door de oppcrvlakte van eene vulkanische rol-

steenlaagy w^aardoor het dal tot op de tegenwoordigc hoogte

des bodenis is gevuld. Do alhier gevondene rolsteenen hcbben

gedeeltelijk slechts eene dikte van 1 duirn, ja^ zijn zoo fijn als

Zand, terwijl anderen deze in groolte overtreffcn; men vindt

cr die eene dikte van 2 voet bereiken. De meesten liggen los

op een, zijn afgerond, doch velen zijn scherplioekig, en hier en

daar tot eene brekzie zaanigebakken. Tusschen de los opeen-

liggende rolsteenen , even als in de holtcn in de brekzie-niassa's,

ontwaart men honderden van kleine bronuen en plassen van

zeer zmd water, helwelk een geliefkoosde drank van buITels

schijnt te zijn, weshalve zij dozen dalbodem in grooten getale

bezoeken* Een dier zoutwaterbekkens had eene teraperatuur

van 26,0^ R., terwijl het water dor nabij gelegene beck een

vvarintegraad bezat van 18,5" R.

Zoo wordt insgelijks in het westelijke gedeelte van den dalbo-

dem, ter plaatse waar deze zich van het noorden naar het westen

omwendt en de tji Panoewakan, die iiit eene west-noordwes-

Iclijk gelegcne sfreek benedenwaarts stroonit, in de Iji Brocbocs

Dczc beck Lecft hare uitwatcring in de tji Asom, 1 paal lioogcr stroomop-
waivrtsi clan de plaatSj waar de tji Naiigka zich in dczclvc stortj zic bicrhovcu.
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uitwatert, eene tallooze nienigte plaatsen gevonden, alvvaar

zoLit water uit den bodem sijpelt en uit Yelen dezer water-

plassen luchlbellen ppstijgen^ het meerendeel dezer plaatsen

ligt in het midden tusschen dc bcide beken, boven het punt

waar de tji Panoewakan in de tji Broeboes valt. Alhier, namelijk

,

in hef midden van den dalbodem, is de rolsteenbedding ontbloot

gevvorden van de aardlaag, welke vroeger op dezelve rustte,

met uitzondering van een aantal afzonderhjk staande, pilaar-

vorniigc stukken, die zich als eilanden op den rolsteenbodem

verheften en de dikte aantoonen, weike de aardlaag in voor-

maligen tijd bereikte; deze bcdroeg ongeveer 3 voet. Hier

Tooral is bet, dal de bulTels hunne verzaraelplaats houden, het

zoute water komen drinkcn en, gehjk mij door de Javanen

werd verzekerdj zelfs de aarde eten, welke zij alhier tot

inodder getrcden hebben en die met het water is vermengd
geraakt. Nadat de aarde alhier doorknced en modderachtig was
gevvorden, zijn bandjers benedenwaarts gestroomd, waardoor

de ontblootiug der rolsteenlaag later is te weeg gebragt.

Op den Spiegel van twee bekkens, met zout water gevuld,

welke ter regterzijde van de tji Panoewakan, boven het punt

harcr uitwatering, zijn gelegen, drijft aardolie, die te gelijk

met het water tusschen steenen door uit den bodem opwelt,

en dezelven met ccn kleverig beslag, als het ware met teer

bedekt.

Ongeveer 1,000 voet beneden den hoek, alwaar het dal

eene bogt maakt, welt in de nabijheid van den linkeroever,

tusschen kleine vulkanische rolsleenen been, de hoofdbron <(tji

Panas)) uit den bodem op. Eene menigte gas-bellen, namelijk,

koolzuur, stijgt op in het bekken, welks spiegel met een groen-

kleurig vliesje is bedekt; L. no 897; dit vliesje bestaat uit Confer-

ven. Het water versprcidt geen reuk, is eenigzins zoutachtig

van smaak en heeft eene temperatuur van 32,0" R.; deze

waarneming geschiedde ten 9 ure (op den IS"^^" Junij, 1848).
Drukt men den thermometer tot op zekere diepte in den modder,
dan stijgt de kwik tot op 33,0" R.

Indien men den loop der neveiibeek Panoewakan strooraop-
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I

4

\vaarts volgt, dat is, 74 paal voortgaat in dc rigliiiff van hot

dwesten, dan bercikt men eene plaats alwaar de
linkeroever eeno hoogle heeft van 20 voct; hij wordt gevormd
uit lagen van een (vulkanisch) conglomeraat, wdke onder een
hoek van slechts zeer weinige gradcn naar het oosten hellen,

ten deele verwcerd zijn en eene blaauwachtige kleur hebben:
L. no 899. Hier is het, dat de koude staalbron Djembloengan
wordt gevonden. Een kristalhelder water, dat eene zeer groote
hoeveelheid ijzer bevat en een smaak heeft als inkt, sijpelt

alhier uit kleine openingen en spleten van den wand; de grootste

hoeveelheid stroomt uit een hoi, hetwelk dwars, d. i., in eene
horizontale rigting in den wand loopt, en waarin men een
geruisch verneemt als van luchtbellen, welke opstijgen uit het
water, waarmcde eene grootere holte is vervuld. Overal waar
hetzelve langs den wand nederdruppelt, wordt goudgeel ijzer-

oxyde hydraat afgezet, hetwelk, uit zijn aanvankelijk papachligen
toestand, weldra in eene vaste, poreuse korst ovcrgaat: L. n" 898.
De zacht glooijende berghellingen, welke dat gedeelte van

het tji Broehoes-dal omringen, waarin de straks beschrevene
bronnen worden aangetroffen, kenmerken zich op vele j^laatsen
door een heklerkleurigen, witachtigen bodem. Reeds daar,
waar de weg dal afwaarts loopt, vindt men, in plaats van den
bruinen, eene groole hoeveelheid vruchtbare aarde bevattenden
bodem, gelijk aanvankelijk het geval was, eene helderbruine, of
witachtig grijze aarde. In de hooger gelegene gedcclten van
het dal, vooral aan den regteroever der tji Broeboes, boven het
punt waar de tji Panoewakan hare uitvvatering heeft, worden
vele plaatsen aangetroffen, waar de bodem uit eene krijtwitte,
aluinhoudende thonaarde bestaat: L. no 896; op eene plaats'
aan den voet des bergs, welke regis van het da! is gelegen,
heeft de aarde eene gele kleur, is zij met zwavel vermengd.

32. Krawang. ^ Warme hron in den dalbodcm nabij
het dorp Tjirafjas. Gouvcrnements-landen, distrikt Wanajasa.
Aan de noordwestelijke en noordelijke zijde van den Bocrang-
rang heeft de berghelling, tot op eene hoogte van 2,000 voet
boven het niveau der zee, ja, nog hooger, eene vlak-wrong-
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vorniigc gcdaaiitc; dit gedeelte wordt door gecn gcboomtc
bescliaduM'd , is slechts met gras begrocid en in do omstreken

van Wanajasa, noordwaarts van den zoo even genoemden vul-

kaan, voornamelijk met ibeeboomen beplant. Dit vlakke, of

zacht golfvormige boogland daalt van Wanajasa tot aan Tjiratjas

in twee teirassen afwaarts; de belling van hctzelve is echter

zoo gering, dat de laatstgemelde plaats slecbts \veimg lager

ligt dan de eerstgenoemde , nieltegenstaande zij, in de rigting

van bet nobrd-noordoosi

\\\inajasa vei\^ijderd bg

afstand van drie palen

Oostwaarts van bet dorp Tjiratjas, doch in deszelfs onmid-

dellijke nabijbeid, ligt de warme bron aan den liiikeroever van
ccn beekje, Malimbing gebeeten, in een vlakken, borizontalen

dalbodem: in de rifftinar van bet zuiden naar bet noord(>n is

dezelve omtrent 1/4 paal, en van bet Mesten naar bet oosten 1/2 paal

lang, tcrwijl bij aan alle zijden door de zacht glooijende bellingen

van bet gebergte, waar tnsscben bet dal ingesloten ligt, wordt
omringd. Aan de oostelijke zijde van den kleinen dalketel

tji Lamaja, en aan de noordelijke zijde 1

Pawada langs den voet der bergen been 5 noordwaarts van de
bron rijzen deze bergen lets hooger dan elders, en worden zij

g. Toemoewoe gebeeten. Beide bcken vereenigen zieb alvorens
zij, in de rigting van noord 35° ten oosten van de bron, door
de kloof stroomen, welke bet gebergte aldaar doorsnijdt. Even
als wij vroeger ten opzigte van bet tji Broeboes-dal opmerkten,
zoo is ook de bodem van dit dal bedekt met eene vulkaniscbe
rolsteenbaiik, ^^clker dikte ons onbekend is. Minder dan de
vorige dalbodem is deze van de vrucbtbare aardlaag, die

denzclven bedekt, beroofd geworden, in tegendeel, bij is voor
bet grootste gedeelte met groenkleurige sawa's gclooid. In ccn
wijden omtrek rondom de plaats, waar de bronnen worden aange-
troffen, is de bodem door bulTels tot modder getrcden, die in

grooten getale uit de naburigc dorpen bier heenstroomen, ten
tindc bet zoute water te drinken en den daarmede vermengden
modder op te lekken. Op duizende plekken in dezen zand ^
modder welt, lusschen de rolstccnen been, een zoulacbtig water
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uit den bodem op^ dal in do vcrscliillcndc bronncn een warm-

tegraad bezit Tan 34^ 55, 56 57,0'' R.; hct is vooral oost-znid-

oostvvaails van het badhuis, dat eene grootc mcnigte dergelijkc

plelvken worden aangetrolTcn. Twee hoofdbekkens Tcrdienen

onder dit aantal vooral onzc aandaclit: het .eene liprt oosl-

zuidoostwaarls, docli ncvens het badhuis, en wordt gevormd

door eene met water gcvulde holte, waaiiiit voortdurend en met

kracht luchtbellen, namclijk, koolzuur, oprijzcn, die het water

schijnbaar in ccno kokcnde bcweging houdcn. Do tempcratuur

van helzelvc bereikte echtcr slechls 55,0" in dc nabijheid dcr

oppervlakle; stak men den tlicrmonieter daarenlegcn ler dieple

van 2 diiim in den modder, dan stecg dc kwik tot op 38,0",

teinvijl dc Marmtegraad dcs dampkrings, ten 9 urc (op den
9^- Juiiij, 1848), 21,0 en die der nabij gelegene beek 20,0"^ R.

bedroeg. Het water verspreidde volsliekt gcen renk en had

een zoutachligen smaak. Het andere bekkcn, waarover con

bamboeshuisje is gebouwd, heeft eene Icngte van 6, bij eene

brccdle van 2V2 voet, en is tot badplaats ingerigl. Het water,

dut dit bekken vulde, was geelachtig grijs van kleur en bcdckt

met dunne, eenigzius glimmende vliesjes; voor het overigc

bekke

had het, even als het water van de vrocger genoemde
IS, een onaangenamcu, zoutachligen smaak (naar alkah)

en verspreidde volstrekt geen reuk. De tempcratuur van dit

water bedroeg slechts 51,7° R., terwijl hct aantal der opstij-

gendc gas-bellen zeer gcring was.

derscheidt deze b

geene uitslekende eigenschappen. (Vergehjk over de bronncn

in Krawang: Geneesk. archief, Balavia, HI. bladz. 450.)

33. Preanger. Warme hron iii dc nabijheid vcm den
'pasangrjrahan Pasir kiamis, gelegcn aan de noordoostehjkc

bergketen, Avclke zich van den Rakoctak zuid-zuid-

ooslwaarts naar den Papandaijang uitstrckt; zij wordt derhalve

gcvondcn aan den hnkerkant van het schoone Garoet-dal, het-

wclk van eene hoogte van 1,800 voet allenss tot in de zone

van 5,000 voet oprijst. De bron hgt in het dislrikt

o "'^* "^'t:>

boelan, rcgenlschap Bandong. Hct water heeft eene tempt
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van 128,0^ F. of 42,6" R. en stroomt uit in de tji Bodas, welk«

op hare beurt zich vereenigt met de hoofdbeek van het dal

met de tji Manoek. (Volgens mondelinge berigten van inboor

Of

lingen en schriftelijke mededeelingen van den hcer K. Hasskarl.

Vergelijk bladz. 1219.)

34^. Prear^ger. Warme Iron in de nabijheid van Wana-
kSrla, op den bodcm van het Garoet-dal, aan den zuidwestehjkcn

voet van den g. SidakeHng, in eenc oost-zuidoostelijke rigling

op 1/2 paal afstands van het genoemde dorp^ hetzelve hgt in

het dislrikt Wanakerta, regentschap Liinbangan (Garoct). De
temperatuur van dit reuk- en smakelooze water bcdraagt, volgens

opgave door den heer J. Maier gedaan (vergel. bladz. 559),
29,3" U.

35, Preanger. ^ Warrne hron in de nahijJieid van het

dorp Payer agoeng ^ in het hoogere gedeelte van het tji

Tandoi-dal^ hetwelk zich uitstrekt tusschen de vulkanen Ga-
loenggoeng en Sawal. Distrikt Tjiawi, regentschap Soemedai

Deze bron h'gt op een afslaud van ongeveer 5 palen noord-

waarts van het hoofddorp Tjiawi, in het distrikt van gehjken

naara; zij wordt op eene veel grootere hoogte gevonden dan

laatstgenoemde plaats, -^amehjk, in de zone van 1,800 voet,

in de noordehjkste strev.it van het tji Tandoi-dal, en Avel ter

plaatse waar zijn bodem zich naar den tusschenrug van Malem-
bong begint te verhefFen. Aan de noordehjke zijde der bron

vint men iiet dorp Pager agoeng, tervvijl eenige honderd voet

zuId^vaal•ts been de tji Dongeng voorbij dezelve stroomt; de

groote \^eg loopt in eene westelijke rigting langs de bron.

Op verschcidene plaatsen welt bronwater, in kleine bekkens,

uit den bodem op. De hoofdbron heeft een grooten rijkdom

van water, en vormt, zoodra zij uit de aarde is te voorschijn

getreden, reeds eene aanzienhjke beek. Zij ontwelt, in den

bodcm van het dal, uit eene vulkanische brekzie; haar water

loopt te zamen in een rondachtig bekken, dat waarschijnhjk

door rnenschenhanden in dit gesteente is uitgehouwen, en eene

middellijn van 3, bij eene diepte van een voet heeft 5 tahijke

gas-bellen (koolzuar) stijgeu op in het water, dat doorzigtig
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ea eenigzins zoutaclilig van smaak is, eeu papaclitig, oranje-

kleurig, dun bezinksel (van ijzeroxyde hydraat) afzet en, ten

9 ure (op den 7'''^'' Augustus, 1837), eene temperatuur had

van 56,8" R. of 115,0'' F. , tijdcns dc warmtegraad des damp-

krings 19,1° R. of 75,0° F. bedroeg; in 1846 was zulks ten 7

ure (op den 15-i- October) 56,4" R. of 114,0' F., bij 16,8° R.

of 70,0" F. der luclit. Een kleinere waterstraal, welke op een

afstand van eenige honderde vocten van het hoofdbekken ge-

legen was, bezat eene warmte van 58,2° R. of 118,0" F.

Bchalve het slijraig bezinksel, Iietwelk dit water nalaat op

alle rotsen en losse steenen, welke het besprocit, bedekt het

dezelven nog met bruinachtig gele, dumie, maar iweVew^etfoow

harde korsten, die ter naauwernood eene dikte van ^/^ Hjn

hebben , waardoor die voorvverpen als het ware geglasuurd

toeschijnen. Deze korsten bevatten, behalve andere bestand-

deelen, waarschijnlijk eene aanmerkehjke hoeveelheid kiezelaarde.

In de omstreek van dezen ketel vindt men buitendien talrijke

takken, boomstronken
,
ja, geheele boomstammen, die wel is

waar, nog duidehjk het houtachtig weefsel vertoonen, maar
niettemin versteend zijn, terwiji eenigen half versleend, en

voor de andere helft in onvolkomene *^ enkool overgegaan zijn;

de meeste stammen zijn zoo vast tusschen de puinbrokken

van deze brekzie ingebakken, dat men dezelven zonder hamer

en bijtel onmogelijk kan losmaken. Hieruit schijnt men met

grond te mogen opmaken, dat boonistammen , houtsplinters

en steenbrokken van verschiilende soort hier aanvankelijk los

dooreen lagen, doch later, ten gevolge van de cimenterende

eigenschappen van het opgewelde (kiezelzuur- en gips? hou-

dende) water, tot deze zonderlinge brekzie te zamen vereenigd

zijn geworden. Zie de bedoelde korsten en stukken van hot

versteende hout in L. no 1075 en 1074.

36. Preanger. -^ Koude mineraalbron tji Sopan, in de

nabijheid van het dorp Tjitjoeka gelcgen, op een afstand

van 6 palen zuidwestvvaarts van het hoofddorp Tasik malajoe,

in het distrikt van gelijken naam, regeutschap Socmedang.
Binnen den omtrek van een bekken van geringe uitgestrektheid

,
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gclegen tusschen rijstvclden , worcleu op cen geringen afstaiid

van elkander, behalve een aantal kleinercn, drie hoofdbronncn

gevdnden, wier water^ nadathet de omliggcnde streek met eene

menigte plassen heeft bedekt^ eindelijk in eene kleine beek te

zamenlooptj welke in eene zuidelijkerigling voortstroomt. Rondom

de bronnen lieeft dit waler talrijke bruinachtig gele^ zcerliarde

korstcn afgczet, die over eene derzelven eene 5 a G voet hoogc

kloky -— een kleinen koepel^ — hebben gevormd^ ^vclke slechts

aan het boveneinde eene opening heeft ter ^Tijdte van 1/2 voet.

Er heeft eene sterke ontwikkehng van koolzuur uit deze bekkcns

plaats; het water is zontachtig, prikkelend van smaak, doch

verspreidt geen reuk. Naar het schijnt^ bevatten al deze bronnen

dczclfde beslanddeelen ^ en verschillen zij onderling slechts ten

opzigte der hoevcelheid, die zij daarvan bezitten. Volgens de

analyse van A, Waitz (zic mijne uRcisen durch Java»j bladz.

245 — 251) bevat het water der hoofdbron in 360 grammen:

vrij koolzuur 0,494 ^ dabbel koolzuur natron 0,522, chlorna-

trium 1,627, chlortalcium 0,020, dubbel koolzure talk 0,506,

dubbel koolzure magnesia 0,257, dubbel koolzuur ijzeroxydul

0,088, kiezelaarde 0,044, aluinaarde, mangaanoxydul en or-

ganische zelfstandigheden 0,018/

De bron ligt derhalve tusschen Tasik malajoe en Singaparna^

aan den zuidoostelijken voet van den Galoe7iygoeng^jiiist in

het midden van die vlakte^ welke bij gelegenheid der uitbar-

sting van dezen berg, in 1822, zoo hoog met stecnbrokken en

modder overstelpt werd, dat in de meeste streken slechts do

toppcn der kokos-palmen boven dezelven uitsteken.

In het 7^^^ en 8"^*' deel der ((Yerhandelingen van het Bata-

viaasche Genootschap van kunsten en \vetenschappen» ^) zijn

door Dr. Thomas Horsfteld bcrigtcn medegedeeld omtrent

eene bron, welke in dezelfde streek lag.

*) Zie 1**— Th. Horsfield, On the mineralogy of Java, essay I; 1. c. deel VIIL
'tweede druk, Batavia, 1826. Er wordt nict nicdegcdccld wanncer Ilorsficld zich

te dier plaatse bevond; zljne verhandeling echter dagteekent van het jaar 1812.

2» — Th. Horsfield 3 Berigt van eene met vaste liicht bezwangerde bronwcl in het

regcntschapParakan mocntjan; I. c. vol. VIL Batavia, 1814, stuk VIIL bladz, 1 — 12.

In de eerstgcnoeinde verhandeling (-.jessay"), opgcnomen in het achtstc. deel der
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De zakelijke iiihoud dicr beri;?ten laat ik Iilcr voljren. Doj3^v.x. ...„. ... ..x^x ,WlQ

bronneii lagen inhet dislrikt «Tjilolohan,)) regentschap ((Parakau

moentjan.)) In de vlakte, Avelke aan den voct van den g. Galocng-

gocng paalt, lag in de nabijhcid van liet dorp «Tjipoewela,)>

een uur gaans zuidwcstwaarts van den pasanggrahan ((Tjikado, »

een kleine, met struiken begroeide heuvel. Met zacht glooijende

helling verhief liij zich uit de vlakte en liep liij uit in een vlak-

ken, kalen schedel, welke eene middellijn had van ongeveer 500
voet en rond van oinvang was. Op dezcn schedel was het, dat

de bronnen ((soemoer Asin, d. i. zoute put, opwelden; de heuvel

zelf bestond uit ((koraalkalksteen,)) welke slechts te dezer plaatse,

doch nergens elders in het rond werd aangetroffen. Dit gesteente

was zacht en liet zich gcmakkelijk verbrijzelen. Groot was
het aantal rhinocerossen en herten, hetwelk den schedel des

heuvels bezocht, ten eindc hunncn dorst in de bron te les-

schen; diep uitgehoolde Avegen hadden zij van den voet naar

den top des heuvels gebaand. Vijf verschillende bronnen trof

men op de kruin des heuvels aan: 1° de eerste was bedekt met
eene d5 voet Jiooge, ronde, kegelvormig toeloopende rots,

welke slecht* aan haar boveneinde eene opening had van een

.
3 de tweede bestond uit een onregelmatig gevormd

bckken, dat in dezelfde steensoort was gevormd- het water,

dat zich in hetzelve bevond, was voortdurend in eene borre-

lende beweging; 5o de derde welde op uit een nog grooteren

rotsketel, waarin het water met kracht opsteeg als kookte het;

ook de ¥' en de 5^^ bron hadden een dergelijk bekken, waren
onregelmatig rond van vorm en gevuld met opborrelend water,
dat over den rand heenstroomde. Het water, dat uit dezc
verschillende bekkens was gevloeid, zette aschilfertjes vankalk-

hetzelve bc\

en bezat, zo

overeenkomst

ak, eene zcer grootc

Verhandelingen, zegt Ilorsfiold, bhulz. 166, dat hij het voorncmen koestert dezo
tweede verhandeling („berigt") later mode to deelen; hoc hot iiu mogclijk is, dat
deze tweede verhandcling in een vrocger deel, namelijk, in het ™ei'e/u?e is opge-
nomen, verklaar ik niet tc Lcgrijpen.
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Ten opzigte van deze beschrijving wil ik alleeii de aaniiierking

maken, dat het gesteente, hetwelk Horsfield koraalkalksteea

iioeiiit, niets anders kaii geweest zijn dan kalktufj bezinksel,

afgezet door de bron, uit welke zelfstandigheid de gansche

heuvel waarschijnlijk allengs was gevormd geworden, gelijk met

zoo Tele anderen op Java het geval is, met die, b. v., welke

rondom de bronnen n"^ 29 en 37 worden gevonden. Het gebeurt

menigwerf, dat kalktuf, laagsgewijs gevormd uit bezinksel van

bronwater, b. v., L. no 939, eene dergelijke bladerige, poreuse,

celachtige structuur verkrijgt (met koralen overeenkomende)

,

gelijk met dit gesteente, alhier door Horsfield beschreven, het

geval is, terwijl zeer dikwerf zoetwaterschelpen in hetzelve

worden aangetroffen.

Horsfield vond derhalve deze bron en beschreef haar in d8d2^

of misschien nog vroeger. Ten jare 1822 bad de geweldige uit-

barstiug van den Galocnggoeng plaats. Sedert 1837 bevond ik

mij hcrhaalde raalen in deze streek, doch zocht te vergeefs naar

den ((soemoer Asin)) van Horsfield en naar den heuvel, Avaarop

deze bron lag. Niemand kon mij eenig berigt mededeelen omtrent

den pasanggrahan ((Tjikado))^ — geen dorp ((Tjipoewela)) was

meer aanwezig,— ja, zelfs de naam van het distrikt « Tjilolohan »

en die van het regentschap «Parakan moentjan » hadden opgehou-

den te bestaan en waren gclieel en al onbekend. Thans wordt dit

distrikt: Tasik malajoe en het regentschap; Soeraedang geheeten.

Uilhoofde echter de geographische ligging der door mij beschre-

vene bron tji Sopan (n^ 36) volkomen overeenstemt met die,

waarvan door Horsfield is melding gemaakt^ g^hjk mede de

temperatuur van het water , zijn chemisch zamenstel, benevens

vele andere eigenschappen^ •— zoo vermoed ik, dat de thans

bestaande tji Sopan, welke in een vlak bekken opwelt, dezelfde

bron is als de door Horsfield genoemde soemoer Asin, welke

door hem op den schedel eens heuvels werd aangetroffen; wijders

dat die heuvel door de uitgewoipene massa's, uitgebraakt bij

gelegenheid van de eruptie van den Galocnggoeng in 1822 (der-

halve 10 jaren na den tijd dat Horsfield deze streken bezocht),

is overstelpt creworden, onder welke massa's. uit stecnbrokken en
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moddcr bcstaandc, de uitgcstrcktc vlakte van Singapaina en van

Tasik malajoe, met alles wat zich daarop bcvond, met hare

sawa's, wouden en dorpen, tcr hoogte van 50, 40, ja, 60

voet is bedolvcn gcraakt. Zic bladz. 125 en volg. dczer af-

deeling,

Aan dc nicuw gevormde oppervlakte, 30 a 60 voet boven

den voormaligcn bodem, welde de bron weder op, doch oraringd

door een gansch ander tcrrein dan vroeger; zij zette nicuwe

niassa's kalktuf af, welke in den loop van lojarcn^ seder t dien

tijd vcrvlogen (tot op 1857), wel is waar nog niet tot een

heuvel zijn aangegroeid, doch rondom de eene bron reeds

op nieuw een gewelf hebben daargesteld, als eene rotsklok,

ter hoogte van 6 voet, op gelijke w^ijze gevorm^ als de door

Horsfield gevondene klok, die eene hoogte had van 15 voet,

Nieuwe dorpen zijn in die omstreken gcsticht geworden, en

hunne bewoners hebben de nieuwe opening der bron, hoog

boven de plaats gelegen, waar de vorige, hun onbekende bron

is bedolvcn geraakt, tji Sopan geheeten.

Wij verkrijgcn hier derhalve een merkwaardigen maatstaf ter

vergehjking^ hel is aan geen twijfel onderhevig, dat dekalktaf,

door de bron afgezet, zich langzamerhand tot een nieuwen

berg zal ophoopen, welks ontstaan dei^halve dagieekent

van d822.

Wanneer de lagen eenmaal verhard zullen zijn, dan zal de

oude berg, opgehoogd door het bezinksel der voormalige bron

(soemoer Asin), eene kleine kalkbank vormen, welke tusschen

vulkanische tuf- en conglomeraat-lagen ingesloten ligt.

S7. Prean(je7\ iff Warme bron nabij de {bcek^ tji Arinem^

in het distrikt Kendeng wesi, regentschap Soekapoera. Volgl

men den weg, die van Tjimanoek, overde westelijkc helling van

den g. Limboeng, naar de zuider kust voert, dan komt men,

behalve door andere nevendalen, ook door het dal, hetwelk do

tji Arinem doorstroomt en wel in de nabijhcid der plaats, waar zij

zich in de verder westwaarts gelegene hoofdbeek dezer streek,in

de Iji Kantang werpt. De hier boven genoemde bron ontspringt,

ongcvccr 30 a 50 voet boven den bodem van dit ncvcndal,
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bcdckt. uit den linkc

znidelijken, taraelijk steilen dalwand, die alhicr uit opeengc-

hoopte Tulkanische rolsteeuen bestaat. Op Terscheidene plaat-

scii welt het water uit den wand en stort, tot een beekje

verecnigd, over de ontbloote rolstcenen in kleine watervallcn

benedenwaarls. Overal waar dit warme water heenstroomt,

ontwaart men eene tweevoudige plantaardige zelfstandigheid, een

groen, slijmig en een leerachMg- bekleedsel, dat eene donkerc,

roodaclitig bruine klcur bezit. Ilet water is reukeloos, niet

zout, maar billcr van smaak en vorrat een witkleurig, dun

beslag op de rolstecnen, welke het besproeit. Zijue tempera tuur

bedroeg, ten 12'/2 ure (op den 4'^"" September, 1847), aan den

voet des wands, waar langs hetzelvo stroomt, — ongeveer 10

voet boven de laagste bedding van den dalbodera aldaar,

55,0° E.., bij een warmtegraad des dampkrings van 24,4° 11.

38, Preanger. Warme bron aan de wcstelvjke zijdeder

iji Pangoesoepan, in de nabijheid van het dorp Tjiheras gclcgcn,

op een afstand Tan 1 paal van de zuider kust, in het distrikt

Karang^ regentsehap Soekapoera. Oostwaarts Tan de genoemdo

beek stroomt de brcedere tji Patoedjaj terwijl TcrdcrSvestwaarts

de tji Kaengan vloeit. [MondeL)

39. Preanger. ^ Wai^me bron nahij Tjiwalini^ in het

distrikt Salatjaoe, regcntschap Sockapoera. AYannccr men Tan

dc koffijplanlaadje Tjiwalinili/o paal ver noord-noordwestwaarts

gaat, Aidii Aveg op naar Dedel, het hoofddorp Tan het distrikt

Tradjoc, dan komt men aan de bovcngenoemde warme bron, gele-

gen nabij bet dorp Tjigoenoeng ter regterzijde, doch in de nabijheid

van den weg. Zij hgt op den voorsprong, welke de regter-, d. i.

zoidwestelijke wand van het tji Longan-dal ledier plaalse vormt;

aan de eene ziide vcrhcft zich een kalksteenwand ter hoo^rtc

^

van ongeveer 500 voet boven dozen voorsprong^ terwijl hij aan

de andere zijde even diep in dc dalbedding nederslort. In de

bruine aarde, waartiit de bron opweltj vorrat zij een klein

bekken, dat in het rond door geboomte wordt omringd; dit

bckkcDj hrtweik een diameter van omtrcnt 6 voet en eene diepte

van 3 voel heeftj is gevuld met troebel water, waaraan reuk.
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noch smaak wordt bespciird en A^aarin met lusschonpoozcu

van 1 tot 3, somtijds van 15 sckonden gas-bellon met geniisch

opstijgen. Gedurende de vrijc oogenblikken is de spiegcl van

het \^ater cffen en stil, Ncrprens ontwaait men ecnis: bczinksel

door dit water afgczet.

QV..^O V^iJlV., uuic UJV.1A V^UillQ

40. Preans:er. ^ Warme hron aan den reuicrocvcr derty

tji Woelarr, gelegen op een afsland van 3 palen zuidoostwaarts

van Tjibalong, zoo heet het boofddorp van het distrikt Paroeng,

rcgentschap Sockapoera. Zij welt op in eene kleine nevenbeok

van koud water, wclker bedding nit hoornsteencn kwarts bestaat,

en strekt ten grens aan het noordelijkc uiteinde van eene 50 voet

hoog stijgcnde rotsgroep, wclker voet aan de eene zijdc wordt

bcspoeld door de tji Woelan, terwijl zij aan de andere (west-

gekeerdc zijde veel hooger naar de helling van het ge-

borgte oprijst. In de bedding der kleine bcek wordcn hier en

daar kalksinterlagen gevonden, wcike niet door de warme bron,

maar door het beekwater zijn afgezet geworden; deze beek
onlspringt, namelijk, in een hooger liggend gedeelte van dit

eberffte, alwaar kalkbanken worden aai&^"^'o

ukeloos

roeg

en wordt door opslijgende gas-bellen in gestadige bewe
gehouden^ ten 91/2 ure (op den 7''^" Augustus, 1847) bed

zijne temperatuur, ter plaatse waar die het hoogst steeg, 40,5",

bij een warmtegraad des dampkrings van 21,7 en van het

beekwater van 19,8" R.

Hetgeen deze bron merkwaardig raaakt, is de allengs plaats

grijpende overgang van kalksteen in kwarts en hoornsteen, welke
eigenschap de nabij liggendc rotsbank kenmcrkt; zeer waar-
schijnlijk is het, dat de aanleidende oorzaak van het ontstaan

d bron meet gezocht worden. Op
afstand, namelijk, van ongevcer 500 voet van dezelve slroom-

afwaarts, verheft zich een zandachtige kalksteen, als Gmnhank
ter dikle van 20 a 50 voet. Een gedeelte dezer bank is ten

duidelijkste laagsgewijze gevormd en in 5 a 7 voet dikke

afdeelingen gesplcten, die, naar het schijnt, in ecnehori

rigting op elkander liggen; andere gedcelten daarentci?
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)or veriicale schcuren of smalle tusschciikloven in sclierp bc-

cnsde toren- of teerlingvormige stukken^ ter hoogte van een

huis afgedeelcl. Yele dezer ontzaggelijk groote rotsblokken zijn

aan hunne oppervlakte
,
gclijk zulks bij rotsen van digten kalk-

stecn wordt waargcnomen^ op eene zonderlinge wijze met gaten

doorboord, gekroesd^ als uitgeknaagd; slechts weinigen hebben

gladde zijden , terwijl bij somiriigen de kleine holen diep in het

gcsteente indringen, waarin zwermen van kleine bijen zonder

stekels *) ncstelen, die was en honig maken.

In vele spleten tusschen deze teerlingvormige blokken, die

eene hoogte bereikcn van 20 a 50 voet, ontwaart men 5

ters dcr rols^ zij hebben slechts eene dikte van 1 a 2 voet,

maar zijn even lang als de hoogte der blokken bedraagt

,

met andere woorden, zij reiken even diep als de spleten en

vormen derhalvc scherp toeloopende platen of vertoonen zich,

van ter zijde gezien , als spitse naalden. Treft men in de beek

,

welke den voet dezer gespletene kalkbank bespoelt^ hoog

rijzende trachiet- en poreuse lava-rotsen aan^ ontwaart men,dat

opstijgende gas-bellen het water op vele plaatsen in beweging

brengen^ zoo wordt aan den oever, tusschen de kalkbank en de

bron^ eene brekzie gevonden, welke bestaat uit een dergelijk

ruw , ten deele poreus en verslakt , zwartachtig gesteente van vul-

kanischcn aard; tusschen de voegen van hetzelve welt hier en

daar hcet water op, dat eene temperatuur heeft van 40,4" R. , en

waarin van tijd tot tijd gas-bellen al ronimelend opstijgen. Vindt

men in het rond om de hoofdbron slechts kwarts- en hoom-

steenrotsen^ wclker oppervlakte glad, ja, op vele plaatsen

glanzig is en eene bruin- of roodachtige kleur heeft, zoo worden-

hier, ter plaatse waar de grens der kalkbank ligt, de nierk-

waardigsle ovcrgangen van kalk- in hoornsteen aangetroffen. Nu
eens komen hoornsteen, kwarts en vulkanische steenbrokken

voor, alien als het ware te za^mgesmolten, naraelijk, te zamen

gebakken door middel van de daarin aanwezige kwarls-massa

;

de basaltische stukken, welke in dit zonderlinge, hobbelige

Mclipona minuta Lepeleticv de St. Farg.
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gcsteeiitc uit puinbrokken gevomid, worden aangctrofTen , zijii

menigwerf even hard als de daarin voorkomende hoornsteeiij

waarvan velen niet dan met moeite to onderscheiden zijn , dewijl

ook deze laatsten, althans ten deele, eene zwarte klcurhebbcn;

op andere plaatsen gaat de onverbrijzelde kalkniergel , doordien

hij steeds harder, gelijkYormiger en digter Mordt, aUengs over

m vunrsteen en kwarts, — de j^^ntig gekroesde^ met gaten

doorboorde oppcrvlakte van den heldergrijzcn , dofklcurigini

kalksteen verandert, door trapsgewijze tusschenvormen, in eene

kAvarts-massa van rondachtige gedaanle, welke overdckt is met

eene gladde, brninkleurige korst. Op dergehjkc plaatsen van

het gesteente is het ondoenhjk de grens te bepalen, waar de

zandige kalksteen ophoudt en de kv^arfs aanvangt, want tasschen

deze beide steensoorten liggen gedeelten van de oorspronkelijke

massa, waar de kalksteen slechts half verkiezeld is en alwaar
i

de daarin aauwezige fossile schelpdiereii en koralen nog in on-

verauderdcn toestand in den hoornsteen en in de kwarts worden

aangetroffen. Men zie deze fossile overblijfselen (Calamopora

:

L. P. no467, d, Fungia patellaris, Cardiura-, Arca-soorten en

andere Bivalven), in onverkiezelden toestand, in den kalk:

L. n® 1063, a, (L. P. no 426) en in verkiezclden toestand, 'in

k^varts overgegaan , in L. n» 1065, b, (L. P. n" 427) en vergelijke

daarmede de stukken in de geologische verzanieling voorkomende

onder no 1046 — 1002, alwaar zich de trapsgewijzc voort-

gang der verandering van het gesteente laat waarnemen.

Op eene plaats van den kalkwand vindt men eene gladde,

geslreepte vlakte, namelijk, eeu wrijvings- of schuringsvlak.

Deze verandering van liet gesteente laat zich waarschijnlijk

op de volgcnde wijze verklaren. Nadat een vulkanisch gang-

gesteente de kalkbank alhier had doorbroken, vond het water

der heete bron , dat waarschijnlijk kiezelzuur in opgelosten toe-

stand bevat, een nitweg door de ontstane spletcn. Die gedeelten

der kalkbank, wcike in aanraking kwamen met het heete water.
ri N

erkiezeld , ter^vijl vele viilkanische blokken

hoornsteen werden overtog

Uithoofde wij bij do bronnen n" 17, 20

85
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schijnselcn hebbcn waargenomen, zoo is dit reeds de vierdc

hectc.bron op Java, in wier omstreken ^\ij metamorphische

kwartsTorming-en hebbcn aangetroffen , d. i., rotsen van een

verschillcnd zamenstel, voornamelijk bestaande uitkalk en kalk-

zandsteen in verkiezclden toestand , waarin de overgangen

zijn waar te ncmen. De oorzaak van dit verkiezelen

halve met grond van waarschijnhjkheid vvorden gezocht

')eslaan dier hecte bronnen , waarin vermoedehik kiezel-

zuur aanwezig is.

4d. Cheribon, -^ Warmc hronnabij Pali?nanan
^
gelegen

aan den noordchjken voet van den vulkaan Tjerimai , ter plaatsc

waar deze aan .de alluviaalvlakte grenst, in het verzengde

kliraaat, distrikt Paliraanan, regentschap Madjalengka. Op een

afstand van I'/a paal van Pahmanan, zuidwestwaarts van daar,

welt deze bron op aan den oostelijken voet van het kalkgebergte,

hetwelk zicli van den voet des Tjerimai in de rigting van het

zuiden naar het noorden in de vlakte uitstrekt; het terrein,

dat de bron omringt, is rondom vrij, en wordt door geen ge-

boomte beschadu\vd. Uit talrijke openingen welt stoomend heet

water opwaarts, dat over de korsten en terrasvormig afdalende

Iffgen kalkspaath en kalktuf heenstroomt , die het water heeft

afgczet en waaruit het terrein binnen een omtrek van 100,

Ja , meer voeten rondom de bron tot eene aanmerkelijke dikte

bestaat; dit opgewelde water vormt eindelijk eene heete beek,

die op een afstand van 300 voet van de bron nog eene tempe-

ratuur van MjO'^ R. of 125,0^ F. bezit, terwijl de warmtegraad
der hoofdbronnen , ten 9 ure (op den 20^'^" Augustus, 1837),
50,G R. of 146,0*' F. bedroeg. Geene enkele bron op Java zet

zulk eene groote hoeveelheid kalkspaath en kalktuf af als deze

;

de trappen^ welke het bezinksel deed ontstaan, te rekenen van
de steeds hooger rijzende bovensle bronwel af, wier geel-

achtig wiLte klear reeds van verre het oog tot zich trekt en die

oogverblindend is, wanneer zij door de zon wordt beschenen,
die trappen, zeg ik, brengen den Europeschen reiziger het
beekl van den winter voor den geest, in welk jaargetijde

rondom bronnen dergelijke trapsgewijs en kringvormig afda-
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lendc lerrassen iiit ijslageo worclcii ge\oiiucl. Het water hecft

een oiiaangenameii zoutachtigen smaak, riekt eenigermate naar

zwavehvaterstof-gas en wordt door opstijgrnde gas-soortcn in
n

eene gestadig borrelende beweging gehouden 5 het omkorst,

binnen een geiing tijdsverloop, alle voorwcrpen, die er in ge-

worpen worden, b. v., bladen dcr Galotropis gigantca, welke in

de nabijheid der bron wordt aangetrolTen. Het bestaan van onde

korstbanken of terrassen, welke op eenigen afstand der tegen-

woordige bronwel zijn gelegen, strekt ten bcwijzc, dat de

uitwatering der bron Ihans lager ligt dan vrocger. Behalve kool-

zuren kalkj die of in een kristallinischenj of in een tufachtigen

toestand verkcert^ en in alle mogelijke vormen wordt aange-

troffen, hetzij als korslen over de oppcrvlakte uitgebreid, hetzij

in de gedaaute van druiven en als malacliiet, of die als rondachtige

en kegelvormige stalactilen is gevormd: L. n^lll9, 1120, vindt

men aan den rand der warmste bron insgolijks zwavel; wijders

treft men gansche blokken aan, welke uit niels anders bestaan

dan uit kalkspaalhkristallen van de fraaiste en groolsle soort

:

* J ^

L. no 1121. De bestanddeelcn van dit bronwater zijn , volgens

A. Waitz (zie mijne «Reisen durch Java)), bladz. 2o9) in 480
grarnmcn: chlornatrium 2,576, chloilalciura 0,044, dubbcl

koolzuur natron 0,635, dubbel koolzure kalk 0,137, dubbcl

koolzure magnesia 0,090, kiezelaarde 0,092 , ijzeroxyde en

aluinaarde 0,079, eene zwavelverbinding, benevens eenegeringe

hoeveelheid vrije zwavel, 0,066.

42. Cheribon. :^ Warme bron aan den oostelijken voet

van don Tje?^i?nai gelegen, omtrent 1,400 voet boven den

Spiegel der zee, in de nabijheid van het dorp Sangkanoei ip

;

zij ontspringt in de onmiddellijke nabijheid der bedding van

de Iji Ampar. Haar water heeft eene temperatuur van 52,4" R.

of 105,0^ F., bij een warmtegraad des danipkrings van 10,0" R.

of 76,0^ F. en 19,1° R. of 75,0^ F. van het bcekwater (ten

8 ure, op den 19^^'' Auguslus, 1857); hetzelve heeft een wal-

gelijkcn smaak en riekt naar zwavelwaterstof-gas. De bron welt

op uit vulkanische puinbrokken (rolstecnen) en is met een badhuis

voorzien. Volgcns A. Waitz, 1. c. bladz. 261 , bevat het water



1344

veel kcLikcnzout, ecnige doelen clilorlalciiim , kiczol- en aluin

anrdc en snoicn van ijzer, bovcndien koolzimr natron, kool

nlk en k

43. ChciHhon. ^ Warnie bron aan den regtet^oever der

fji Sangaroeng, op cen afstand van d paal zuid-zuidoosi-

ivaarls van Koeningan gelegen. Deze bron ontspringt aan

dc grcnzen der neptunische en vulkanische forma tie, namelijk,

van het Kendeng-gebergte en van den voet des vulkaans Tjcri-

mai, uit een kalkachtigcn zandsteen, welke bet hoofdbcstand-

dcel van het eerstgcnoemde gebergte is. (Vergel. afdeel. 3,

bladz. 79.) Zij welt met kracht op uit eeneonregelmatig gevormde

opening, wclkc ongcveer 3 voet wijd is en levert omtrent 30

per gansche bekken, d

dc Javanen ter lengte van G en ter breedte van 4 voet in de

rots is uitgehomvcn, in den tijd van lOininaten; in den bodcin

van dit bckkcn vindt men dc opening, waaruit het water to

vooi-schijn komt. Het bekken is door eene vulkanische brekzic,

ter diklc van 4 voet, en vervolgens nog 2 voet in een

kalkachtigen zandsteen uitgehoawen. Zijn bodem ligt 4 voet

boven het punt, dat de spiegel der aangrenzende beek bij een

gcraiddelden waterstand bereikt. Zoowel de wanden als dc

bodem van het bekken hadden eene okergele kleur, waren,

lijk ,'de hydraat overtogen. Bij

peralaur des dampkrings van 23,0^ R., had

dcs niiddags (van den O''^" Februarij, 1846) een warmtegraad

van oOjO' R. Het was kristalhelder, reukeloos en bezat een

eenigzins zouten smaak; voortdurend bleef het in eene borre-

lende en bruisende beweging, want, behalve groote gas-bellcn,

ontwikkelde zicli eene tallooze menigte van kleinercn (door
1

koolzuur te weeg gebragt), even als inschuimende Champagne

wijn. Dc ontwikkeling van koolzuur en de ophooping dezer

gas-soort boven de bron is somtijds zoo aanmerkelijk geweest,

dat Javanen, die zich in haar water wilden baden, er in gestikt

zijn. Dc zandsteenlagen, welke aan den linkeroever der beek

onder den voet des vulkaans onderduiken, zijn aldaar ter hoogtc

van 10 voet met cone vulkanische brrkziebedekt^hierop rusten
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losse, VLilkanische puiiibrokken on doze worIcii bedckl door cle

aardlaag, welkc de oppervlakte des bodeius uilniaakt. Tussclicn

dc vulkanisclie brekzie en den zandslccn hceft het water^ langs

den oever dcr bcek, ecne geul uitgcspoold.

"Wat betreft dc zoiite bronnen^ wolkezuid-zuidoostvvaartSTan

dc hier vroeger beschrevcne zijn gelegen, namelijk, aan gene

zijde dor keten, in ecn dcr dalcn van hct Kendeng-gcbcrgte,

en die de gas- en inoddcrbronncn van Java n^ IIj Iji Oejah

1

eitmakcn, hier omtrcnt zie men bladz. 1172 en volg. dezei

afdeeling.

44. Cheribon. Warme hron aan den oever der iji

Tjangelok^ op een afstaiid vano'/apaal oostwaarls van Tjamara

gelegen, aan den noordelijkcn voet van het Kendcng-ge]>ergte,

in het distrikt Tjiawi gebang^ regentschap Koeningan. Naar niij

werd verhaald, bedraagt de teniperatuur van het water dezer

bron 55,5^ R. of 112,0^ F. {MondeL)

45. Banjoemas. iff Telaga Leri^ een groot bekken van

warme zwavelbronnen, gelegen in het Dieng-gebergte, ter hoogtc

van 5^765 voet boven den spiegel der zee (distrikt Batoer,

regentschap Bondjar nagara). Dit bekken hebben \^ij reeds

vroeger, namehjk, op bladz. 254 bcschreven; bij een warmtc-

graad des dampkrings van ISjl" R. of 66,0" F. ten 12 ure (op
r

, g

den 50 Julij, 1858) bedroeg de teniperatuur der verscbillende

heete bronnen en beken: 28,4% 52,4% 45,5", 54,6" en 6i,8°ll.

(96, 105, 154, 155 en 178,00 F.)

46. Heetc heek aan den noordelijken voet van de kaivah

Sepandoe; zie bladz. 260. De volgendc dric bronnen 47, 48

en 49 liggen aan de noordoostelijke helling of aan den voet

van hetzelfde gebcrgte Dieng (of Praoe).

AT. Samarang. -^ Waf^me bron Plantoengan. 7a\ ligt

1,960 voet boven den spiegel der zee, aan den regteroever der

kali Lambir, welke door eene dalkloof stroomt, die ter weder-

zijde begrensd wordt door vlakke lengte-ribbcn, bchoorende tot

de noord-noordoostelijkc helling van den Praoe; zij w ordt gevon-

den in het distrikt Selokaton, regentschap Kendal. Deze bron,

welke even als de beide volgende koude bronnen, uithoofde
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van haar gehalte aau Jodium ^ als zeer gewigtig mag worden

beschouwd, hebben wij reeds op bladz. 266 en volg. beschreven.

Sedert een aantal jaren bcstaat alliicr eene bad- en gezondheids-

inrigting, weike door het militair departement is daargesteld, en

aan het hoofd waarvan een officier van gezondheid isgeplaatst;

dit is het eenige etablissement van dicn aard op gansch Java.

De temperatuur van het water bedroeg aan de bron zelve, ten

2 ure (op den 1^'^" December, 1845), 35,1° R. oflll,O^F,by

een warmtegraad des daraptrings van 21,5^ In het koelbekken

was dc teraperatuur 52,6^ R.)

48. Samarang. Koudc mineraalbron nabij Gehangan.
Aan dezelfde noord-noordoostehjke zijde van den g. Praqe, doch

vtel lager dan de vorige, ligt deze bron aan den voet van het

gebergte beneden Selokaton, in hetzelfde distrikt als de hier

onmiddcllijk voorafgaande. Zie bladz. 265

49. Samarang. Koude mineraalhron nabij Asinan; Deze
bron ligt 7 palen oostwaarts van de vorige, aan den voet van

het gebergte. Het naastbij gelegene groote dorp, op een afsfand
van 3 palen ten zuid-zuidoosten van dp bron, heet Bedaka. Ook
van deze bron hebben wij reeds vroeger gesproken, bij de

bcschrijving van den vulkaan Dieng (Praoe), aan welks voet de

drie laalstvcrmelden (47—49) alien worden aangetroffen. Zie

bladz. 264. Ter aangehaalde plaats decide ik de analyse van het

water mcde, welke de heer J. Maier in de nabijheid der bron
zclve heeft gemaakt. Later is nog eene andere analyse, zoowel van
het water van deze als van dat der vorige bron, bekend geworden.
Zij is, namelijk, afkomstig van den heer G. J. Mulder, te Utrecht.

Deze beroemde scheikundige vond in 100 deelen van het water
van Gebangan (no 48) en van Asinan (no 49) de volgende

BESIAXDDEELEN, VAN GEBANGAN. VAN ASINAN.
Chlor-calcium 0,0720 o 1013.

Chlor-magnesium Oj049-4. ...... 0,0571.
Chlor-sodium 1,6918 1,6334,

Chlor-potassinm 0,0035 0,0000.
Jod-magnesium 0,0078 0,0078.
Silica 0,0035 0,0027.

Summa 1,8281 1,8023.
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Het door Mulder geaualyseei-de water T)evalle geen zwavcl-

zurcn en koolzuren kalk of koolzure magnesia. Dat Maici- die

bestanddeelen in het water dier bronnen vond (zie bladz. 264),

Iracht Mulder op de Volgende wijze te vei-klaren; hij vernioedt,

namclijky dat '/is gedeelte gewoon beckwater is vermengd gewecst

met de hoeveelbeid bronwater, welkc door Maier is ondei'zoclil

gewo!*den. Nnar men verneemt, bestaat bij de regeriiig het plan

om de bereiding yan Jodium, iiit deze minerale bronnen, aan den

heer J. Maier op te dragen. (Jav. Cour. 4 NoYCinbcr, 1848, n" 89.)

50. Samarang. Koude siaalhron hoven Medini; dezo

bron bgt aan de noordvvestelijke helling van den Oengaran, in

het distrikt Bodja, regentschap Kendal. In bare nabijheid treft

men twee oude, steenen waterleidingen aan, die naar lempel-

rui'nen heenvoeren. {A. Wattz, Indisch magazijn, Batavia, I. n" 9,

pag. 233, 252, 523.)

5J. Samarang. -^ Koude staalhron ; zij ligt in de onmid-

dellijke nabijheid van den tuin van Medini, beneden denzelven,

aan de noordwestelijke helling van den Oengaran. De buiten-

plaats ^Medini hgt ter hoogte van 3,400 voet boven den spiegel

der zee (distrikt Bodja).

6^2. Samarang. Heete staalhron in de bedding dcr heeh

Siblaia?^' deze bron ligt noordoostwaarts van Medini, doch in

de onmiddellijke nabijheid er van, aan de noord-noordwestelijke

helling van den Oengaran. Zij stroomt alhier door eene lengte-

kloof bergafwaarts en wordt aan hare regterzijde, d. i. ten

oosten en noordoosten begrensd door eene rib, die op zekerc

plaats in de gedaante eens bergtops oprijst en zicli aldaar hoogcr

verheft dan overigens op eenig ander nabij gelegen punt barer

uitgestrektheid het geval is. Beneden dozen top of voorwaarts

springenden uithoek, goenoeng Tjandi, d. i. tempelberg geheeten,

vormt de beek een waterval van meer dan 100 voet hoogte.

Beneden aan den voet van dezeji waterval, in de bedding der

Siblatar is het, dat de heete bron op een groot aantal plaa!sen

nit den bodem opw'elt; eenige dezer bronnen springen als kleino

fonteineri in stralen opwaarts^ de ganschc bedding in de nabij-

heid der beek is verhit. (A. Waitz; 1. c
)
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53. Samarang. Heete staalbron in tie nabijheid van den
goenoeng Tjocroek. Op de rib, waarin zicli de g. Tjandi ver-

lengt en \\elkc zich in eene noord\yestelijke rigting, beneden-
waarts, langs de berghelling uitstrckt, Tolgtmeer oostwaarts eene
andere rib, geheeten g. Tjoerock, d. i., watervalberg. In de kloof
tussclien deze beidc ribben llggen, op een afsland Tan G palcn
Tan Medini, aan de noord-noordoostelijke helling des Tulkaans
(Ocngaran), heete staalbronnen, wier bestanddeelen Tan nabij

OTereenkoraen met die, welke wij hier boyen beschrcTen hebben.
Ook deze ontspringen in de bedding eener kloof aan den Toet
Tan een VTaterTal, tervyijl ook alhier de gansche bodem in het
rond yerhit en met ijzeroxyde hydraat, — bezinksei yan het
bronwater, — is bcdekt. Het ^yater yan somraige dozer bronnen
heeft eene warmle yan 41,3^ R. of 125,0" F. en springt met
kracht in stralen uit den bodem opwaarts (^4, Waitz. 1. c.)

5^. Sa?narang. Koude staalbronnen aan den oosUnoord-
oostclijkon voet van den Oengaran, in het distrikt Oengaran,
regcnischap Salatiga. Wanneer men yan het dorp Oengaran
den grooten weg 3 a 4 palen ycrder volgt, die yan dit punt af
in eene zuidelijke rigting naar de binnenlanden yan Jaya yoert,
dan komt men in eene strcek aan, alwaar ten oosten yan den-
zelven, lusschen dozen en de beek Oelo, drie bronnen vyorden
aangctroffen, welke op verschillende afstanden yan elkander zijn

gelegcn: het water dier bronnen heeft zeer yeel oyereenkomst
met sellzerwater. Verder noordwaarts been ligt eene andere
dergelijke bron, namelijk, aan den linkeroeyer der zoo even
genoemde beck, tusschen de dorpen Kelepo en Gondorio. {Mondel.)

55. Samarang. Twee warme bronnen in de bedding der
kali Oelo. De eerste ligt in de nabijheid yen het dorp Kelepo,
op een geringen afstand in eene noordoostelijke rigting van de
vrocger yermelde «drie seltzervyater bronnen.)) De tweede li«-t

raeor noordwaarts been, aan de noordelijke zijde van de vierde
staalbron, in de nabijheid yan het dorp Gondorio. Beide echter
bezitten incrusterende eigenschappen en zetten een bezinkzel
af, waardoor de bedding der kali Oelo als in trappen is herscha-
pen geworden. {Mondel.
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56. Smnarany. ^ Koude staalhron kali Pawang nahij
Bimjoc koening, gelegeii in het distrikt Ambarawa, regentschap

Salatiga, aan do vlakke zuidwaarts gekeerdc helling van den
Ocngaran, ter hoogte van 2,900 voet boven den spicgel der
zee. AVij hebben dezelve reeds op bladz. 344 besclireven;

een warmtegraad der lucht van 18,0^ R., ten 91/2 ure
(op den 50'^" Maart, 1845), bedroeg de temperatuur van het

17,5^ R. of 71,5^ F. — AVij tellen dcrhalve, met inbc
grip van de volgende, niet minder dan acht, deels warme, deels

koude bronnen , welke aan de helling of aan den voet van den
J

voormaligen, aitgebluschten vulkaan Oengaran zijn gelegen, en
die, behalve verschillende zoulen, vooral een rijken vooy^raad
van koolzuur en ijzeroxydul bevaiten.

57. Samarang. Laauwe ziuavelbron, waarin eenc geringe
hoeveelheid gas opstijgt; zij ligt aan de zuidelijke helling van
den Oengaran, 3 palen boven Banjoe koening, op den weg,
welke naar den hoogsten bergtop Socnio wono voert. {Mondel.)

58. Bagildn. ^ Wat^nie hronkaliAnget, yiabijWonosobo,
gelegen in het distrikt Wonosobo, regentschap Ledok. In de
rigting van noord ten oosten van het oord Wonosobo viiidt

men deze bron in eene kleine beekkloof, welke in eene west-
zuidweslelijke rigting beigafwaarts loopt; zij ligt, namelijk, op
den vlakken voet des Sendoro, tot welken berg deze bron behoort.
Haar water is reuk- en smakeloos, zet een geelachtig bezinksel
af, namelijk, ijzeroxyde hydraat en had, ten 9 ure (op den 10 '^^°

October, 1845), eene temperatuur van 33,3" R. of 107,5° F.

59. BagiUn. ^ Warme bron kali AngSt in het Zuid-
Serajoe gebergfe, regentschap Keboemen. In dit gebergte ligt

in de rigting tusschen Wonosobo en Keboemen, omtrent op gelijken
afstand van beide plaatsen, het dorp Karaug sambong. Verwijdert
men zich van dit dorp 5 palen in eene west-zuidwestelijke rig-

ting, dan bereikt men de hier boven gcnoemdc bron; zij ont-
springtjn een ondiep dal, tusschen allengs oprijzende hoogten,
welke uit lagen van een blaauwachtig grijzen, kalkacht
zandstccn bestaan (in het gebied van

o

ptunisch
bcrgle). Zij welt nict uit eene enkelc opening op, manr
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men vindt in een raoorassigen, met een wclig groeijend struik-

gewas bedekten grond eene menigte plaatsen, waar eene geringe

hoeveelhcid heet water ontspringt ; de gansche opgewelde massa

.
vereenigt zich tot eene warme beek, (kali) Anget geheeten,

welke aanvankelijk in eene west-zuidwestelijke rigting stroomt,

dan OYcr een 3 yoet hoogen zandsteentrap een kleinen watenal
vormt, zich aan den voet van dezen wand orawendt, vervolgens

zijn loop noord-noordoostwaarts voortzet en zich eindelijk veree-

nigt met eene beck van koud water, die uit het nooixloosten

bergafwaarts komt; van het punt af waar deze beide beken
zich vereenigen, stroomen zij aanvankelijk in eene noordwes-
lelijke rigting. Binncn deze gansche uitgestrektheid, eenige

honderd voet in den omtrek, is de bodem moerassig, met
gcboomte bedekt en bezit het water een hoogen warmtegraad;
de stralen dcr zon worden gebroken door de dampen, welke uit

hetzelve opslijgen. Het water is reuk- en smakeloos en had, ten

9 ure (op den 28^'^'' Mei, 1847), eene temperatuur van 36,8' R.,

bij een warmtegraad der lucht van 19,7" R.; deze waarncming
<leed ik ter plaatse, waar, aan den kleinen wand, het water door
eene geul benedenwaarts stroomde. Deze goot, welke in den
zandsteen is uitgehakt, benevens een aantal gehouwen steenen,-

-die aan den voet van den wand verstrooid in het rond liggen,

m(^en als zoo vele bewijzen worden bcschouwd, dat deze bron,

vrocger in een bckken, uit teerlingvormige steenen bestaaude,
omslotcn en tot badplaats gebezigd, reeds v66r lahgen tijd

aan de inboorlingen bekend was. Het naastbij gelegene dorp
heet Kali sat en ligt op 2 palcn beoosten de bron.

60. BageUn. ^ Warme bron nabij Banioro, in het
regentschap lieboemen. In hetzelfde gebergte, waarin wij de
vorige bron aantrofFen, doch veel verder westwaarts, ligt eene
^Ya^me bron 2 palen bezuiden Banioro, in de nabijheid van het
kleine dorp Serabodo^ zij ontspringt boven den regterwand
der ilvier Look oelo. De Javanen hebben er een bekken om
gevormd, zaamgesteld uit rolsteenen, hetwelk eene'dieptc
van 5, bij eene breed te van 7 voet heeft, doch waarin slcchts '/2

a 2 voet walor staat. In den noordoosteliiken hoek van het
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bckkcn stijgen cenigc gas-belleu in dit water op; te dicr plaatsc

bcdrocg de tempera tiiur van heizelve, des morgens ten 7 ure
(op den l^f- Junij, 1847), 31,7°, die van den rnodder, wanrm
de thermometer tot op zekere diepte werd gestoken, 52,0°, bij

eeu warmtegraad des dami^krings van 19,0^ R. Hctzclve zet

een ukeloos, doch eenigzins

van smank. Uithoofde de bodem van bet bekkeu hooger ligi

dan de bedding der beek, zoo sijpelt het water uit den oever
wand en wordt aldaar, uilhoofde der zoutdeelcn, waarmede hel

bezwangcrd is, met graagte door buffels opgelikt.

6^. Kadoe. ^ Warine broti in het heekdal der kali Elo
Zij hgt aan den voet van den goeuoeng Andong, een der berg
toppen van het noordwestelijke voorgebergte des Merbaboe
Reeds op bladz. 557—358 hebben wij van deze bron melding
gemaakt. De temperatuur van het water bedroeg, ten 10 ure

(op den 50^'- Mei, 1858), 28,4^ R. of 9G,0^ F. , bij een warmte
graad des dampkrings van 19,5" R. of 76,0^ F.

62. Jogjakerta, iff Warme bron aKi
de ziiider kust. Oostwaarts van de monding der kali Opak
nadert de wand van het zoogenaamde Zuidergebergle van Jogja-
kerta, — eene kolossale kalksteenbank, — steeds meer en meer
de kust.

aan

ist, totdat hij zich,- op een afstand van 6 palen der
genoemde monding, eensklaps in de baren der zee m

stort. Van den moud der kali Opak tot aan deze strcek bestaat
het strand uit eene rijdainen, begroeid met Spinifcx squarrosus
L., Jpomaea maritima R. Br. en Pandanus-boompjes. Tusschen
deze duinen en den rotswand ligt eene zandige, moerassige vlakte,
welke in de rigting van het oosten steeds smaUer toeloopt,
zoodat zij, op een afstand van 4 palen van de kali Opak, ter
naauweruood eene breedte heeft overgehouden van 50 voet.
Alhier is het, dat de bron uit den zandigen bodem der kleine
vlakte ontspringt; deze is, even als een weideveld, bedekt met
gras en kruiden. Het ^Yatc^ der bron heeft een walgelijken,
hepatischen smaak, verspreidt een sterken reuk van zwavel-

tcretof-gasen zet eenegroote hocveclheid week, modderachlia-
bezinksel af, hctwelk kleur bezit. Do
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hoofdbroii was door kunst in eeii vicrkant bekken Iiei-schapeii,

dat ecnc middellijn had van omtrent 3 voet en met een
dak was voorzien^ in dit bekken had het bronwater, ten 9
ure (op den J5''"' April, 1836), eenc tempera tuur van 42,2° R.
of 127,0^ F., terwijl de warmtcgraad in de kleinere bronncn
45,7" R. of 135,0° F. bedroeg; in de vrije lucht steeg de ther-

mometer niet hooger dan tot 21,3" R. of 80,0'' F. Het water
dczer verschillende bronnen vereenigt zich tot ecne kleine beek

,

welke echter, op een geringen afstand* van de plaats haars

oorsprongs, weder in het znnd vcrdwijnt.

Niet ver van deze bron ligt , in eene oosteHjke rigting van
daar, het dropsteenhol «Karang tritis:» door het gewelf van

P

druppelt, als door eene zeef, het fijn verdeelde

bcnedenwaarts, waarvan de temperatum- 2 graden lag
dan die der buitenluclit. Hier wordt
regenbad gevormd, dat, gelegen in de nabijheid der"warme bron
en van het diepe blaauw der zee, welker baren tegen de nabij^

liggende duinen klotsen, een lievelingsoord der SuUans van
Jogjakerta schijnt te zijn geweest. De nog overgeblevene muren
van een voormalig lusthuis getuigen, dat de Javasche vorsten
zich menigwerf alhier ophielden.

63. Soerakerta. ^ Wai-ine bronnen nahij Pablingan,
gelegen ter hoogte van 1,200 a 1,500 voet aan den west-zuid-

westelijkcn voet van den Lawoe. Zij liggen li/a paal bencden
de plaats, waar zich, in de kloof nabij het dorp Djoerang djerok,

koolzuur nit den bodcm ontwikkelt (vergclijk bladz. 1301),
en Averden reeds vroeger, namelijk, op bladz. 465^467 beschrc-
vcn. In de opgaaf, betreffende de temperatuur dier bronncn, ter

aangehaakle plaats gedaan, zijn eenige fouten ingeslopen, welke
wij hier zullcn verbeteren. Bij eene temperatuur der lucht
van 19,5" R. of 76,0' F., ten 10 ure (op den 21^'- Mei, 1838),
had het water, in het tot bad ingerigte bekken, een warmte-
raad van 27,1" R. of 93,0" R; de overige aldaar opgenocmde

bronnen hadden eene temperatuur van 21,0" R. of 86,0" F.,
22,6^ R. of 83,0" F., 23,5« R. of 85,0' F. en 24,8" R. of 88,0'^ R

64. Soerakerta, ^ Warjiie bron nabij het dorn Gain'pimj
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gelegen aan dc iioorcl-noordwcslolijke zijdc van den Lawoc,
boven Tarik. Van dit dorp af rijst de bodem, naar de zijdc van
den Lawoe been, steeds opwaarts; hij stijgt op in heuvelen
die een lang gerekt, docli laag Toorcreberffte voiiuen, hetnelk

p

dwars gerigt is ten opzigte van den berg. Daarop volgt cen
bcrgplat van geringe uitgestreklheid, waarop, tcr plaatse waar
hetzelve tot eene tweede dwarsloopcnde hcnvelrij beglut op
te rijzen, bet dorp Gamping ligt. De tweede heuveb-ij gaal aan
hare binnenwaarts gekecrde zijde, welke eenigermatc glooijcnd
afloopt, anderniaal in een bei-gplat of trap over, die hoo^
rijst dan bet eerstgenoeradc en waarop bet dorp Djambej
wordt gevonden. Op den eersten trap, derbalve op denbuiten-
waarls gekeerden voet van de tweede heuvelrij, ontspringt de
hicrboven genoemde bron, in dc nabijheid van eerstgemelddorp,
welks naam kalk beteekent. Witacbtig grijze, met gaten door-
boorde, als uitgeknaagde kalksteenrotsen verhelTen zich boven
de oppcrvlakte des bodcms, zoowel in de nabijheid der bron als
in andere deelen van dit voorgebergte; zij mogen als bewijzcn
worden beschouwd van de neptunischc hoedanigheid dezer voor-
bergen, welke, als een opgeheven gedeelte van bet tertiaire
gebergte, de spleet begrensden, waaruit de vulkaan alien
oprees en die overigens in de meeste gedeelten van de belli

gen des vulkaans door lava-stroomen overdekt, daarmede zijn
overstelpt geworden; ten gevolge dezer uitges torte lava-stroomen
heeft de helling eene vlakke gedaante verkregen. Het water der
bron is laauw en heeft bijna geen reuk, noch smaak. Ver-el
bladz. 428.

°

65. Madioen, ^ Laauiv warme Iron in dc nabijheid van
het dorp Pradjan, aan den westelijken voet van den goenoeng
Ngebel (Wilis), welke reeds op bladz. 475—476 is beschreven.
Met uitzondering van de bron bij Koeningan (no 43) ontwikkelt
zicb uit deze eene grootere hoeveelheid koolzuur dan uit eenige
andere bron op Java.

66. Madioen. ^ Warme zouthron in de bedding der
kali Pandoesan, beneden bet dorp Loempang, in het gebergte
Ngebel (Wilis), welke reeds op bladz. 482 is beschreven sewor-

>
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den. Do temperatuur van hot water dczcr bron, >\clke cene

grootere hocveelheid keukenzout (Cliloniatrium) afzet dan eenigc

andere tot lieden bekende bron op Java, bedroeg, ten 10 urc

(op den 18'^- Junij, 1858), 50,6° R. of 146,0" F.

67. Pasoeroean. ^ War?ne bron SingoetHti^ aan den

noordoostelijkeri voef^ des Kawi, in liet distrikt Batoe, regent-

schap Malang. Wij hebben er reeds melding van geraaakt op
bladz. 1190—1195.

68, Besoeki. Warme bron nahij Tiris, aan den noordoos-

telijken voet des Lamongan.' Uit eene menigte openingen , welke
binnen een geringen omtrek zijn gelegen, welt lieL bronwater op^

de temperatuur derzelven bedroeg (op den 4'^'"" Januarij, 1845)
50,9 a 42,5° Celsius, zijnde 31,^ a 54,0° II. of 105,8 a 108,5" F.

(H. Zollinger, in bet Gcneesk. archief, Batavia, II. bladz. 169. i)

Eene groote menigte gas-bcllen ontwikkelde zich in het water,

betwelk een roestkleurig bezinksel op het gesteente afzette.

Hetzelve bevat, volgens J. Maier (1. c. Ill: bladz. 125), in 1,000
grammeii: koolzuur 1,192, koolzuren kalk 0,205, koolzure

magnesia 0,788, koolzure ijzerprotoxyde 0,050, Chloruretum
sodii 0,758, Chloruretum magnesiae 0,546, aluinaarde 0,015,
kiezelaarde, 0,111, benevens sporen van Chloruretum potassii.

69'. Eiland Bladoera. Warme bron in de nabijheid van
bet dorp Ajer panas, nabij den weg naar Pamakasan, op een
afstand van 17 palen van Soemenep. Het water heeft eene

temperatuur van 27,1^ R. of 95,0" F., is helder, riekt en smaakt
naar zwavehvaterslof-gas en welt op in de nabijheid van het

strand, ter hoogte van ongeveer 20 voet bovcn den spiegel der
zee, aan den voet eener kalkrols. De plaats, waar de bron
ontspringt, is tot een badbekken ingerigt. (Natuur- en Geneesk.
archief, Batavia, II. bladz. 554.)

70. Eiland Madoera. Bronnen van koud^ ziltig modder-
wafer, van blaauwachtig grijze kleur, waaruit zich veel koolzuur

Te gclijk met de aldaar opgegevene temperatuur in graden van Celsius zijn de
graden naar de school van Fahrenheit medegedeeld gcvordcn: lOS'/a tot III";
deze laatstcn komen echtcr met de cerslgenoemdeh in geenen declc ovcrecn.
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oiitwikkelt; zij liggen I'/a paal noordoostwaarts van de vorigc

bron. Hare tempcratnur is 23,5° R. of 85,0 F. (I. c.)

Van de hi^onncn^ gelegen op andere eilanden van den
Indischcn archipcl, behalve op Java, zijn slcchts de volgenden

tcr raijner kennis gekomen.

,i. Eiland Sumatra. Eene hron Telok belongs in de Lam-
pong-distrikten; volgens J. Maicr (1. c.) bevat zij de volgendc

bestanddcclen ; vrij koolziiur, koolzuropotascli, zwavelzure soda,

Chlorsodium, koolzurc kalkaarde en magnesia, kiczclaardc,

sporen van pbosphorzure aluiuaarde en ijzeroxyde.

^. Eiland Sumatra. Warme zivavclbron aan den voet van
den goenocng Rate, in de Lampong-distrikten, nabij Natar. (Jav.

Cour. 22 December, 1847, i^ 102.)

3. Eiland Semao^ gewoonlijk Semaoe genocmd. (Dit eikind

heeft eene lengte van 6, bij eene breedte van 3 palen, enligt

ten westen van liet zuidwestelijke uiteinde van Timor, waarop
de hoofdplaats Koepang is gebouwd.) In de nabijheid van bet
dorp Wijasa, op dit eiland gelegen, wordt eene bron gevonden,
welker water een smaak beeft als eene oplossing van ijzervi-

triool en dat «schuimt als zeepwater. » Volgens Francis in zijne

verhandeb'ng over Timor. (Tijdsch. v. Neerl. Indie.)

h. Eiland Noesa laoet. Dit eiland ligt ooslwaarts van
Amboina; bet is I1/2 paal laug en i/a paal breed. In de nabijbeid

der noorder kust wordt eene beek gevonden, welker water zoo

heet is, dat men er eijeren in kan gaar kooken. {3Iondel.)

6. Eiland Oma. Dit eiland li^t noordoostwaarts van Amboina.
en heeft eene lengte van 3, bij eene breedte van 2 palen. Aai
de zuider knst van hctzelve ligt eene warme bron, welker watei

door de inboorlingen als heilzaam wordt bcschouwd tegen rbu
malische ongesteldheden. [Blondel.)

t
r

C. BEKEN EN MEREN, WIER WATER ALUIN OF VRIJ ZWAVEL-
ZUUR BEVAT.

Deze meren liggen alien in bckkens van nog dampende kraters

en de beken stroomen of door kraters, welke geene bekkcn
vorraige gedaante bcbben, of zijn de uitwatering dier zure nieren
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Beide helSbeii hunneii oorsprong in het omringende terreiii der

kraters, namelijk, op de hoogcr gelegcno en meerendeels met

^^ ouden bcclekte bergwanden, van welke voortdurcnd water bene-
E

dcnnaarts vloeit^ gevormd uit nederplofsel van wolken (nevel en

reg-cn)j dat zicli allengs in kleine beken vereenigt. Tot op de
h

plaais waar deze heken den h^^ater hinnenstroomen^ besiaan

zij uit zuiver ^ atmospJierisch water; zij verkrijgen hare
r #

ziire hoedanighetd eerst nadat zij door den krater zijn

gevloeid, alwaar derzelver water in aanraking komt met de

zwavelig zure dampen der fumarolenj tevens verhit wordt en

zwavelig zuur opneemt. Met ziet dergelijke beken in de kra-

ters al borrelend en sissend heenvlieten tusschen honderden

vangaten, die met zwavelbcslag zijn bedekt, en waaruit dampen

opA^ men die beken in haar k

kelenden loop uit het oog, dewijl zij in eenige dier gaten ver-

dwijnen cm uit anderen met gedruiscli weder opwaarts gedrevcn

te worden; ook de spiegels der kratermeren worden op hon-

derden Tan plaatsen door de oprijzende darapbellen in beweging

gebragt, als kookten zij. Waar zij den krater verlateu, waarin

haar volumen door den verdikten Avaterdamp, ^Yelkc met zwa-

velig zuur en zwavelwaterstof-gas tc gelijk uit den bodem oprijst,

misschien eenigzins is vermeerderd geworden, daar is haar water

zuur en ondrinkbaar. Het onderscheid tusschen het kristalheldere

water der beek boven het punt, alwaar zij den krater binnen-

stroomt, en de zure of wrange hoedauidieid , welke de beek

bczit, nadat zij den krater heeft verlaten, is vooral zeer dnidelijk

bij de ka\yah Tjiwidahi en Papandaijang, waar de binnen den
krater stroomende beck reeds vrij aanzienlijk is^ ditzelfde ver-

schijnsel laat zich echter evenzeer, hoewel in geringere mate,
al de andere beken waarnemen. Overigens gebeurt het

slechts zelden, dat het water vrij zwavelzuur bevat; meeren-

deels is het zwavelzuur, met thonaarde verbonden (aluin). De
oorzaak hiervan laat zich op eene zeer natuurlijke wijze ver-

klaren^ in de kraterruimten, waardoor de bedoelde beken
strooraen, is bijna al het gesteente verweerd, ontbonden en in

eene ^vilkleurige, papachtige massa overgegaan, welker hoofd-
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bcsland bodem
ach%. Behalve het zuur dcr Tulkanischc dampen, waarmcde
hot water -wordt bezwangerd, moot hetzclve gedurendc zijn

loop door dc modderaclitigc kratci-ruiiiitc eene grootc hoevcel-
heid thonaarde opnemen, met zich voortstuwen en hieruil
is het, dat, door verbi'nding met z\\\ivelzuur, altiin geborcn
wordt.

Uit dezen lioofdc is het, dat de zure of aluio bevalleude
beken en mereu in den eigehjken zin des woords tot het
hoofdstuk behooren gebragt le worden, waarin over dc mine-
rale bronnen wordt gehandcld^; zij onderscheiden zich van deze
laatstgenoemden alleen in dit*opzigt, dat de chemische werk-
plaats, waarin het water met vreemdsoortige bcstanddeelen wordt
bezwangerd, niet ter dieptc van eenige duizenden van vocten
heneden de oppervlakte der aarde, — maar aan die opper-
vlaktc zelve is gelegen, nameHjk, dat zij zich bevindt in do
met dampen doorvvoelde ruimte des kraters.

Heeft de krater geene bekkenvormige gedaante, hgt hij daar-
entegcn aan de heUing eens bergs', staat hij aan de eene zijde
open, gehjk het gcval is bij n" 5, 4 en 5 der hier later
genoemde voorbcelden, dan zet de beek haren loop onafge
broken door denzelven voort, of vormt zij hoogstens hi
daar kleine plassen of borrelende waterpoelen; is daarentegen,
gehjk in de overige voorbeeldcn, de kraterbodera aan alio zij-

den door een hooger rijzenden rand omgeven, d. i., heeft hij
de gedaante eens ketels of trechters, dan volgt hic'ruit nood-
zakehjker wijze, dat het binaen gestroomdc water zich tot een
meer meet ophoopcn, waarvan het bekken of geheel of ten deele
vervult is. Heeft nu dit bekken een zeer grootcn omvang, of is

er en

de toevloed van gering, dan is de verdampin
stof vohlocnde oni het niveau van het meer bcneden den rand
des kraters te houden en hetzelve bezit alsdan, gdijk in n» 1,
2 en 7, geene uitwatering ; heeft het bekken daarentegen geoa
grooten omvang, is de toevloed van water, hetwelk van dc
met wouden bedekte, hooge ringgcberglen nederwaartsstroomt,
zeor groot, gdijk bij no 6, 8 en 9 is vermdd, dan vlo.^'t

86
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cone beck over dat gedccltc van den rand des bekkens, waar

doze het laagst is. In het voorbceld, aangeliaald ondcr u^ 40,

beoft bet waLcr waarscbijniijk ecn ondcraardscbon uitwcg, ter-

wijl zulks in bet voorbceld ondcr n*> 11 aangcvoerd duidcbjk

bewijsbaar is. In dit laatsfc aangoliaalde voorbceld sijpclt de

zuro beck banjoe Pai't te voorschijn aan de buitcnwaarts ge-

keerdc hclbng* des bergs (van den eruptic-kegcl), in welks

ketel bet meer kauab Idjen is gclcgen.

Dat de verklaring van bet ontstaan dezer zure merenj of,

bcter gezegd, dicr aluinmerenj uit almospbcriscb water (neder-

plofsel van ^Yolkcn5 regenvvater), betwelk in aanraking komt

met de zwavelig znre dampen , aanvvczig in de rijk van ibonaardc

voorziene kratcrbekkcns, als de juisle verklaring van dit ver-

schijnsel mag bescbouwd ^YorcIen, laat zicli bierdoor bewijzen,

dat zij nergcns elders voorkoracn dan in werkzame kraters,

terwijl daai^enlegen zoetwater-meren worden gevo7iden

in alle kelelvorraige kraiers ^ wier xverhing heeft opge-

hoiiden. Deze laatsten bebben in zekcr opzigt de groolste

overcenkorast met de znre mcren, de bckkens bebben volko-

mcn gebjken vorm , de wanden loopen , even als bij de anderen

bet geval is, bctzij kringvormig, of in een balven kring

rondom bet meer, sommigcn bebben cene nilwatering, anderen

bezitten er geene^ maar nu bondt de overcenkorast op, want

de kraterbodem is uitgeblascbt, gecne dampen stijgen meer

uit denzelven opwaarts, do wanden des ketels zijn met wouden

bcdekt: het water van het meer is zoet. Tot deze soort

bebooren ; bet water, dat den bodeni van den wes

ketcl «kawab Oepas)) i) van den Tangkoeban praoe bcdekt,

dal van de telaga Dringoe, Werdolo, Pengiloug, Tjebong,zie

bladz. 46, 225—228 en der telaga Ngcbel , zie bladz,479, enz.

De zure beken en meren zijn de volgenden;

d. Een meer zonder uitvvatcring, in den oostelijlvcn ketel

*) Dc Tiaaui Oepas (Gift) duidt aan, dat deze krater eerst scdert kort is

uitgebluscht cii dat zich vrocgcr verstikkende gas-soortcn in denzelven hebbcn

ontwikkeld.
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((kawah Ratoe,)) van den kratcr des Tangkocban praoe; zio

bladz. 44 en yo%. ^) 2. Een mecr, zonder nitwaiering,

in dc kawah Patoewa,. zie bladz. 63; 3. cone beck (tji

Widahi, zio bladz. 1206—12175 4. eenc beek (iji) Pane
resan, zie bladz, 71; 5. eene beck (tji) Papandaijang, zie

bladz. 110, welke in ccn verdcr van bier gelegen gedocUc van
harcn loop Iji Berem wordfc geheeten; 6. een nicer, met eene

uitwatcrende beek, lelago Codas, zie bladz, 120 en volg. Bij een
warmicgraad des dampkrings van 14,6^ R. of 65,0^ F. bcdroeg
dc Icmperatunr van het water van dit mecr, ten 11 ure (op
den 2''«" Augustus, 1837), op dc mccste plaatsen, waar ondcr-

zock deswege in hct werk werd gcstcld, zclfs op die plekken

bcUen opboircldcn , nict mecr dan 1G,8' R. of 70,0= F
slechts op cnkcic j^laatscn, die in de nabijheid des oevers
warcn gclcgen, had hcL

stecg dc thermometer tot op 50,6° R. of 146,0° F
migc klcine waterpoelcn, welke door ffas-bellen in bcw

gcreu warm teg aad

j^cc-i^i^iiyu 111 uuvvui^ing

den gebragt en aan den zuidwcstclijkcn oever van het

gelegen, berciktc het water een hittcgraad van 25,7^ R. of
90,0° F., in andcrcn zelfs 56,8° R. of 1G0,0^ F.; 7. twee
klcine nieren zonder uitwatcring, welke in den Galoenggoeng
liggcn , zie bladz. 155 ; 8, een nicer, met eene uitwatcrende beek,
telaga Leri, zie bladz. 234 en volg., welke, uithoofde van hare
weiachlige kleur, de meesle overcenkomst hceft met hel ^vitte

meer (telaga Codas); deze witachtige kleur wordt veroorzaakt deels
door den weerschijn van het bezinksel dat den bodem van Iict

meer bedekt, namelijk afgezetle thon- en kiezclaarde, en ten decic
door de troebelheid van het water zelf, uitboofde deze thonaarde,
na hare verbinding met zwavclzuur, weder afgescheiden wordt
en nederploft; 9. een nicer, met eene uitwatcrende beek,
telaga Werno geheetcn, zie bladz. 227; dO. een mcer, zonder
uitwatcring, in den kratcr van den goenoeng Keloet, zie bladz.
674 en volg; dd. een racer, met eene uitwatcrende beek

»; Is bIj fie opgaaf dcr bladz. verdcr uiets vermcld, dan wordt dc plaat.s in .1

afdccling van hct wcrk scvondcn.
ezc
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gdegcn in de kawahldjeo, zie bladz. 1010 en 1016. Hot water

der beck, welko uit dit mcer vioeit, en welke door dc

inhoorlingcn banjoe Pait i) wordt geheeten, bevat als hoofd-

bcstarKldeclj volgens de analyse van A. Waitz (vergeL bladz.

1020), duhbel zivavelzure aluinaarde en buitendien zvvavel-

zuren kalk, chlornatrium, chlormagnesium, chlorkaliam, be-

nevens eene geringe hoeveelheid zwavelzure ijzcroxyde, plios-

phorzuren kalk en kiezelaarde.

Uilhoofde het water dezer beek, tietwelk ik in zorgvuldig

geslotene en goed bewaarde flesschen had medegebragt , met in acht

neniing van de niceste behoedzaaniheid te Samarang is onder-

zocht, zoo geloof ik^ dat het verkregene resultaat, als quali-

tative analyse beschouw d , alle vertrouwen verdient ; ik ben

derhalve van gevoelen,. dat de opgenoemde beken en mercn,

welke gcwoonlijk zwavelmeren worden genoemd, uit gelijkc of

bijna daarmedc oyereenkoraende bestanddeelcn zijn zamen^e-

steld. 2) Dit vermoeden vindt niet slechts bevcsl C'o
even aangehaalde, maar hiervoor pleilen insgelijks de volgcnde

gronden; lo alien hebben zij een zuur^wraugen, aluinach-

tigen smaak; 2^ alien zetten zij cen wit bezinksel af^ dat

onderling veel overeenkomst met elkander heeft; 5^ het gcsteente

der Javaschekraters is van trachietischen aard, namelijk, veld-

spaath-lcava, welke hoofdzakelijk nit felsit en glasachtigen

veldspaath bestaat, waarin^ wel is waar, nu en dan horn-

blende en niagneetijzcr^ doch beide slechts in zeer geringe

hoeveelheid voorkomen. Er zijn dus hoofdzakelijk kali, thon-

en kiezelaarde, en w el in eene zeer ffroote hoeveelheid. in de kratprs

*) Pait beteekent eigenlijk hitter*, bij de Javanen worclt dit woord echter dik-

wijls in cen zeer rniracn zin gcbczigd; zij passen hetzelve algemeen toe op alles,

wat een wahjelijken , onaangenamen smaak heeft; het water der banjoe Fait smaakt
zuur^ wrang.

*) Het komt mij Toor, dat de analysen van het water der telaga Eodas en der
tji Tapandaijang, beide door A. Waitz bewcrkstelligd, welke medegedeehl zijn

gewordcn iu mijne „Rcisen durch Java" bladz. 261 en 268, minder vertrouwen
Tcrdienen dan deze, uithoofde het water dezcn kccr met de vcrcischte bchoed-
zaamhcid was bcAvaard en vcrzonden jrewordcn.
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voorhanden; ») nadat dit gestecnte gehcci en al is onlboiidcn,

vormen deze zelfstandigheden den kratermodder, die meeieu-
deels uit kiezelaarde beslaat; 4o de veerkraclitige vioeistoffcn,

die uit de krators der Javasche vulkanen opstijgcn, bcstaan

uit waterdamp, zwavelwaterstof-ffas, maar lioofdzakclijk uit sas-

vormig zwavel 1 op
water der aanwezige beken, meien of kleine poelen, trekt

zuurstof uit, de lucht aaa en gaat over in zwavolzuur. L'it-

lioofde nu dit zwavclzuur zich nict kan verbiiiden met du
aan^\ezige kiezelaarde, zoo zijn Iiet hoofdzakelijk kalicnihon-
aarde, waarop zijne werking wordt uitgeocfend en waarmcde
het zich verbindt: alle vereischten tot het docn ontsfnnn van
zwavelzure kali en zwavelzure thonaarde, d. i. aluiv, zijn der-

halve voorhandcn. De kiezelaarde wordt door de werkin^^ van

o

het stroomende water mechaniscli weggevoerd en in de beken
en meren, als een wit bezinksel, op den bodem teruggevonden

;

50 in vele kraters, en wel op die plaatsen des bodems, welke
vochtig zijn, zonder echter onder water te slaan en waar het
opslijgende zwavelige zuur in oumiddellijke aanrakii

met den dampkring en met de oppcrvlakte der onlbondeno
rotsen, wordt werkelijk aluin gevormd, die zich in de gedaantc
van ,vederaluin (Bisulphas aluminae) in lange, asbestachtige
kristallen ophoopt. Dit verschijnsel wordt onder anderen waar-
genomen in de telaga Leri, en voornamelijk in den Wajang,
alwaar deze zelfslandigheid in eene zeer groote hoeveelheid
voorkomt.

Op grond van het hier boven aangehaalde mag, naar mijn
oordeel, met voldoende zekerheid worden aangenomen, dat
niet slechts het geanalyseerde water des Idjen, maar insgelijks
dat der overige Javasche kraters, der beken, welke die kraters
doorstroomen, of der meren, die er in worden gevormd, be-
halve andere bestanddeelen, hoofdzakelijk zwavelzure thon-
aarde bevat. Zeer waarschijnlijk is het, dat eenii^e dicr beken

De bestanddeelen vtm den veldspauth z'ijn, volgeus Gmelin : kiezelaarde 66 Q
thonaarde 17,5, kali 16,5.

'
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on meren, zoo als b. v. de tji Paneresan, welker water zulk

ceil scherp zureii smaak heeftj dat het de tanden bij het proeven

er van stroef maakt, insgelijks vrt^ zwavelzimr onder hare

bcstanddeelcn bevatten; dit zuur kan echter niet lang en dan

nog slechts voor een gcdeelte in dczcn (vrijen) toesland in het

water Yerbhjven, want in alle kraters zijn modder en opge-

loste rotssoorten aanwezig, met wier alkahen en aardsoorten

zich dit zuur verbindt.

Belialve de reeds opgenoemde zure meren^ welke In nog heden

werkzame kraters, en de zoetwater-meren , die in reeds uitgebluschte

kraters zijn gelegen, wordtnog eengrootaantalmeren op Java aange-

ti-ofFen; deze ^Yorden niet in kralerkolken, maar in andere uitho-

lingen der aardoppervlakte hier en daar verslrooid gevonden,van

zouen van 4 a 6,000 voet. Uithoofde

hior voormalige meren verdwijnen, ten gevolge van uitdrooging,

elders nieuwe ontstaan kunnen, door verzakklngen (instortIngen)5

zoo is liet van aanbelang alle thans bestaande meren te kennen, ten

einde daarnlt later de veranderingen ^ welke aan de oppervlakte des

bodems Lebben plaats gegrepen, te knnnen beoordeelen. Eene der-

gelijke opgaaf behoort echter eerder tot de hijzondere topograpMe

van Javciy -— welke arbeid later in het licht zal worden a^e^even, —
dan tot het onderhavige werk; tevens zal daarin worden opgenomen
eene bescbrijving der watervallen en holen, welke op Java w©rden
aangetroSen, alien plaatsclijke bijzonderheden, waarvan de kemiis

aan den geoloog, nitlioofde der aid; ar o
het gesteente, van zeer veel P'ewjoi; is, het2;een derhalve later

in gemeld werk zal worden medegedeekl De bergmeren, in bekken-
vormige uitholingen gelegen, zijn op Sumatra bekend onder de
benaming: Dahoe, Danoe, Ranoo; in de residentie Bantam op Java
heet men dezelven Dano J
met uitzondering van de residentie Besoeki, waar zij door de bewo-

Bandong
van

Garoet

Sitoe

gende, vlakke terrem

Spiegel op gelijke hoogte ligt als het vlald^e terrein, dat dezelven
omgeeft en die moerassige oevers hebben, bij de bewoners bekend
zijn onder de benaming van Raioah. — Sommise dezer laatst^e-
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Docmdcn, zoo als b. v. de groote ra\vali Lakbok,zijn merkwaardig

€11 bij de inlanders beroemd door de yerscliillende soorten van ge-

Jlerte, dat zich aldaai- in de verschillende getijden des jaars ophoudt,

Wemelen in den sclioot dezer wateren. o-Gdnrendf* do ponn linlft c\o^

jaars, vele groote en smakelijke visseJien, wordt de spiegel dier mcren
verlevendigd door tallooze vlugten van Meliwi-eenden (Anas javanica)

en waterlioenen, loeren krokodillen (kainian's) aan Ininne oevers,

waden pellcanen (Pelecanus plnlipensis), benevens vele reigersoortcn^

waaronder insgclljks de z. g. donilne wordi: aangetrofFen, in den

niodder rond, — zoo ziet men daarentegen eenige maanden later, in

April en in Mei, wanneer bet water begint afte loopen, dui'>5enden

van visscben op den droog geraakteu bodem spartelen, terwijl eeno

menigte tijgers en wilde honden rondwaren en om strijd met de

bcwoners der bicbt jagt maken op doze visscben; komt men nu nog
eenige maanden later te dier plaalse,t)mstreeks bet midden van bet

drooge jaargetijde, dan is de bodem dier meren met eene grasmat

bedekt, m eene ^Y]ldernis van boog opgeschotene grassoorten ber-

beml
^P

belaagd.

Tot aanhangsel op de eigenlijke minerale hronnen zulleii

wij hier eeneopgaaf doen volgen van eenige koude bronnen, die

tot drinkwater worclen gebczigd, wclke ecbter, uilhoofde van hare

bukengcwonc groolte^ meer bijzonder dc aandacht verdienen te

trckkcn. Nadat doze bronnen eensklaps en met kracht uil den

bodem zijn opgeweld, vormen zij onmiddellijk eene aanzienlijkc

beek. De teniperatuur van het water is bij al dcze bronnen

aanmerkelijk lager dan dc stabile vvarmle des bodcms 2 voct

beneden deszelfs oppervlakte, ter plaaLse waar zij ontspringen,

welkc laalslgenoemde bijna altijd overeenkomt met den geraid-

deldcnwarmregraad der lucht van het oord, alwaar de vvaarnc-

ming wordt gedaan. Hierin ligt het bcwijs opgesloten, dat het

water van deze bronnen in zijnen Snellen (onderaardsclien) loop

uit veel hooger gelegene streken van het gebergte nederwaarls

is gestroomd. Deze koude beken ontspringen bijna alien nit een

lava-bodem en slrekken steeds ten bcwijze van eene zeer poreuze

gcsteldheid der lava-banken^ dat deze, namelijk^ met gatcn en
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holcn doorboord zijn. Uilhoofdo zij cone geringe hoeveclhcid

koolzuur en ijzer bevattcn, vcrsclialTcn zij ceii even smakelijkcn

drank a!s ecn vcrkoelcnd bad in dit vcrzengend heetc klimaat. ^)

d. Tji Tjapar. Eene beck in het noordelijkste gedeelte

van het Garoct-dal, welkc 2^000 voct boven den spiegel der zee

' ligt^ eensklaps ontspringt zij uit een vulkanischen puinbodem,

westwaaits van het dorp Leles, doch in deszelfs onmiddelhjke

nabijheid. De bron is door een mimr omringd en op die wijze

in een groot vierkant bekkcn herschapen; hierover is een huisje

gcbouwd. Het \Yater dcr bron had^ ten 8 ure des morgcns

(op den 29'**"" September^ 1843), eene gehjke temperatuur als

de dampkringj namelijk, 19^5** R of 76,0° F.

2. Blandi Radja. Deze naara beteekent Koningsbad; zij

ligt aan den noord-noordoostelijken voet van den Slamat,

in de zone van 1,000 voet, nabij het dorpje Moga. Vergelijk

bkndz. 176.

3. Toek Serajoe (sprcek uit To Serajoe). Deze bron welt

op aan de oost-zuidoostelijke helling van den Slamat, tcr

hoogte van 1,050 voet boven den spiegel dcr zee, in denabij-

heid van het dorp Serajoe. Reeds ter plaatse waar zij uit den

bodem opwcit, namelijk, uit groote openingen eener poreuze

lava-laag, voiint zij eene aanzienlijke bcek^ ten 2 ure (op den

ll'-^" Junij, 1847), had haar water eene temperatuur van 17,S'*^.,

terwijl die des dampkrings 22,0 en de stabile aardwarmte, 2

voet beneden den beganen grond, 19,7° R. bcdrocg.

4. Groote bron in het dorp Pandjasan , op een afstand

van een kwarlieruur gaans ten zuidcn van Adjibarang en

beneden deze plaats 5 zij ligt aaii den zuidwestelijken voet van den

Slamat, en ontspringt uit vele groote gaten in eene poreuze,

nieer dan honderd voet dikke lava-bank, welke wij op bladz.

179 hebben beschreven, en vvaarin nicer westwaarts het spleet-

^ r^ Bela gevonden wordt, De temperatuur

^) Bckcn en broniieii, die uit kalkholen te voorschijn komerij of die aan het strand

ja, beneden uit den bodem dcr zee opwellen, zullen wij in kap. 9 van het ter-

tiaire gebergte en in kap. 3 dcr hcdcndaagschc vormiugen bchandclcn. (Zic IIW«
afdceling.)
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het water was, ten 10 ure (op den 29'**"" Junij , 1847), hooger dan

de warmtcgraad der lucht; gene bcdrocg, namelijk, 21^5 tcrwijl

deze slechts SOjO"* R. bereikte \ dit verschil in w ai mtegraad w ordt

misschien veroorzaakt doordien de lava-niassa, welke het water

in zijnen loop doorstroomt , nog niet geheel en als is bekocld.

5. Kali Progo. De bron dezer rivicr, welke in haren ver-

deren loop tot eene aanmerkelijke grootte aanvvast , ligt aan de

noordoostclijke helling van denSendoro, tor hoogte van 5,980

voet boven den spiegel dcr zee. Zij heeft harcn oorsprong in

de nabijhcid van het dorp Djombret en treedt als eene water-

rijke beek eensklaps te voorscbijn uit den achtergrond eener

grot, welke aldaar in een vulkanisch conglomeraat wordt ge-

vonden; zie bladz. 287. Het water der bron had, ten 12 ure

(op den 6*^^° April, 1840), een warmtegraad van 13,7^ R. of

65,0° F. , terwijl de temperatuur des dampkrings daarentegen

18,0" R. of 72,5<^ F. bedroeg.

6. Kali Bening. De bronncn dezer beek, de grootste op

gansch Java , worden gevondeu op den vlakken middenrug der

residentie Kadoe, 5 palen noordwaarts van Magolan. Zij ontsprin-

gen op con grooten afstand van alle bergen, in het westelijke

gedeelte des rugs, ter plaatse waar hij al glooijend naar den

bodem van het Progo-dal, hetwelk nog een vijftigtal voet lager

ligt, begint tehellen. Uithoofde insgelijks aan de andere, d. i.,

oostelijke zijde des bergrugs een lager liggend dal, het Elo-dal,

wordt gevonden, zoo kan het water dezer bron slechts door

hevelvormige kanalen, die hunnen toevoer in hooger liggende

streken der nabij gelegene vulkanen Soembing en Merbaboe ver-

krijgen en onder de bedding der kah Progo of Elo heenloopen,

naar dat gedeelte des bergrugs, tusschen beide vulkanen gelegen,

worden gevoerd, alwaar het uit de opening der kanalen opuelt.

Er zijn te dier plaatse verscheidene groote bekkcns, kommcn,
in wier bodem wijde gaten worden gevonden , waaruit het water

met zulk eene kracht opwelt, dat groote steenen te gelijk met
hclzelve in de hoogte worden gedreven; do daardoor gevormde

beek bezit zulk ccn overvlocd van water, dat zij voor groote

kanen bevaarbaar zou zijn, indicn haar sterk verval zulks niet
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ondoeiilijk inaakte; zij vindt hare uitwatcring in de kali Prog

welkc op een geringeu afstand van daar voortstroomt. ^

7. Kali Koening. Dcze beek ontspringt ecnsklaps, iiit groote

gaten in liet rotsgestccnte, in de dalkloof (djoerang) van gelijken

naam, aan den zuidelijken voet van den Merapi.

8. Het « blaauwe water^)) in de residentie Pasoeroean. Zccr

groote bronnen, waaruit hot water mctkracht opAVclt; zij liggcn

in elkanders nabijheid in cene tctelvormige uilholingdcs bodems

(aan? den voet des Tenggcr) en vormen een bekken, dat eca

omvang liccft van 420 voet, — een klein meer, — waarvan

het ovcrlollige water zich tot eene beek verecnigt, welkc in cene

zuidelijke rigting stroomt. Dit cord wordt door de Javanen in

heiligc eere gehoudcn. {^Mondel. 2)
*

T

BESCHOllWlNCliN TER TOELICHTING VAN IlET VOORAFCAANDE.

Oiiclcr de opgeiiocmde 70 minerale bronnen \an Java wor-

den er zeven gevondeii (qo 1^ 5, 7, 9, 10, 18 en 22) waar-

van mij het omliggende terreiny waarait zij opwclleoj niet van

nabij betend is. Van de overige C3 liggcn er: a^ veer den

(no 4, 6, 19, 21, 57, 38, 39, 40, 44, 59, 60, 62, 69, 1

op een groolcren of geringeren afstand Tan Tulkancn, in hcfc

tertiaire gcbergte, hcLwelk, zoo in dc nabijheid van velen do-

zer bronnen , als insgehjks in anderc sirekcn van hclzelve

^

door 2rana;j?cstccntcn van vcrschillcnde soort is doorbrokcn;c—cc
no 19 welt op aan den voet van den kolossalen Linggocng

^

rauur, weike Icn duidelijkslc een brcukrand is van het opgehe

jptunische gebcrgtc, hoewel de brcukvlaktc ^

vulkanischon berg opvvaarts rijsf^ — &. achtiien derzelven

Zorgviilflig gedanc baiomcter-waarnemingen lic'b'!>en mlj doen zien, dat het

niveau rler lioogst gclcgenc hooftlbron op gclljkc linogte, of altlians slechts wcinige

voeten hooger ligt dan de vlakle Toor het resideatshuis te Magclan; daar nu do

hoogere gedeeltcn der stad Magelan, dc Aloen-plaats, nog 50 voei; bovcn de zoo

even gcnoemde vlakte rijst (zie bladz. HI der Isle afdeeling^, zoo is het onmogelijk

het water der beek, door middel van kanalen, naar die plaats te Iciden.

*) Ik weet niet of het „ blaauwe water,, als identiek mag bcschouwd v/ordcn met

de ranoe Kalindoengan , wclk mecr insgelijks in Pasoerocan wordt gevondenj danwcl
of het twee TcrschlUende bekkens zijn.
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(no 2, 3, 11, 13, 23, 24, 25, 33, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53,

56, 57, 66) ontspringen in eene hoogerc zone, aan de helling

van vulkancn, uit een vulkanisclien rotsbodcm; — c. zestien

auderen (n^ 8, 34, 35, 56, 41, 42, 48, 49, 54, 55, 58, 61, 63,

65, 67, 68) konien op cene gcrlngcrc hoogte aan de opper-

vlakte des bodcms to voorscliijn, namclijkj aan den voet van

vulkancii, ter plaatse waar dcze op den neplunischcn bodem

eindigt en d. vijflicn (no 12, 14, 15, IG, 17, 20, 26, 27,

28, 29, 50, 51, 32, 43, 64) ontspringen aan de grenzen van

hct nepianisclie en volkanische gebcrgto, aan de binnenwaarts

gekeerde zijde van ccn neptunischen breukrand, of van een

voorberg ccns vulkaans,

•Uilhoofdc hct juist aan de brcukrandcn van hct laagsgcwijs

gevormde gcbcrgtc is , da t de grootste splcten ontstondcn

,

waardoor vloeisloffcnj hcLzij in dampvormigen, of in druip-

barcn tocstand, zich een uitweg kondcn banen, zoo mag het

aantal bronnen, belwclk in de nahijheid van dergeli

breiikranden opslijgt, als gcring wordcn beschouwd. Het

is echter waarschijnlijk, dat de vrocgcr gcnoemde 18 bron-

nen (b), die aan do hcllingen van vulkanen uit den bodem

te voorsehijn komcn, bcnevcns de 16 andcren (c), welke

aan den voet van vulkanen op^Ycl1en, zoo niet alien, stellig

voor hct groolstc gcdccltc tot dczo rubriek (d) mogen ge-

bragt worden en dat zij, in den dicpen sehoot der aarde, uit

splcten opvvaaiis slijgcn, v^clke langs den breukrand van ge-

dcclten der laagsgewijze formatie loopen. AVant mogc bij c.

gccn opgehevcn gedeelte van hct laagsgewijze gebergte zigtbaar

zijn, zoo wordt zulks missehien hierdoor veroorzaakt, dat zijn

rand niet hoog genoegwerd opgestuwd, ten einde aan de opper-

vlakte des bodems zigtbaar te worden; waarschijnlijk ligt hij

bedolven onder de puin- en alluviaal-vormingen, welke den

voet van vclc dier vulkanen omgeven en, wordt men bij (Jb.) ter

zijde der vulkanen ^can dergelijken voorberg gewaar, zoo nioet

zulks missehien hieraan worden toegeschreven, dat dit gebergte

door lava-stroomen en anderc uitwerpsclcu der vulkanen, die

zich en ophoogden en zijwaarts verbreedden, is overgestolpt
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tf.

gewordeii en thans ondcr dc oppervlakte dicr vulkanen verbor-

gen, als bedolven ligt. Dat dergelijke gevallen werkelijk hebben
"aats gcgrepen, laat zich duidelijk bewijzcu uit het bestaan

der bergtoppen, die in den vorm van eilanden aan de hellingen

Tan verscheidcne vulkanen oprijzen en uit een geheel ander
gestecnte bcslaan dan de nabij gelegene, effene, en met eene
gelijkmatige glooijliig afdalende oppervlakte der berghellingen,

welke door jongere lava-stroomen werden gevormd. Deze berg-
loppen bestaan nieercndeels uit oudere, trachietische of dolerie-

tische uitbarstings-gesteenten, zoo als, b. v., het geval is met die,

welke oprijzen aan de westelijke helling van den vulkaan Tjerimai
(zie bladz. 163), aan de noord-noordwestehjke helHng van den
Mcrbaboe (gocnoeng Kopeng, zie bladz. 551 en 569), aan dc w(^-
telijke helling dcs Lawoe, beneden Toempak (zie bladz. 463),

die als het ware uit de oppervlakt

(zie bladz. 888)

tot diezclfde soort moot insgelijks worden gerangschikt de voor-
berg aan de noordoostelijke helling van den Tangkoeban praoe

(g. Nagrok en Poelosari), aan welks binnenwaarts gekeerde zijde
de bronncn no 28 en 29 worden aangetroffen; ^) terwijl anderen
overblijfselen zijn van een werkclijken neptunischen verheffings-
rand, namelijk, van die gedeclten van den rand, welke eenig-
zins hooger waren dan de andcre deelen er van, en welke uit

dicn hoofdc nog niet door de vulkanische uitwerpselen zijn

ovcrstelpt geworden. Tot deze soort mag het voorgebergte bij

Gampuig, aan dc helling van den vulkaan Lawoe, worden gere-
kend, waarop de bron n" 64 ontspringt; deze voorberg verheft
zich geheel en al geisoleerd in een vulkanisch terrein, dat zoowel
ten oosten als ten \Ycstcn van denzelven het neptunische gebergte
heeft overstelpt. Waarschijnlijk is het, dat insgelijks het zuide-
lijke voorgebergte van den Tangkoeban praoe , aan welks binnen-
waarts gekeerde helling de bronnen . n" 26 en 27 ontspringen,
in Toormaligen tijd veel verder westwaarts reikte en zich uit-

») Ten opzigtc van deze trachietische ca dolerietische voorbergen van vulkanen
vergeujke men bladz. 162— 1C5.
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strektc tot aan gene zijdc dcr brori, wclkc wij onder no 23

hcbben opgeteld, alwaar het thans ondor de lava-stroomcn van

den Bocrangrang bedolven ligt, op gel ijke wijze als het noor-

voorgebergte van dozen vulkaan, aan welks blnri<^u-

\saarts gekecrde zijdc (aan zijnen breukrand) dc bromienn»30,

31 en 32 opwellen, in de rigling van het weslcn onder de

WTongvormig, breed uitgestroonide lava-lagen van den goo-

noeng Bocrangrang verdwijnt.

Indien nu
,
gelijk de dagehjksche crvaring Iccrt, dat op Java

werkelijk het geval is,de vulkaoen zich door hunne elgcne pro-

ducten steeds meer en meer ophoogen en tevens in geUjke mate

hunnen omvang doen toenemen, dan meet hieruit als een natuur-

lijk gevolg voortvloeijen, dat de genoenide voorbergen cindelijk

onder de oppervlakte dcs vulkaans geheel en al vcrdwijnen,

en in de massa van den vulkaan zclven opgenomen zuUen

>vorden; wanneer, b. v., de Tangkoeban praoe, welke thans eene

hoogte bereikt van 6,050 voet, zijne tegenwoordige oppervlakte

met eene laag uitwerpselen, ter dikte van 3 A 400 voet, zal

hebben bedekt, met andcre woorden, zijnen omvang zoo vecl

meer zal hebben opgehoogd, dan zal het gansche neplunische

voorgebergte , aan de noordelijke zijde des vulkaans gclegen,

onzigtbaar worden, uithoofde zijn rand thans nog slechls eenige

weinige honderde voeten hooger ligt dan de oppervlakte der

lava-banken, welke eenmaal tegen den breukrand dezer nep-

tunische bergschots werdcn opgestuwd en, dewijl zij zich uit-

breidden, het thans bestaande plateau van Segala herang

hebben gevormd,

De bronncn n^ 30, 51 en 52, welke thans aan den breuk-

rand opwellen, zullen alsdan schijnbaar ontspringen nit de

oppervlakte van den vulkaan, welke zich met eene gelijk rna-

tige glooijing benedenwaarts zal uitstrekken. Is de vlakte,

waarin de bron n" 3G ontspringt, zelfs in de jongste histori-

sche tijden nict opgehoogd gcworden, ligt hare oppervlakte

thans niet 30 a GO voet hooger dan zulks v66r 1822 het

geval was!

Het is er verrc van vcrwijderd, dat dczc bcschouwingen op
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eenc bloote veronders telling gcgrond zijn^ hare juistheid wordt

daarentcgen bevestigd door een aantal andere feiten, welke

hier en daar TersLrooid voorkoiDcn in heL 1'*^ en 2^° hoofdstuk

dezer afdeeling. Ten gevolge daarvan zal dc Tcrhouding van

hct aantal bronnen, hetwelk ter zijde van breukrandcn der in

scliotscn opgehevenc gcdeelten van het neptunlschc gebergtc,

dat is, uit splcten tusschcn dezc bergscholscn en de vulkanen

opwell, tot het aantal bronnen, hetwelk nit ccn anderen bodem
ontspringt, veel grooter voorkomen dan zulks vrocger toe-

scheen. Dat bronnen op dergclijke wijze ontstaan, hiervan

lever t de bron no 20 een duidclijk bcwijs, alwaar, ter zijde

van den 1,350 voet hoogcn brcukrand g. Brengbreng der ter-

tiaireformatic, een rondachligc Irachiet-berg, ar. Soebang gehee-

ten, is doorgcbroken en tnsschen deze beiden, aan den voet

van den ^\and, de hccto bron ontspringt. (Vergelijk de IIl'^

afdeeling, bladz. 54 en. 58.)

Op gelijke wijze als het onlsiaan der gcnocrnde mineralc

bronnen wordt opgehelderd door hare Ugging, door de bijzon-

derheid dat zij opwcllen uit spleten aan de grenzen van vulka-

nen, ter plaatse waar de lava-stroomen dicr vuurbergen stuitcn

tegen den hreukrand of van een cenzijdig opgehcven gedcclte

der neptunische forraatie, welker rand zich als een dwars

gerigtc voorbcrg langs den vulkaan uilstrekt, of van een ouder
I

trachielisch vooigebergte, ») zoo wordt dit punt nog nadcr toc-

gelicht door de beslancldeelen van haar water; zie vrocger.

Met uitzondering van Jodium, zijn alle bcstanddcelen van bet-

zelve aanwezig in het gesteentc, waaruit Java is zamcnqestcld en

waaronder zelfs mangaan oxyde wordt aangclioflcn. (Zie kap. 12
van hct tcrtiaire gebergte, In de III'^^ afdeeling van dit werk.)

Ilet regenwater, dat uit hoog gelegene bergzonen door spleten

tot in het binnenste der aarde en wel tot op zulk eene dieplc

doordringt, waar de gesteente-massa's of zeer heet, of gcsmol-

ten zijn, verkrijgt aldaar een hoogcn warmtegraad, of het gaat

') Over dezc trachietische voorLergtoppen der vulkanen, dc wijze vnn hun ontstaan
en hunnc verhonding tot de neptunische voorgcbcrgten , sla men op kap. 10 van hot
tcrtiaire gebergte in de IILle afdeeling.
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over in damp. Deze zal deels als waterdamp uit de vul-

kaanscliachten opstijgen, of zicli een uitwcg- trachteii te

bancn door nevcnsplcicn, wier opcningen lager liq-Q^cn dan

dc stj-aks genocmde splcten dcr hoogcre bergzoncn. In dcze

kanalcu zal hct water ten deelc \Tordcn opgehcven door

^Ya^crdamp, die mecr en niecr tot zijnen voormaligcu drufpbaar-

vlocibarcn tocstand wcdcrkcert, in water hervornid wordt.naar

gclang dezclvc in dc nabijheid koml van de koclere opper

vlakte dcr aarde, — ten dccic door gas-soortcn (koolzuur, zwa-

vclwaterslof-gas, gasvormig zwavclig zuur), welke uit den

dicpcn vulkanischen baard in diczelfdc kaualen opslijgcu;

nicer of mla bczvvaugcrd met dcze gas-soorten, waarvan het

een gedccltc bccft gcabsorbccrd, bcncvcris met dc oplosbare

bcstanddcclen dcr rotscn, welke bet water gcdurcndc zijnloop

beeft opgeiiomen, zal bctzelve eindelijk, — in ecnc meerdcre of

mindcrc mate YCrhit— als mineraal ivaler aan— als mineraal ivoler aan dc oppcrvlakte

dcs bodcms ie voorscbijn komen. AVijdci-s zal bet opvvellen

van broavvatcr voor een gcdceltc wordcn vcroorzaakt door hy-

droslallschc drukkiiig. In een land alwaar, in dekratersvanll'/^

duizend voet boogc vulkanen, zicb bijna voorldurend lava, zoo

nict in een gcsmoltcncn, altbans in een glocijenden tocstand

bcviiidt, gclijk ondcr andcren bet ffcval is In den k rater dcs

Scmcroc, daar kan dc zone niet zccr diep bggcn, waar de
viilkaniscbc rotsmassa's een warmtegraad bczilten oin de tem-

pcratuur van bet kookpunt mede te deelen aan bet water,

: uit eene boogtc van 6 a 9,000 voct in spleten dcr

lava is doorgcdrongen en uit andere spleten aan den voet dcs

kcgclbergs, wier openingcn lager zijn gelegen dan de eerstgcnoera-

den, wcder opgcpcrst wordt.

dat wclllg

Vull elke menigwerf in weinig

groote, blocijcode landstrcken ver^vocsten, aardbcvingen, die

duizenden van bewoners angst cnscbrik aanjagen, bcnevens warnie

bronnen, die langzaam en zonder geruiscb uit de aarde op-

gemeenwellen, zijn derlialvc alien baar ontstaan aan eene

scbappelijke oorzaak verscbuldigd, smelten als het wai

in een enkel vcrscbijnsel, betwelk wordt te wecg gebrai^t door
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water, dat aan de oppervlakte, 'en door gloeihitte, welke in

het binnenste dcr aarde aanwezig is.

De volgende bronnen onderscheidcn zich van de overigen door

de beslanddcelen , welke zij bevatten, namelijk, n" 47, 48 en 49
doordien men Jodium in liaar water aantreft en no 17, 20,

55 en 40 door de verkiezelende eigenschappcn , die zij bezitten.

Het zou bier de plaats zijn om de opgetelde 70 minerale

bronnen van Java uit een geneeskundig oogpunt te bescbou-

wen, de bestanddeelen der verschillende bronnen met elkander

te vergelijken en hare geneeskrachtige eigenschappen , met be-

trekking tot de verschillende ziekten, waartegen zij met vrucht

zouden gebezigd kunnen worden, aan eenig onderzoek te

onderwerpen

.

Naar mijne overtuiging bezitten de minerale bronnen, uit

X^ 177(1dit oogpunt beschouwd, slechts eene

uithoofde alle bestanddeelen derzelvcn, de gas-soorten niet

uitgenomen, door kunst daargesteld en den liranken overal

verschaft kunnen worden; daarbij komt nog, dat de tijd reeds

verre achter ons ligt, toen er nog eenig geloof werd gehecht aan

het bestaan eener zoogenaamde bronziel, aan eene verborgene,

niet stoffelijke kracht, welke het bronwater moest bezitten

Hierop maken slechts twee bronnen, namelijk, die van Geban-

gan en Asinan, no 48 en 49, ccne uitzondcring; deze bevat-

tcn een metaal, hetwelk zelden voorkomt en eene groote

geldsw aarde bezit, namelijk, Jodium, en wel in zulk een

rijken voorraad, dat hetzelve waarschijnlijk met goed gevol

daaruit bereid, ja, tot een ha^idelsarlWiQl zal kunnen verhe

ven \^orden.

De ziekten, welken op Java het algemeenst en het menig-

vuldigst onder do Europeers heerschen, waarvoor bij gevolg

geneeskundige hulp ccne dringende, nicer algcmeenc behoefte is

geworden dan zulks ten opzigte van andcren het geval is, zijn

haren oorsprong vcrschuldigd aan het klimaat en worden ge-

woonlijk gebragt onder dc benaming van « tropische ziekten der
Europcers))^ die, welke het menigvuldigst voorkomcn, zijn:

koorfsen, dysejitericn^ leverziekten, en algetneene ver-

S
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zwakking tier ligchaamskrachlcii. Ter gciiczlng van deze ziek-

teii baleii echtcr nocli gencesmiddelon, noch mincrale bronncn
en het hoogslc lieil, helvvelk er met grond van verwacht kan
worden, is, dat zij in sommige gevallen slrekken als verzacli-

tend middel, als palliatief. Het ladicale hulpiiiiddcl kan slcchts

hierin bestaan; in het wegnenicn van de oorzaak, wclkc do
ziekte deed geboren worden, het khmaat tc veranderen, waarin

die zieke leeft.

Hetgeen men onder accb'malisatie verstaat, wordt door die

benaming op eene zeer onbepaalde wijze uitgedrukt. Dc
mogelijkheid eener acchmatisatic is verschilleud Toor iedei

afzondcilijk individu en hangt af van zijne hgchaamsgesteldhcid,

Van den ouderdom, welken hii heeft bcreikt, van het khmaat.

vaderland ffewoon was, benevens van eene

mcnigte andere omstandigheden. Ik bond mij ten stelhgsto

overtuigd, dat vele Europeers zich in bidie volkomen accli-

niatiseren, in zoo verre zij nooit aan die ziekten hjden, wier

oorsprong wordt toegeschreven aan den invloed van het tropi-

sche khmaat; anderen daarentegen gaan herhaaldclijk gcbukt
onder den nadeehgen invloed van het luclitgestel, zij worden
er door ten grave gesleept of gedwongen een ander klimaat

op te zoekm. Algemeen (jenomen mag derhalve do acclimati-

satie op Java van hen, die in Noordelijk- of in Midden-Europa
zijn geboren, als onmogelijk worden beschouwd.

De waarheid hiervan wordt zoo algemeen erkend, dat zclfs

sommige geneeskundigen en apothekers, die, om den wille van
hunne praktijk, zoo gaarne deacclimalisatie als eene bestaanbare
zaak willen doen beschouwen, toch eindelijk genoodzaakt zijn

de door hen behandelde lijders naar Europa, dus naar een
ander klimaat te zenden, wanneer zij eindelijk ontwaren, dat

al hunne geneesmiddelen vrucliteloos zijn gebezigd en do her-

kaalde aanvallen dcrzelfde ziekte, weike den lijder in het
graf dreigen te slepen, daardoor niet knnnen worden geweerd.
Dan zenden zij den kranke naar een koeler klimaat, waar hij

genezing vindt; zij erkennen hierdoor feitelijk, hetgeen zij the
oretisch nicl willen toegeven, namelijk, do krachtelooshcid

87
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van geneesmiddelen tegcn kwalen, ^velkcr oorsprong in het

kllmaat is gclegenj wanneer clat klimaat zijn invloed voort-

durcnd op den kranke blijft uitoefeneii.

Het kliiiinat van Java, even als dat van alle keerkringslan-

dcn^ vcrschilt van hot klimaat van Holland hoofdzakelijk door

zijne mcordere warmte. Het is waar^ behalve de temperataur

des danipkrings, moelen nog andere bijkomende oorzaken in

aanmerking Avorden gcnoraen, wier invloed zich op het men-

schtlijke ligchaam doet gevoelen en die zich in Holland en op

Java in een vcrschillendcn graad of op eene verschillende wijze

opcnbaren, als daar zijn; de drukking der Incht en hare hcl-

dcrheid, dc inlensiteit van hot zonlicht, de afvvissehng derjaar-

gelijden of hunne gehjkvoi'inigheid, de wijze van verdeeling

der tempcrntuur tusschen de verschillende getijden des daags

en des jaars, de mccrdere of mindere mate van vochtigheid of

droogte des dampknngs, enz. Vele dezer opgenoemde bijoor-

zaken oefenen echler slechts een geringen invloed uit op het

menschelijke gestel, tcrwijl anderen daarentegen afhankelijk

zijn van den verhoogdcn warmtegraad des danipkrings^ cerst

hierdoor in mecrdere of mindere mate worden te weeg ge-

bragt, of, gclijk met de vochtigheid het geval is, slechts door

hare verhinding met de warmte een verzwakkendcn invloed

uitoefenenj ziekten veroorzaken, welke nadeelige eigenschappen

zij alien, op zich zclven beschouwd, niet in die mate zouden

bezitten. Dc voornaaie oorzaak is dus de hoogere temperatuur des

dampkrings; veilig mag derhalve worden aangeuomen, dat de

hoogere warmtegraad j welke in de keerkringslandenheerscht,

vergeleken met dien, welke in de noordelijke gcweslen van

Europa wordt gevoeld, als de hoofdoorzaak moet worden be-

scliouwd der zoogenaamde tropische ziekten der Europeers.

Nemen wij tot punt van vergelijking eene plaats in Mid-

den-Europa, bij voorbeeldj Amsterdam, alwaar de jaarlijk-

sche gemiddelde warmte, volgens van Swinden, 51,5'' F.

bedraagt; hieruit blijkt, dat er tusschen dcze en de gemiddelde

warmte, die aan de kusten van Java lieerscht, en welke

aldnar Sl,o^ F. bereikt, een verschil van dertig gradeii be-
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staat. 1) (Te 's Hago Is dczclve 52,2^ F.) Vele pcrsoncn, nit

Europa geboorlig, die zich op Java ncerzelten, zullen jaren
hng, misschicn gedurende hun gansche levcn deze verhooffde

koude

temperaluur verdragen, ja, zonder ooit ten gevolge daarvan
door ziekte te worden aangetast. Moge zulks bij dezen iets

vroeger, bij geiien iets later het geval zijn, zoo zai zich ech-
ter bij de mcesten do invloed dozer dcrtig gradcn hoogere tem-
peratuur, in geval zij aanhoiidend hare working blijft uitoefencn
op het ligchaara, dat daaraan niet gewoon is, na eenige jaren
eindelijk doen gevoelen. Op welke wijze die invloed
grijpt, hoedani'g de verrigting der organen daardoor
veranderd, behoort niet tot het onderzoek, waarmede wij ons
bezig houden, — genoeg zij het alhier te melden, dat wij
ziekten zien ontstaan, algemeenc verzvvakking dor hgchame-
lijke krachtcn, buikloop, leverziekten waarnemen, welke in

e klimaten of niet in die mate heerschen, of niet op
die wijze bekend zijn.

Menige aanval dier opgenoemde ziekten zaI het ligchaam kiinnen
verdragen, zonder dat de Hjder er door in levensgevaar verkccrt

,

doch ztj zullen telkens op nieuw wederkeeren, het li^^chaam
zal steeds* zwakker worden en de lijder zaI zich gedwongen zien

een koeler klimaat op te zoeken, alwaar met het verivijderen
van de aanleidende oorzaak der ziekte, — van de hitte

de ziekte zal ophouden. Het hgchaam neemt toe in krach-
ten, wordt weder in staat zich later op nieuw gedurende een
aantal jaren, en zonder eenig gevaar, bloot te stellen aan den
invloed van het heete klimaat.

ledereen, dien het bekend is, dat de warm'tegraad des
dampkrings afneemt, naar gelang men zich hooger boven den
Spiegel der zee verheft, die weet, dat op Java, behalve nog
hoogercn, vele bergen worden gevonden, welke tot aan de zone
van 9,000 voet reiken, tot aan wier toppen de gemiddelde

In eene vroegere veihan deling over dit ondcrwcrp, medegedeeld In Let
Tijdsch. v^NegrL Indie, jaarg. 4, Liz. 91, heb ik dcze temperatuur te laag op-
gegeven (— 80,0° F.j; mijnc waarncmingen, daaromtrent bewerkstelligd, bad ik
dcstijds nog niet alien uitgewerkt.



137G

tempcratuur van hct zeestrand, van 22^0^ R. of 81,5"^ F. tot op

8^0^ R. of 50,0^ F* daalt, zal bevroeden, dat men, ter bereiking

van dit doelj geene reis van Java naar Holland, op een afstand

van 58 breedte graden ^) van clkander gelegen^ behocft te makcn.

Weiischt men door een oponthoud in het Javaschc gebergtc

cene gnnstige uit^ve^king op zijn gezondheidstoestand te weeg

te brengen, zoo bchoort men daartoe inclk geval ecnc /^oo^ere
m

zone te kiezen dan die, weike 3,000 voet boven het niveau

der zee ligt, dew^ijl de temperatuur op die hoogte nog niet

tot op 70,0^ F. is gedaald; alle streken, welke beneden de

zone van 3,000 voet liggen, behooren nog tot hct heete kHmaat

gerangschikt te worden.

Van de hier boven opgenoemde minerale bronnen worden

zcven entiuintig\\, 4, 6, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 36,

37, 38, 40, 41, 44, 48, 49, 54, 55, 60, 62. 64. 66. 68.

69, 70) tussclien nul en een duizend Toet aangetroffcn

zesiien (8, 14, 15, 21, 50, 31, 32, 34, 55, 39, 42, 43,

47, 59, 61, 63) tusschen een en twee duizend voet, — acht

(2, 3, 11, 53, 56, 58, 65, 67) tusschen twee en drie dui-

zend,— e//* (12, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 50, 51^ 52, 57)

tusschen drie en vier duizend voet, — drie (22, 23, 24)

tusschen vier en vijf duizend — twee (45, 46) tusschen

en zes duizend en eene (13) tusschen zes en zcvcn

duizend voet. Haar getal neemt derhalve duidehjk af, naar

gelang men hooger stijgt; hierop maken alleen die bronnen
+

eene uitzondering, welke in de zone van 3 tot 4,000 voet

worden aangelroffen , en welke iets talrijker zijn dan die der

voorafgaande, lager gelegene zone; zulks wordt veroorzaakt

doordien op deze hoogte de meeste voorbergen en vulkanische

hooglanden zijn gelegen, welke tusschen de vulkanen en hunne

voorbergen, uitopgestuwdelava-stroomen, werden gevormd; in

blanden, gewoonlijk in de onmiddellijke nabijheid

den binnenwaarts gekeerden voet van het voorgebergte, is hct

dat de in deze zone gelegene bronnen ontspringen. (Het is mi

') Dit is het verschil in brecdte tusschen Batavia en Amsteiclam
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aiet bekcnd op wclkc hoogtc de broiinen n^ 5 en 7 worden

gcvondcn. ^

Do waarnemiDgcn^ door mij op Java gcdaan^ hebbeii niij doen

zien^ dat de stabile temperaluur , welke gcwoonlijk 2 voct

bcncden de oppcrvlakte van dczi begancn grond wordt gevond

overeenkomt met de jaarlijksche gemiddclde tempcratuur der

luclit van hct oord, waar dezelven worden gemaakt; dezc necmt,

in liet algetneen (jenotnen, af in rede van eenen graad Reau-

mur op elke 615 voet hoogte. Op plateaux heeft deze ver-

mindering plaats d

gebergteuj met andere woorden, op yeUjke hoogte is d

o

B

temperataur op plateaux, bij voorbceld, tc Penggalcngan, ids

hooger dan aan de steile hcllingen van kegelbergen. Eet is

bier de jDlaats 2) niet in eene nadere ontwikkelin

geringe verschil te Ireden, dewijl wij bier slecbls

overzigt willen leveren, en alleen vtenscben te bandelen over

de wetten, ten dezcn opzigtc op Java van kracht, bescbouwd

in bare alcjemeene strekking. Uitboofde nu aan de noorder

kust van Java de gemiddclde tempcratuur 22,0^ R. of 81,So F.

bedraagt, zoo zal men:

1° tcr hoogte van 5,255 voct eene tempcratuur aantreffcn

van 17,0^ R. of 70,2^ F. Tot die hoogte ongeveer verheft zich

^) Bij alle door mij bczochte bronnen hcb ik barometer-waarnemingen bewerk-
stelligd; gebrek aan tijd beeft echter verhinderd, dat de hoogte, waarop elk dezer

bronnen is gelegen, uit do gedane waarnemingen is berekend geworden. Die,

welke nog niet in de hoogte-lijst op bladz. 90 der 1^^^ afdeeling voorkomen, zullen

later in een bijvoegsel daarop worden medegedeeld.

•) De resultnten dczer berekeningcn zullen later in een meteorologisch werk

worden medegedeeld. Genoeg zij het alhier te doen opmerken, dat op Java, waar-

ijcbijnlijk ten gevolge van zijne geisolecrde ligging, dewijl het een eiland is, uitboofde van

de geringe uitgestrekthcid van het vlakkc land en het gemis van groote, dc zonne-

warmte tcrugkaatsende plateaux, dc tempcratuur sneller afnccmt dan zulks, naar

de waarnemingen van Boussingaalt, in Zuid-Amerika het gcval is; volgens dica

onderzooker vermindcrt dc warmte aldaar een graad op elke C77 voct. Naar die

natuurwct te oordeelcn, zou op Java ter hoogte van 9,000 voet, waarop dc sta-

bile wannte des bodems 8,0*^ R. bedraagt, nog een warmtcgraad van 9,0^ 11.

moctcn hccrschcn en zou de snceuvygrcns in dc zone van 15,094' moeten liggen,

tcrwijl zu dp dat eiland reeds tcr hoogte van U,16G voct zou aangetrofien worden,
indicn Java zulke hoogc bcrgcii had. Misschien is zulks hct gcval opNieuw-Guinca
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1

Bodjoiig keton aan de noordelijke helling van den Gede, boven

Buitenzorg (= 5,214 voet), alwaar men derhalve bijna eene

gelijke temperatuur vinden zal als de jaarlijksche gemiddelde

warmte bcdraagt te Teneriffe, Algiers, enz.

2« Tcr hoogte van 3,878 voet boven den spiegel der zee

zal eene gemiddelde warmte van 16,0^ R. of 68,0^ F. heer-

schen. In die zone ligt het bewoonde plateau van Lembang
4

(Preanger-Regentschap Bandong), in welks nabijheid de warme

broniiea no 25, 26 en 27 ontspringen. Reizigers of kranken,

die zich te dier plaatsc bevinden, zullen derhalve aldaar eene

temperatuur genicten, welke eenigzins koelcr is dan die te

Canton en in Tunis heerscht, maar die warmer is dan de

temperatuur des dampkrings van Marocco.

3*^ In de zone van 4,521 voet zal de warmtegraad des damp-

krings 15,0' R. of 65,7'* F. bedragen. Op die hoogte ligt het

middengedeelte van het schoone plateau van Penggalengan

(Preanger-Regentschap Bandong), waar voortreffelijke pasang-

grahan's worden gevonden en de warme bronnen n" 23 en 24

opwellen. Hier zal men eene jaarlijksche warmte genieten

gelijk aan de Kaap de Goede Hoop of in Popaijan, terwijl men

tevens de gelegenheid heeft zich in nog koudere oorden te

begevcn, dewijl het plateau van lieverlede overgaat in de

heUingen der omringende bergen, die eene hoogte van 6 a 7,000

voet bereiken.

4« Ter hoogte van 5,1G4 voet boven de oppervlakte der

zee mag men eene temperatuur verwachten van 14,0" R.

of 63,5° F. Zoo hoog ongeveer ligt de tusschenrug van den

Merbaboe en den Merapi, alwaar in de zone van 4,880 voet,

tusschen tuinen van perzikboomen, het landhuis Selo is gebouwd;

in dezelfde zone hgt het dorp Batoer aan de westelijke helling

van den Diens:, ter hooirte van 5,000 voet. Hier zal mender-
o

halve eene lucht inademen, of beter gezegd, eene jaarlijksche

gemiddelde temperatuur genieten als te Sydney of te George

town, welke iets warmer is dan die, welke te Palermo en te

Nangasaki heerscht.

50 Stii-t men tot in de zone van 6,450 voet boven den
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Spiegel dcr zee, zoo Ircft men een warrategraacf aan van 12,0^ R.

of 59,0* F. Bijna zoo lioog ligt Let heerlijke en bewoonde

plateau van Dieng (6,296 voet), in Avelks nabijheid, aan de

ocvers dcr telaga Leri, de warme, zwavelwateistof-houdende

bron no 45 onlsptingt. In deze zone bedraagt de jaarlijksclM]!

gemiddelde warnile dus reeds 10 graden Reaumur (of

Fahrenheit) minder dan te Batavia; bouwt men hier zijne

hutlcn, dan zal men zich, gerekend naar den graad der jaar-

lijkschc gcmiddelde warmte, hebben verplaalst in hct khmaat

van 3Ionipellicr en Madrid, en zal men eenelucht inademen,

die iets warmer is dan de dampkring le Quito,, doch eeniger-

hiale koeler dan die van Rome,
J

6" Reist men door bergs ti-eken, welke zich van 7,093 tot

8,379 voet boven het niveau dcr zee verhelTcn, dan zal men
den thermometer van 11,0^ R, of 56,7° F. tot op 9,0^ R. of

52,2° F. zien dalen. Op deze hoogle ligt het middenp^edeelte

der schoone lioogvlakten vanhet Ajang-gebergtc, in de residentie

Besoeki, welke vlakten zich vole raijlen ver uitstrekken en in

den vorai van terrassen van lieverlede boven elkander oprijzen.

Zet men zijnen togt naar de hoogere streken van dit plateau

voort, dan zal men, de temperatuur van Bordeaux verlatende,

allengs een dampkring binnen treden, waarvan de warmtegraad

gelijk staat met de gcmiddelde Jaarlijksche temperatuur te Milaan,

Nantes, Rochellc, Munchen en eindelijk met die te 's Gravenha(/ejy
7^ Bereikt men eindelijk eene hoogte van 9,022 voet, dan

treft men eene gcmiddelde warmte aan van 8,0° R. of 50,0^ F.

Tot in die zone, hetzii iets hooerer of genng

schil buiten berekening latende, — verheffen zich de toppen

van vele Javasche kegelbergen, welke van boven vlak, als het

ware afgeknot en derhalve be\^oonbaar zijn. Het zijn uitge-

bluschte vulkanen. Tot deze behooren de Mandalawaugl, nabij

Buitenzorg (waaraan verkeerdelijk de bcnaming Panggerango

wordt gegeven), welks schedcl in zijn middcngedeelte eene

'; Deze laatste bedraagt 52,2'' F. of onf^evecr 9,0'' K., volgens de waarncmiu^^eti

van Van Swinden, iu Cotte, Mcm» II. S85,
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hoogte van 9/145 voet berclkt, — de Argopoero, hoog 9,207

voet, welkc boven de zoo even genoemde hoogvlaktcn van den

Ajaiig oprijst, — de Sendoro en anderen. Op deze bergtoppeu

zai men de gemiddelde temperalnur vinden van Blaastricht,

Elberfeld en Heidelberg.

Onder de hier boven opgctclde streken van het eiland Java

mogcn voornamelijk de beide volgenden als de meest geschik-

tcn worden beschou\^d, cm lot verblijfplaats van zieke Euro-

peers en tot het daarstellen eener gezondheidsinrigting te worden

bro

)zcn, namelijk, het plateau van PcTz^-^fflZew^a^Wj met warme
men, tcr hoogte van 4'/2 duizcud voet, benevens het plateau

van Dieng-y hetwelk met zijne omstreken in do zone van 6 a

G'/a duizend voet hgt en dat insgehjks warme bronnen b^zit.

De thans op Java bestaande inrigtingen van dieu aard zijn:

het hospilaalgebouw in de nabijheid der vsarme bron van

Plantoengan (n^ 47, waaromtrent wij den lezer verwijzen naar

bladz. 2G6), tcr hoogte van 1,690 voet boven den spiegel der

zee, hetwelk daarenboven in eene diepe dalkloof hgt, waarin

des daags eene drukkende hitte heerscht, en het reconva-

Icsccnteu huis te Oengaran, dat slcchts 1,040 voet boven het

niveau der zee ligt; yan dergehjke inrigtingen echter mogcn
(/eene gunslige resultaten worden verwacht, en te vergeefs zal

c Europeschc lijder aan tropische ziekten zich aldaar

nczing zijncr kwaal bhjven ophouden.

Men mag het zeer betreuren, dat zij, die aan het hoofd

der geneeskundige dienst te Batavia ziJn gesteld, het voorbeeld

niet hebben gevolgd der Engelsche mihlaire geneeskundigen

;

h
o magr de voorslasr worden ge-

heeten, door hen reeds in 1832 aan de Britsche regering gedt

cm op Ceylon, even als andere dergelijken in het Himalaya-

gebergte, een sanitarium daar te stellen op het plateau van
Neura Ellya, dat eene hoogte van 6,287 voet bereikt, welke
inrigtingen de voor 's hands daarvan gekoest

hebben overtroffen. i

verwac

') Vergelijk Asiatic Journal, New ser. 1834, vol. XIII. bladz. 171.
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Ea hoezccr OTcrtrcfl'eii niet vcic borgstrekcn van Java do

opgcnocmde ooidca in dit opzigt; welk ecnc uitniuiitcade ge-

legenlieid bieden zij niet aan om, met geringe koslen, eene

gezondhcids-inrigling Toor kranke Europeere daar te slcllen!

IV. AARDBEVirsGEN

IN NE^RLANDSCH INDIE EN HARE GESCIIIEDENIS.

In hct voorafgaande hoofdsluk hebben wij een van dc ve-

lerlei verschijnselen leeren kemicn, welke aan de oppcrvlnktc

dcr aaide wordcn tc weeg gebragt door eene en dczclfde krachl,

door ecne krachtj dicinhelbinnenste der aardo liuisvestj — dc

gloei- of smelthiltc der gesleente-massays, de elasticiteit der

dampen aldaar werkzaam; — hel onderwerp onzer bcschou-

wing was eene rustige, steeds voortwerkende krachtsontwik-

kcling, namelijk, de warmc bronncnj welke langzaam en slil

aan de oppervlakte der aarde op^Yellen en menigwerf tot heil

der lijdende meiischheid strekken; thans zullen %vij een vcr-

schijnsel behandelen^ dat zijn ontstaan aan dezelfde oorzaak

\erschuldigd is, maar dat, hoezeer bet slecbts yoorbijgaand is,

hoezeer het zijne werking veelal niet dan gedurende een kort

oogenblik opcnbaart, niettemin verwoestend en vernielend mag
beeten, ja^ niet zelden honderd duizenden van bewoners der

aarde eensklaps met schrik en vertwijfcling vervult, of bun

aanzijn vcrnietigt: want ook de eilanden van den Indiscben

arcbipel worden menigwerf door aardbevingen geteisterd.

Ten eindeeenckracbt, wclkein bet binnenste der aarde huis-

vestj dc diepte waarop zij werkzaam iS;, 5) benevens de wcltenj

*) Over (lit onderwerp sla men na: „De gematigde en koiide luchtstreken van

Java, uit een natuur- aardrijks- en geneeskundig oogpunt beschouwd," enz., op-

genomen in het Tijdsch, v. Neerl. Indie, jaarg. 4 (1S42^ blad, 81—121.

*) Volgens deberekcaingen van Cordier, betrekkclijk dc toenemende warnitein de

mijmverken en de scliacbten van Frankrijk, kan de bekoelde, bovenste laag of korst

der aarde niet dikkcr zyn dan 100,000 meters en moet de smclthitte van lava wor-

den gevonden ter diepte 130,000 meters. Op grond van dergelijke berekcningcn

wordt door Littrow (in Gebler's Phys. Lex. IX. p. 268) als gemiddcld resultaat

medegedeeld , flat dc witgloeihittc van hct ijzer gevonden Tvordt op eene diepte

van 160,000 voet of omtrcnt ^nz gedccltc van de halve middellyn des aardbols.
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waarnaar hare ontwikkeling plaats grijpt^ te lecren kemieiiy

bohoort men eerst de Yerschijnselen ^ door haar aan de opper-

vlakte der aardkoi'st te weeg gebragt, te beschouwen en zich

daarvan eene volledige kcnuis te Terschaffen. Doordrongen van

deze overtuiging, hcb ik mij beijverd om^ behalve omtrent

de andere Ycrschijnselen^ ook zooveel mogelijk berigten in te

winnen omtrent de aardbevingeriy welke in den Indischen
4

archipel liebben plaats gcgrepen, terwijl al hetgeen ik daarom-

treiit heb kunnen vernemen, door mij is te boek gesleld; ten

eindc echter dit werk niet onnoodig te vergrooten, heb ik mij

toegelegd dit alles in beknopten vorm Yoor te dragen en uit

dien hoofde, uit menige geschiedenis eener aardbeving, slechts

een zakelijk uittreksel medegedeeld.

De optelling dezer aardbevingcn mag slechts in zoo verre

ToUedig worden geheeten, als zij sedert d835y het tijdstip

mijner aankomst op Java^ uit eigene waarnemingen zijn opge-

teekend,— deze zijn met het teeken -^ gemerkt, ^— of w aar-

omtrent mij mondehnge, schriftehjke of gedrukte berigten xan

andere waarnemers zijn toegekomen^ en die bij de vroeger

genoemden zijn gevoegd 5 ten opzigte der liter vermclde aard-

schuddingen , welke voor dat tijdstip plaats grepcn, zal

waarschijnlijk in het oog iiioeten gehouden worden, dat dit

slechts de hevigste, de meest verwoestende aardbcvingen

zullcD zijn Tan die, welke gedurende de opgenocmde jaren

zijn ^^aargenomen, dewijl van de overige, minder hevige aard-

schokken, die destijds waarschijnlijk hcbbcn plaats gehad,

geene berigten worden aangetrofien.

Ten einde den Iczer de steeds voortdurende, nimnier rus-

tende werking, die onder dat gededle der aardkorst, waarop

de eilanden van den Oost-Indischen archipel zijn gelegen, plaats

grijpt, duidelijk voor oogen te stellen, en den zamenhang der

verschillende verschijnselen met, of hanne afhankelijkheid van

elkander te doen vermoeden, heb ik het doelmatigergcoordeeld,

ill plaats van eene bloote beschrijving der aardbevingen, een

volledig chronologisch overzigt van alle waargenoraene vulka-

nische verschijnselen en gcbeurtenissen te geven. Uit dien
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hoofde heb ik tevens eene opgaaf mcdegedeeld van al do uil-

barslJDgen van vulkanen, die ter mijner kennis zija gckomen
en die of hebben plaals gegrepen in den tijd, welke tusschen
twee elkander opgev olgde aardbevingen verliep , of die dezelven
hetzij onmiddcllijk voorafgingen , of volgden, of vvel er gelijk-

tijdig mede werden waargenomen. Ten einde dit overzigt ge-

makkelijker te maken, zijn deze uitbarstingcn met eene andere,

gedrnkt 1

1000. De eoenoens Keloet

Uitbarsting

d500. Java, Eene vreesselijke aardbeving deed het gansche

eiland schudden.

Ten zelfden tijde had eene uitbai'sting plaats van een der vulka-

nen op Java; zie bladz. 1294.

d506. Java. Eene geduchte aardbeving werd op dit eiland

waargenomen. 2

1560. De Merbaboe, op Java, onderging eene sterke uitbarsting;

zie bladz. 405.

1586. Eene uitbarsting van den goenoeng Api, op Banda, had plaats,

zie bladz. 1272, en gelijktijdig woedde de Einggit, op Java, herhaal-

delijk op de vreesselijkste wijze ; zijne uitbarstinffen hielden aan tot

waarvan

bladz, 938.

1598. Eene nieuwe uitbarsting vond plaats uit den goenoeng Api,

op Banda; vergel. bladz. 1272.

1608. De Gamalama, op Ternate, had eene uitbarsting; verg,

bladz. 1281.

1609. Eene uitbarsting had plaats van den goenoeng Api, op

Banda; verg. bladz. 1272.

Op het eiland Java werd de lucht, ten gevolgevan

Ap

op een naburig eiland gelegen , door vnlkani-

erduisterd; vergel. bladz. 1294.

Maart had eene nieuwe uitbarsting van den

*) Overal, waar achter de aangehaalde bladzijde niets verder staat vcrraeld,
wordt deze afdecling vau het werk bedoeld,

Naar luid eencr Javasche kroiiijk, medcgedeeld door -Eoorda van Eysinga,
„ Indie", 3, bladz. 475.
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4
h

d629. Banda. Eenc hevige aardbeving werd op Banda en

Amboiua waargenomcn. De zee overstroomde Iict land 5 hare

watcrcn vcrhievcn zich' negen voet hooger dan tijdeiis de hoogste

springvloeden. De steenen havendam , benevens cen aautal huizen,

wcidun door de kraclit dcr baren weggerukt en een stuk

gcschut, ter zwaarte van 3,500 g>, werd uit bet fort Nassau
5G voet schepen, wclke op
rccde van Amboina lagen, werdeu in cen kring , als in cen maal-

stroom en hcrhaaldelijk rondgevoerd, terwijl daarentegen andere

schepen, die zich in de nabijheid der vorigen bevonden , stil op
hunne ankers bleven liggen. (Valentyn, Oud- cnNieuw Oost-Indie.)

B
jaren

1635. De Gamalama, op Ternate, onderging eene uitbarsting;

vergel. bladz. 1281.

1641. Een berg x)p het eiland Java, «Adiksa» genoemd, stortte

in; zie bladz. 1294.

d644. Amhoina, Op dit eiland werd eene hevige aardbeving
waorgenomen. (Val.)

1646. De VQJkaan op het eiland Makjan onderging eene uitbars-
ting; zie bladz. 1285.

1653. De Garaakima, op Ternate, had eene uitbarsting; zie bladz. 1281

.

1664. Eene hevige eruptie had plaats uit den Merapi, op Java; zie

bladz. 405 en 1294.

dGl;L Amhoina. Alhier werd eene aardbeving gevoeld; vol-

gens Valentyn.

d6T3. Amhoina. Op den 12 "^^ Junij werd op dat eiland

eene geduchte aardschudding waargcnomen (Val.), gelijk mede op
de eilanden Ternate en Djilolo. Uit de vulkanen Gamalama, zie

bladz. 1281 en Gamanacore, zie bkdz. 1285, welke op de bovenge-
noemde eilanden liggen, hadden gelijktijdig uitbarstingen plaats.

d61U, d675, d676. Amhoina. Op den IT'^"" Februarij dcden
zich weder hevig verwoestende aardbevingen op Amboina ge-
voeleu, waardoor 2,000 mcnschen van het leven wcrden be-
roofd. Op twee verscliillende plaatsen splect de goenoong WawanI
vaneen

(Valentyn, I all. bladz. 104) \'
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1678. Op den 19*^^" Augustus had eene ultbarsting plaats van don

Merapi, op Java; zie bladz. 405.

1680. De piek op liet eiland Rakata wierp in de niaand

Mei eene ontzaggelijke hoeveellieid puimsteen uit Zie do «Ost-

indische Reisbeschreibung voni Bergmeister Vogel , Altenburg

,

1704, » — Dit is de bron, waaruit L. von Buch (pbjs. Besclir.

der Canar. Inseln), heeft geput, terwijl Prof. H. Berghaus zijne

opgaafj door niij op bladz. 5 aangehaald, uit dit laatstgenoemde

werk heeft ontleend. Volgeiis scJiriftelijke mededeeling van den

laatstgenoemde^

d6S3. Banda en Amhoina. Hevige aardbcvingeii werden op

deze eilanden waargenomen •, verscheidene hui/en siorften ioj

groote spletenontslondenin velc bergcn en van den goenocng Lon-

ihar, op Banda, storttcn ontzaggelijke rotsblokken naar bencden.

In ditzelfde jaar, oiisschlen gclijktijdig met de bovengenoeni-

den, werden insgelijks op het schiereiland Menado, op Celebes,

en op bet eiland Seroea aardbevingen waargcnoraen^ op Seroea

verzoiik een groot stuk land. (Val. II. 2, bladz. 17,) De liier

vroeger opgenoemde aardbevingen gingen vergezeld van eene eruptie

der vulkanen Ivlabat, zie bladz. 1287 en Legalala, zie bladz. 1269,

welke beide op deze eilanden zijn gelegen.

d68i. Java. Op den 13^^" Januarij vverd aldaar eene aard-

beving waargenomen. (Zfc Verb. Batav. Gen. II. derde druk,

1826, bladz. 369, enz.)

d687. Amboina. In dit jaar had op gcnoemd eiland eene

aardschudding plaats. (Val.)

d689. Amboina. Den 19^^" Januarij had op nicuvs' eene aard-

beving plaats. (Val.)

1690 tot 1696. Gedurende deze reeks van jarcn woedde de

goenoeng Api, op Banda, bijna zonder ophouden; hij braakte eene

ontzaggelijke hoeveellieid rook en dampen uit, docli geene aardbe-

vingen werden waargenomen, zoo Jang deze uitbarsting duurde;

vergel. bladz* 1272.

J699. Java, Des naclits van den 4^*^^ op den 5^^^ Januarij

wcrd eene hevige aardbcving op Java tot iii do Lampong-distrik-

ten en nog verdcr tot Sumatra vvaargcnonicn. Vele huizcn op

Java vverdcn tot ccn puinhoop; dc rivicr van Tangeran (do Iji
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Dani), benevens een aantal kanalen, werden door den aange-

spoelden inoddcr (vulkanische ascli) veistopt en traden buiten

hare covers. (Verb. v. h* Batav* Genootsch. L (cJacatra^ ))bladz.

17 en IL bladz, 572,)

Gelijktijdig liiermede had eene uitbarsting plaats van den goenoeiig

Salak, in de nabijheid van Buitenzorg gelegen; vergek bladz. 13.

dldO. Banda. Destijds had eene geduchte aardbeving op dit

ciland plaats. (Vah)

1711. Van den lO'^*" tot aan den 16^^" December had uit den goe-

noeng Awoe, op Sangir, eene sterke uitbarsting plaats. VergeL

bladz. 1286.

1712. In dit jaar woedde de goenoeng Api, op Banda; zie

bladz. 1272.

174:7 en 1748. In die jaren hadden geduchte uitbarstingen van

den Ged^, op Java, plaats; zie bladz. 27.

1752. Het gansche eiland Java werd in dit jaar door vulkanische

asch in duisternis gehuld ; zij « kwam van een nabij gelegen eiland ^
;

zie bladz. 1295. Op den l'^^*^ Mei van ditzelfde jaar echter werd ins-

gelijks eene vreesselijke eruptie uit een vulkaan op Java, namelijk,

uit den Lawoe waargenomen; zie bladz. 467.

.1754. Ajjiboina. Op den IS^^** Augustus werd eene hevigo

aardbeving op dit eiland gevoeld, ten gevolge waarvan vele ge^

bouwen instortten, (Val.)

^757, Java. Op den 24'^*° Augustus en ten jare d758j op

den 14^"^ Mei, hadden twee aardbevingen op Java plaats. (Verb.

V. h. Bat. Genootsch. I. c.)

17G1. De Gede, op Java, had eene uitbarsting; zie bladz. 27.

1765. Eene eruptie had plaats -uit den goenoeng Api, op

Banda; (Yal.)

d767. Banda. Eene aardbcYing tcisterde dit eiland. (Val.)

d769. Java, Op den 25''^" Januarij werd het eiland door eene

aardschudding geteisterd. (Verb. v. h. Batav. Genootsch. 1. c.)

;/77f. Java, Op den lO'*"* Mei schudde het gansche eiland

op zijne grondvesten (1. c); drie maanden later, namelijk, in den

nadit van den ll'J<^° op den 12'^''« Augustus had de verwoestende

van den Papandaijang plaats, weike op bladz. 112 ismitbai-

beschreven
; gelijktijdig hiermede barstte de
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SIamat uit, zie bladz. 193. De onderaardsclie dam23en, wolke
misscliieii deze aardbeving haddeii veroorzaakt, baanden zich derhalve
op denzelfden oogenblik een uitweg door drk kraters van Java.

d775. Java. Op den 4*^^" Januarij ^Yerd ecne aardbeving op
dit eiland waargenomen. (Verb. t. b. Batav. Genootscb
In ditzdfde jaar had uit den goenoeng Api, op Banda, andermaal
eene nitbarsting plaats. (Val.)

d778. Java. Eene aardbeving werd op bet eiland gevoeld op
den 12''^° Jannarij. (1. c.) Ook in dIt jaar had eene nitbarsting

van den goenoeng Api, op Banda, plaats. (Yal.)

^779. Java. Andermaal teisterdc eene aardschudding bet
eiland Java op den 28^*"" Julij. (Verbandel

d7S0. Java. Op den 22*'^" Januarij werd eene bevigc aard
beving in bet westelijke gedeelte van Java gevoeld, welke
vergezeld ging van een onderaardsch gedruiscb; zij werd van
Cberibon tot aan Bantam, derbalve in bet gansebe westelijke

gedeelte van bet eiland waargenomen. Te Batavia stortten vele

buizen in een puinboop neder^ ook te Bnitenzorg en te Cberibon
werd scbade aan vele buizen toegebragt, ja, zelfs op scbepen
in voile zee, welke naar Batavia stevenden en de straat Soenda
nog niet hadden bereikt, werd de scbok gevoeld. (Verb. Batav.

Genootscb. 1. c.)

d78J. Amboina. bi dit jaar werd Amboina door eene aard-

scbudding geteisterd.

d786. Java. Ju Midden Java, nanielijk, in bet Dieng-gebergte

werd eene bevige aardbeving gevoeld, ten gevolge waarvan een
stuk land in de diepte weg zonk; vergel. bladz. 242. Te gelijker

tijd, of wel kort daarna, bad eene eruptie, uit den «krater Boedak,

»

in dit gebergte plaats. Ook de Merapi, op Java, geraakte op den
17'i«'> Julij, 1786, aan bet woeden. (Verhand. v.h.Bat. Genootscb. IV.
bladz. 1—17. J

1796. De Idjen, op Java, onderging eene uitbarstlng; zie Liz. 1020.

^797. Sumatra. Op den 10^^^ Februarij, des aTonds ten 10
ure, werd op dit eiland eene geweldi^e aardbeving waargcno-

Op bladz. 405 van dit ^\erk komt dc volgende drukfout voor: er staat 1768
in plaats van 1786.

#
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men. Bij den eersteii schok^ wclke eene minuut lang aanhickl,

WQrd con groot gedcelte van het land door de zee ovcrslroomd;

behalve klcinere vaartuigen, werd ecne brik, weike in de

livier van Padang lag, 3/4 paal van de kust landwaarts in gc-

dreven^ waardoor een paar huizen werden yeibrijzeld; hierop

kccrde het water weder zeewaarts en liep de rivier van Padang

geheel droog. Dit verschijnsel van het op- en afstroomcn van

het zeewater herhaalde zich diieraaal achtereen. Hel dorp Ajer

manis
,
gelegen ten noorden van Padang , werd zoo hoog door

do wateren bedolvcn, dat men des anderendaags de lijken

der voormalige bewoners van dit oord in de takken der boo-

men zag hangen. De oppervlaktc der aardkorst te Padang

vertoonde schcurcnj ter wijdte van twee duim; later echtcr

sloten zich dezelven weder.

Gedurende den ganschen nacht en den daarop volgenden

dag (den ll'^^* Februarij) blcef de aardkorst aan hare opper-

vlakte gestadig in eene golvendebeweging; met tnsschenpoozen

van 13 a 20 minuten herhaalden zich do schokken, en het

duurde acht dagen alvorens deze verschijnsclen geheel en al

ophielden. Bijna alle muren der huizen waren gebersten. (Vol-

gens du Puij, in het Tijdsch. v. Neerl. Indie, jaarg. Vll.

aflev. 7, bladz. 113.)

1800. In dit jaar had eene uitbarsting van den Goentoer, op Java,

plaats; zie bladz. 11.

1801. De Tonkoko, op Menado, had eene uitbarsting; zie

bladz. 1288.

1803. Van den 3'^*^" tot den IS^^** April woedde allerhevigst de

Goentoer, op Java; zie bladz. 77.

1804. In September werd eene eruptie van den Bromo (Tengger),

op Java, waargenomen; verg. bladz. 847.

1805. Eene hevige uitbarsting had plaats uit den Tjerimai, op

aar

)

(V

Op bladz. 122rYan dit wcrk staat abusivelijk deel VIII; ia acn tlaaropvol-

den regel \\'erd October gcschrevcn , men lezc November.
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Van den 1^^^^ tot den 6=^*^" Sept

van den Goentoer, op Java, waar

1807. De Merapi, op Sumatra, had eene ultbarsting in dit jaar;

zie bladz. 1239.

1808. De goenoeng Agoeng, op Bali, wierp eene ontzettende hoe-

veellieid puimsteen iiit; zie bladz. 1247.

1809. Op den 9'^*'" Mei van dit jaar had dc Goentoer, op Java,

eene nleuwe uitbarsting; zie bladz. 77.

1811. Op den 5^^*^^ Junlj braakte de Keloet, op Java, asch- en

rookzuilen uit; verge! bladz. 684.

Gedurendc het gansche tijdperk van 1797 lot 1815— der-

halveachttien jarcnlang-, — vindt men niets vermcld van aard-

bevingen. Daarentegen liadden in verschillende deelen van den

archipel de elf vulkanische uitbarstingen plaats, ^velke hier boven zijn

opgeteld.
t

1815. Van den 5'^'''' April tot in de maand Julij woedde de Tom-
boro, op het eiland Soembawa, gclijk beschreven werd op bladz, 1250

en volg.; deze uitbarsting belioort tot de vreesselijksten, welke naar

menschenheugenisimmerop de gansche aarde hebben plaats gegrepeii.

In den aanvang dezer oruptie, derhalve gelijktijdig met dezelve,

schudde bijna onophoudelijk en gedurendc verscheidene woken

de gansche Indischc archipel op zijne grondvesten; aan dc
4 *

ecnc zijde deed zich dit verscliijnsel ^\aamemeIl op Borneo,

Celebes, de Moluksche eilanden, dc gansche Javasche eilandrij

tot aan Nieuw-Guinea ; terwijl het aan de andere zijde word

ontwaaid tot aan Mokomoko op de zuidwestkust van Sumatra,

welk oord op een afsland van 1,050 geograpliische niinulen

van den vulkaan vervv ijderd h'gt. De aardbeving werd met tel-

kens hcrhaaldc schokken waargenomen; deze verkondigden de

onfploffingen in den vulkaanhaard en gingen vergezcid van

een ouderaardsch gedreun, dat door den ganschcn Oost-Indi-

schcn archipel, over eene oitgestrcklheid van 50 graden lengle

en breed te fe gclijker tijd word vernonien en allerwege aver-

ecnkwam met het vreesselijkste kanongebiilder. Gedurendc

deze aardbeving schcurde dc aarde op Anilxiinn op verschei-

dene plaalsen van ecu, en werd water uit dezelven opgcstiiwd;

zie bladz. 1277.

88
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1815. Naauwelijks had het woecleii van den TomLoro opgeliouden

of er werd, op den 15^^^"* Augustus^ eene uitbarsthigvan den Goentoer,

op Java, waargcnomen; zie bladz. 77.

1815. Ook de Bromo (Tengger), op Java, liervatte in dit jaar

zijne werkzaamheid; zie bladz. 847.

Bali en Lomhok. Op den 22^^^" November, derbal

4 maanden na de vreessolijke eruptie van den Toiiiboro, wer-

den hevige aardbcvingen op Bali en op Lombok waargenomen.

Waarscliijiilijk meet het aan daze schuddingen der aardkorst

worden toegesclireven , dat het bekken van het meer (danoe)

Tambhngan, tusschen Tabanan en Boleling gelegen, werd \an

een geretcn en dat vele slreken van het land Bolel

overstroouid. i

o

1816. Op den 21«'^° September had de Goentoer,op Java, eene

uitbarstlng; verffel. bladz. 77.&' •^'-is

d8d6. Banda. Op den S***'* October, des avonds ten 8 ure,

werden, na een voorafgaand onderaardsch gcdruisch, hevigc

aardschokkcn waargenomenj welke zich van Jiet noordoosten

naar het zuidwestcn schcnen te rigten; tot aan den volgenden

morgen werden dergehjkc scliokken tallooze malen herhaald.

Vervolgcns keerde alles weder tot rust; op den ll''^« October

echter, des morgens ten 7 ure, herhaalden zich de aardschud-

dingen op nieuw en werden zij , even als vroeger, door een onder-

aardsch gedruisch vooraf gegaan. De schuddingen hielden nu, met

tusschenpoozcn
,
gedurende vcrscheidene dagen aan; de schok-

ken waren zoo hevig, dat nicmand in slaat was zich op de

been te houden, zoodat, op het vQrnemcn van het onderaard-

sche gedreun, zich alle bevvoners des eilands op den grond

wierpcn. Do meeste gebouwen^ die reeds door de aardbevingen

van den 8'***'' zooveel hadden geleden, slorttcn het eene na het

andere in^ en binnen korte uren was de stad, op het eiland

Groot-Banda, in een puinhoop hersebapcn. Het schijnt, dat de

warme bron^ van welke Valenlyn spreekt en welkcr beslaan de

IT. Zollinger, „Het eilarid Lombok," in het Tijdsch, v. Neerl. Inaie, IX.

bJatlz. 197.
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mboorlingcn zich iu 1848 nog koiidcii Iieriimemi, gcdurcnde
dezG aardbeviDg is verdwcncn. Er had geene uitbarstliig uit den
vulkaan plaats. *)

— r

J8d6. Banda. Gcdurende de maandcn NoYcmber en Doceni-
bcr werdcii herhaaldelijk aardbcringen op dit cilaiid

nonicn. (Olivier.)

waarge-

Java. Van den W'^ Januarii af bi-aj^ten herbgieu neriiaaiae
scbuddingen de aarde in Oost-Java gedurcndc vei

in beweging; zij gingen vergezeld van een ondoraardsch

8"^"

O
donder en ^Yerden gelijktijdlg vernomen met hot b^ ^
sting van den Idj^n, zio Lladz. 1022, welke voorduurdc tot aan don
18i«n Februarij daaraanvolgende.

dSdS, Java. Op den 29^'''" Maart >\erd tc Jogjakerta, des
morgcns tusschen ^'/a en 5 ure, eene tamelijk hevige aard-
schudding Vi aargenomen , wclkc zich 5 nialen herbaalde;
telkens vernain men te gelijker tijd een onderaardsch gebuldcr.
(Jav. Cour. van den 11 1^" April, 1818, n" 15.)

dSdS. Sumatra. In de maand Mei gevoclde men te Ben-
koelen, aan de zuidwcslk eene tameliik sterk

aardschudding. De berigfgcver da Puy (I. c.) nam haar ins-

gelijks waar op bet Nederlandsche fregatschip Wilhelmina, dat
op de reede van Bcnkoclen lag. Toen men den eersten schok
gevoeldc, vcrkecrde men in bet denkbeeld, dat bet schip op een rif

bad gestoolen^ bierop bet zicli eene trillendc bewe^inff warnemen
Java. Op den 2''- October werd, des namidda

2>/2 ure, zoowel te Balavia, te B

^T-^

Preang
Begentscliappen eene aardbeving m aargenomen, welke ecbter
in de nabijheid van den Goentoer bet sterkst was. (Jav. Cour,)

dSdS. Java. Op den ^l^*^" October gevoclde men te Tiogon,
aandenvoet des Goentoer, des avonds ten lO'/a ure, eene ber-

nieuwdc aardbeving, en onmlddellijk daarop begon de uitbarsting van
clcn g. Goentoer, welke tot aan den 24"'"-'' October voortdnurde; vor-
col. bladz. 77.

d8,i8. Java. Op den 8''''" November
o

Schriftclijkc mcdeaccling van den Gouvenicur der Moluksche cilauden
J. B. CIcercns, d. d. 29 Juuij, 1848.
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bcviii- door gansch Java waargcnoiucn. (Verhand. v. h. BaL
GciiGGlsch. IX.) Te gelijker tijd had de Lamongan eeno lievige uit-

barsting, zie bladz. 1127, zoo mede de Someroe, vergel. bladz. 777;
in ditzelfdo jaiir had ecne eruptie uit den Sendoro plaats, vermeld op
bladz. 293.

^8j9. Britsch-Indiii. Hindostaii wcrd in dit jaar door
schrikkelijkc aardbevingcn gcteistcrd. (Vergel. C. Ritter. Erd-
kuiidc, VII. bladz. 1045.)

d820. Banda, Van den 11 '!<" tot den 30^'^" Junij werden aard-

Ijevingcn op dit eiland waargcnomen en wcl te gelijker tijd met
hevlge eruptien uit den g. Api, welke voortdurend aanhielden tot op
het eind der maand Juhj; vergcL bkidz. 1273.

r

d820. Celebes en 3Iadoej^a. Op den 29^*''" December, des
morgeus ten 10 ure, geyoelde men eene aardbeving te Soeme-
ncp, op Madocra, welke qelijhtijdiq werd
Mak

ig wera \raari:'cnomen te

mmulcn \

op Celebes, hocv^eI beide oordcn 560 geograpiiische

rd liggcn; op de eerstgenoemde
Mas zij tamdijk sterk, doch rigtte op Madocra gcene

schade aan, terwiji zij op Celebes daarcntcgen groote verwoes-
tlngen veroorzaakte; zeer vcle dorpeu, aan de zuidkust van

d door de
dit eiland gelegen, werden

zee, die herhaalde malen en met ongeloofelijk

land overstroomde en even snel wederom binnen hare pal
tcruglrad. Hondcrden van menschen kwamcn daarbij om h

(Jav. Cour.)

Ten 3 urc des namidda^rs werd p 'eene lamelijk
sterke zccbeving gevoeld. (Jav. Cour. van den 20^'^« Janua
1821

Cour.)

/. Celehes. Des avonds ten 93/^ ure op den 4'i'" Januarij
one tamclijk sterke aardbeving te Makasar gcvocld. (Jav.

/. Java. Op den 25^i-' September nam men, des avonds
ten 11 ure, een vrij sterken aardschok waar te Samarang en
te Djapara, voorafgcgaan door een zacht gedrcun. (Jav. Cour.)

ure
>tlng plaats van den Merapi, op Sumatra; bladz. 1239.
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d822. Sumatra, Op clen 1^'- October, dus twee iiiaandcn iia

de vorlge uitbarsling van den Merapi, word op dit ciland ccnc
aardbcving gevoeld. To Padang nam men, op den l^'-Oclober,
slcchts drie Iievige schokken waar; in de Bovenlanden daaren-
tcgen en in die strekcn, wclke in dc nabijlieid des vulkaanslig-
gen, waren de schoddingen veel heviger; vandcn l^'"" Octobe^'
des morgens ten ll ure, tot in den vrocgcn morgcn van den
2 J- October nam men aldaar, met tusschenpoozen van I'/a uur,
telkens meer of minder hevige schokken ^vaaI, welkc ^\e^den
aangekondigd door een onderaardscli gebulder. Ilet cerst plant-
ten deze schokken zich voort in de rigting van den "-. Salasi
naar den Merapi, dcrhalve van het zuid-zuidoosten naar het
noord-noordwesten, en vervolgens in dc omgekcerde rigtino-,

namelijk, van den Merapi naar de zijde van den Salasi!

Vermoedelijk staan deze beide vulkanen, door middel van
ecne ondcraardschc spleet, met elkander in verband; zeker
is hot, dat de beide vuurbergen met elkander verbonden
zijn door middel eener spleet aan de oppcrvlakfe der aard-
korst, Avcike spleet tusschen twee evenwijdige bcrgkctenen
heenloopt^ in haar laagste gedeelte wordt het meer Sin^^kara

gevonden, ^^elks spiegel gezegd \^ordt 1,000 voet bovcn het
niveau der zee tc liggen, in welk geval de bodem op ceni're

plaatsen lager zoude liggen dan de oppervlakte des oceaans;

vergel. bladz. 51 der i'^" afdeeling.

Na deze aardbeving werden op verscheidene plaatsen aan dc
oppervlqkte (^er aardkoist scheuren waargenomen; berggevaarlen
waren nedergestort, beken waren buiten hare oevers gctreden
en van een heuvel, waarop eenc redoutcslond, was een gedeelte

der aardlaag, welke denzelven bedektc, benevens een stuk

geschut naar bcncden gcrold. (Volgens du Pay, I. c.)

d822. Java. Zeveh dagen na het plaals grijpen dpzer hevi'ro

aardbeving op Sumatra, werden de bcwoners van Java, name-
lijk, zij die gevesligd waren in de vkikte, aan den voet van
den Galoeuggoeng, eensklaps met angst en vrees vervuld door
aaidschuddingeu, die zich des middags, ten een ure* op den
S***"" October dedou gevoelen.
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Op clenzelfcleii oogeiibllk werclen cle vreesselijke ontplofBngen ge-

lioorJ , waarmecle de verwoestencle uitbarsting van den Galoenggoeng

aanving, weike wij op bladz. 125 en volg. hebben gescbetst.

Deze uitbarsting ging gcpaarclmet schokkenj welke gansch Java

op zijne grondvesten deden siddereri, tervvijl hct onderaardsch

gedonder over de ganscbe uitgestreklheid van hct eibmd gelijk-

tijdig werd waargenomen. •

d822. Java. Dcs avonds ten 9 ure van den 27^^^'* December

werden to Magelan aardschnddingen waargenomen , die zich

in den loop van 30 uren 18 malen herhaalden^ bet hevigst

gevoelde men dezelven in den avond van den 28'*^"
,
ja, duidelijk

golfde destijds de aarde aan hare oppervbakte. Nu ving de ult-

barsting aan van den Merapi (zie bladz. 406) en van dien oogenblik

af werden geene schokkenmeer gevoeld.

1822. Gelijktijdig met den Merapi, namelijkj van den 28^'^^^ tot aan

den 31'^^"December, woedde de Bromo, in Oost-Java; vergeb bladz, 406.

d823. Java. Op den 3^^" en 4*^^" January werd te Solo

eene hevige aardbeving waargenomen ^ terwijl de Merapi steeds

6*"8 asch uit te braken: zie bladz. 406
d823. Java. Des morgens ten 8 ure van den 9^^" Septem-

F

ber gevoelde men te Batavia eene ligte aardbeving. (Verb

b. Bat. Genootscb.)

J

bladz. 1127.

d82i. Sumatra. In de maand Maart werd de zuidwestkust

van Sumatra, en wel te Padang, door ecncvrij sterke aard-

beving in bcweging gebragt. (du Puy, 1. c.

1821. Den 22^'*^" April, des namiddags ten 4 ure, had de uitbar-

sting van den goenoeng Api, op Banda, plaats; zie bladz. 1275.

d824. Op den IS^'^^Mei, dcs morgens ten 4 ure, werd de

residentie Kadoe door eene bevige aardbeving geteisterd. (Jav.

Cour. van den 22^*"" Mei, 182 i.)

1821. Van den O-J*^" tot op den 19*^^"^ Junij duurde eene vernieuwde

uitbarsting van den g. Api, op Banda; zie bladz. 1275.
J

1824. J^og woedde de goenoeng Api, toen op den 14 ^^^'^ Junij uit

den Goentoer, op Java, des avonds ten 6 ure eene uitLarsting aan-

m 79-
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1824. Op den 28^^^" Junij ving de g. Apl op nieiiw aan te woeden;

zie bladz. 1275.

d8^24. Banda. R^n dag later, namelijk, den 29'^**" Junij,

werd cene aardbeving op dit eilaiid geYoold, welke 3 minuteii

aanhield; zie bladz. 1276.

1825. In October Lad de Slamat eene ultbarstlng; zie bladz. 194.

1825. Ook de Bromo woedde lievig in den loop van dit jaar; ver-

gel. bladz. 847.

d8%6. Java. Van den 11'^"" tot den 15'^^" Oclober werdeii

door gansch Midden- en Oost-Java stcike aardbevingen ^vaar-

genomcn^ vergel. bladz. 2o5.

Te gelijkertijd, namelijk, van den 11<'*^« tot den 13*^''" October,

woedde nlet slechts de kr^ter Pakoeodjo in het Dieng-gebergte, maar

had insgelijks de g. Keloet, in Oost-Java, op den 13''^" eene geweldige

nitbarstiiisj; vergel bladz. 255, 684, 700.

d826. Java. Op den 24^^*^" October werden te Jogjakerta

tw^ce aardschokken waargenomen; zie bladz. 255.

1826. Ook de Lamongan, op Java, hernieuwdein ditjaarzijneuitbars-

tingen, die zicli met vrije tusschenpoozen openbaarden;ziebladz. 1127.

dS^S. Sumatra. Den 29'^'^ Februarij, des niiddags ten 12

nio. nam men te Padansr. aan dezuidwestkust van Sumatra, eene

hevige aardbeving waar^ welke D

ging van een geducht onderaardsch gebulder. (du Puy , 1. c.)

Julij

Goentoer, op Jav

1829. Op het eind der maand Januarij woedde niet slechts de La-

mongan, op Java, maar hervattede Semeroe gelijktijdig zijne werk-

zaamheid; zie bladz, 1127 en 777.

1829. Op den 4^^^ April, des avonds ten 10, had eene ultbarstlng

plaats nit den Tangkoeban praoe, op Java; vergel. bladz. 48.

1829. Van den 5'^*"" November, des middags, tot aan den 7'^^^ daar-

aanvolgende duurde eene uitbarsting van den Bromo in het Ten^^er-
t>

gebergte; zie bladz. 847.

1829. Ook de Goentoer herv

woedde hevig; vergel. bladz. 80.

J8o0. Amboina. Ten 10 urc des voorniidda;?s van den 28'*^"
o

Maart, werd over de gausclie uilgeslrekllicid van dit ciland eene
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sterke sclmcldiiig waarg 20 sekonden lang aan-

hield en zlch in eene horizon tale rigting van Iiet oosten naar

het westen voortplantte^ tot op den 7^^'" April lieten zich ligte

schokken bespciircn* Velc gebouwen werden beschadigd. (Jav^

Cour. van den 22^^^- Mei, 1850.)

1830. Op den 15'^^" en IG*^^" December vooral woedde de Bromo,
op Java, zeer hevig; bijna gedurende het gansche jaar 1829 had hij

zware rookzuilen ultgebraakt; zie bladz. 848.

d83d, Java. Ten 2 ore des namiddags van den Sl'*"^"^ Octo-

ber bcspeurdc men, te Batavia, twee ligte schokken. Zoowel

destijds als nog heden worden aldaar geringe aardschuddingen

gcvoeld, zonder dat er eenige aanleekening van geschiedt.

(Jav. Cour. van den 3^"^ NoK^ember, 1831.)

1831. Op den 15^^'" en 16*^*^^ December had eene uitbarsting van

den Semeroe plaats; zie bladz, 777.

1832. Op den lO-^^" January barstte de Gocntoer nit; zie bladz. 80.

1832. Op den 18^''» -A^pri^j van des morgens Troeg tot in den mid-

dag, was de uitbarsting van den Semeroe zeer hevig; verg. bladz, 778.

1832. Van den 8^'*'' tot den 13'^'=^ Aujrustus woedde de Goentoer:o
zie bladz. 80. Ook op den 28"^^° Augustus daaraanvolgende steeg eene

grootere rookzuil dan gewoonlijk uit zijnen krater opwaarts; vergol.

bladz. 1218.

1832. Op den 29^*^» Augustus, tussdien 11 en 4 ure des middags,
had eene uitbarsting uit den Ged4 plaats; zie bladz. 27.

1832. Omstreeks middernacht van den 25''*"'i op den 26*'^'» Decem-
ber hervatte de Merapi, op Java, zijne werkzaamheid en woedde
bevlg; vergol. Lladz. 410.

J833. Java. Ten 12 ure en eenige minuten later van den
28'*^° Januarij, werd te Batavia eene sterke aardbcving be-

speurd. De laatste schok was de hevigste en bragt veelschade
te weeg aan eene nienigte huizen. (Jav. Cour. van den 51^'*'*

Januarij, 1833.)

zie bladz. 80.

Goentoer

S
g van den Salas

*

Merapi, op Sumatr
uitbarsting; zie bladz. 1240.
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J833. Sufnatra. Op den 24'^"' November A^erd, volgens

bcrigten uit Padaiig, Singapore ^ Palembang en Batavia ceno

aardbeving bespeurd, welke zich bij7ia (j€lijkf{Jdig m een

groot gedeelte van den Indischen archipel lict vvaarnemen.

De eerste schok werd gevoeld dcs avonds ten 8^/2 urc (te

Padang daarentegen werd hij^ naar luid der berigten^ reed.^

ten 8 ure bespcurd); hierop lieten zich later nog G schokkcn

waarnemenj waarvan de hevigstCj welke 15 sckonden dnurde,

des nachts ten 3 ure plaats greep. Eenige gebouwcn werden

bcschadigd, anderen stortten in, (Jav. Cour. van dicw 11 ^^^

December, 1833.) Volgens de berigten van D'. Stumpff, ^) werd

dit verschijnsel te Padang op de navolgende wijze waargeno-

men. Gelijk algemeen het geval was geweest gediuende de

maanden Augustus, September en October, was het weder op den
24^ten ]Vo\ ember insgelijks zeer droog en zoel^ alom heersclite

eene doodelijke siilte m de natuur, tocn, des avonds ten

8 ure, begeleid door een ouderaardsch gedreun, eene trillende

bevveging der aardkorst werd bespcurd, welke allengs in

hevigheid toenamj de inwoners der stad vloden uit hunne
w

huizen en ontwaarden bij de helder lichtende iiiaan, dat do

kolvos-palmen, welke te dier plaatse alle woningeii omriiigen,

Yan de eene naar de andere zijde werden heenbewogen ; de aarde

berstte en water, moddor, bencyens «zwavelige dampen")) werden

uit die openingen opgestuwd. Hoog rees de zee boven liaar gewoon

peil^ demureri-vangebouwenscheurden van een, dezuilen, waarop

het vooruit stekende gedeelte van de daken der huizen rust, stort-

ten neder, de schepen werden van hunne ankers gedreven en

het strand was op zekere plaats, waar men den vorigen dag

eene menigte levende visschen had bespeurd, bczaaid met

hunne levenlooze overblijfselen. — Te Poelo tjingko en in

eenige andere streken van Indrapoera werd het land door de

baren der zee ovcrstroomd; te Benkoelen werden versclieidenc

schepen op strand gczet en bleef ^^en enkel gebouw onbe-

schadigd. Het schip Mercurius, dat zich op een afstand van

*; Zic Tijdsch. v, Neorl. Indie, VII. aflcv. 10, bladz. 157
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100 mijlcii van laud bevoiulj naiiiclijk, op de lioogtc di

Poggij-cilandcn, gevoelde de schokken, AYaarvau de aardbevin

vergczcid ging. Volgens de iiigcwomicn berigten, vvarcn de schol

ken te Padang naar het iioord-noordwesten, te Batavia daai

cntegen naar het noorden gerigt^ de eersten werden gelij

dig met het opkomen Tan den springvlocd waargenomen.

Gedurencle deze aardbeving bleef de Merapi in rust; naar men ver-

haalt, werd sleclits bij den aanvang derzelve eene zware ontploffing

in dezen berg vernomen.

Ook later, ja, tot op het einde van November, werden van

tijd tot tijd b'gte schokkcn bespeurd.

dS34. Java. Op den 10'"" October, des morgens ten S'/a ure,

werd eene hevige aardbeving in het westehjke gedeelte van

Java gevoeld, welke eene niinuut aanhield en de aardopper-

vlakte golfvormig bewoog. Aan de zaidoostelijke zijdc van den

. Megamendoeng gleed een groot gedeelte van den bergwand

naar beneden in de diepte^ waardoor het poststation Matjan

werd overstelpt; de murcn van het groote huis (het gouvcrne*

ments-gebouw) te Batavia spleten van een en het paleis van

den Gouvemeur-Generaal te Baitenzorg werd in een pninhoop

hersehapen. Zijne Excellentie, de vertegenw oordiger des Konings

in de kolonien (J. C. Baud), werd op eene onzachte wijze uit

den slaap gewekt en ontkwam ler naauwernood aan het gevaar

van bedolven te gcraken onder de nederstortende massa's. Het

noodlot had hem tot volksvertegenw oordiger bestemd. Zie eene

afbeelding van deze gebeurlenis op de plaat, yoorstellende: ^e^

paleis te Buitcnzorg ^ des fnorgens ten S^j^ ure^ op den

dO^'^'' October^ J834. (Jav. Cour.) Twee maanden later, name-

lijkj in December, had eene uitbarsthig van den g. Goentoer plaats;

zie blaclz. 80-

1834. Gedurende den loop van dit jaarbarstte de Merapi, op Su-

matra, verscheidene keeren uit; vergeb bladz* 1240.

d835. Banda. In de raaand Februarij Helen zich herhaal-

dchjk^en op verscheidene dagenachtereen,schokken waarncnien,

welke echter niet zeer hevig niogtenwordengenoemd. Omstrecks

het einde des jaars, toen de wind van de zijdc des vulkaans
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Api over hct eiland blics, braken epidemische lioortscn uit, wclkc
tot orastreeks het midden van Augustus, 1858. voortdnnrdpn on

1en eene groote racnigtc mcnschen in het graf sleepten.

{^835. Java. Volgens berigten uit Lebak wcrd, op den 26'"""

Augustus, eene aardbeving in Bantam bcspcuid. (Jav, Cour.)

Eene halve maand later, namelijk, in September, had de g. Slamat
eene uitbarsting; zie bladz. 194.

w

d835. Amhoitia. In den nacht van den 1"'"° November, ten

3 ure, word dit eiland door eene vreessehjke aardbeving ge-

teisterd; reeds haar ccrste schok maakte " de slad voor het

grootste gedeelte tot een puinhoop. In het fort Victoria

storttc de kaserne in, en 58 menschen werden hierdoor van hct

leven beroofd; de stad word insgehjks verwoest, het haven-

hoofd veniield, zijnc dlep in den grond geheide palen ^vcrdcn

daaruit gestooten. De bewoners van het eiland, van huis en

dak bcroofd, bivouakkeerdcn in de opene lucht. Drie weketi lang

nhoina omhuld door een dikkenna daze aardbeving was A
nevclj welke met zwaveldampen was vermeyigd; er berstte

eene epidetnische ziekie uit, namelijk, eene gastrisch-bilieuse

koorts met intermitterenden typus, welke een groot aantal der

bewoners van dit eiland, dat vroeger beroemd was als een

zcer gezond oord, in het graf sleepte (Jav. Cour.)^ vergel.

bladz. 1278.

1835. In dit jaar werd eene uitbarsting van den g. Keloet, op Java,

waargenomen; zie bladz. 684.

d836. Java. ^ Ten S'/a ure, in den nacht van den ^^^i

Maart, werd eene tanielijk sterke aardbevij

Jogjakerla, Solo, Samarang. De huizen waggelden , en schenon

gcdurende een vijfticntal sekoiidon in een kriug te worden

rondgedraaid.

d836, Java. ^ Des middags ten 2 ure, van den 17'^'"'^ Julij,

werd eene vrij sterke aardschuddiug in Midden -Java bespeurd.

Te Jogjakerta, b. v., sidderden de huizen gedurende eene sekonde.

dS36. ^Amboina, Ternale. Sedcrt den l''"" November gc-

6 "duig

T

*) Volgens schrificlijkc mcLlcdcclingcn; zie vroeger.

»
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TOoUlc men op bcido cilandeii telkeiis herliaalde aardbcvingeii^

cenc der schokken was zoo sterk, dat, behahc vele gcbou-

wcn, ecu bergrug instortte. (Zic Jav. Cour. en Oosterling,

IIL sink 4, bladz. 155.)

1837. Des morgens ten 9 iiro, van den l*'*^" Augustus, had de Me-
Vapi, op Java, eene uitbarsting, welkc tot aan den avond voortduurde;

zie bladz. 411.

uitbarstine: van den G
malania, op Ternate, waargonomen; vergel. bladz. 1281.

1838. Gedurende den 5''''« en den 6'^^° July hadden vele hevige

ultbarstingen van den Lamongan, op Java, plaats; zie bladz. 1128.

Dergelijke kleino eruptien worden, nu eens na kortere, dan na lan-

gere tussclienpoozen tot in 1841 bespeurd.

Java. Des middags ten S'/a ure, op den 8*'''° A. o

O

lus, gevoelde men cenc zachtc aardschudding in West-Java. Te
Clieribon, Soemedang, Tjandjocr en in andere oorden waggel-

den en sidderden de liuizen. (Jav. Cour. en mondel. bei

1838. Gedurende den loop van dit jaar had de Sapoctang, op Me-
nado, eene uitbarsting; vergel. bladz. 1289.

d839. Java. ^ Op den 20*'-^" Maart, des namiddags ten 4
ure, gevoelde men eene zachte aardschudding in West-Java , na-

mehjk, aan de noordelijke zijde van den vulkaan Gede en wel te

BuiLenzorg, Tjiseroea, Tjibogo^ te dier plaatsc zag men de gebou-

ds en hervvaarts bow
Ga

d839. Java, if^ Op den 9'^" April vernam ik te Bodjop<&̂
keton, aan de noordelijke helling van den vulkaan Cede, kort

v66r zonsopgang een onderaardscli gedruisch, een dof drcu-

nend gebuldej-, dat uit bet binnen^cdeeltG des bercrs voort-QV.v^.^.V.X.,V. V.V.^ "'-^O

kwam en zich met lusschenpoozcn van Va a 1 minuut liet

vernemcn. Later hoorde ik een dergelijk geluid, op onbepaaldc

tijden, gedurende vele daaropvolgende dagen. Dit verschijnsel

is zeer bekend aan de bewoners der dorpen, welke aan de

hellmg en aan den voet des vuurbrrgs zijn gelegen; zij bevve-

ren, dat, zoo dikwerf zich dit geluid racnigvuldig pn zwaar
duet hoiutn, eene slerfte onder de buffels wordt waargcnouicn.

.i839. Java. ^ Op den IT'^''' J unij, gevoelde men te Tapoes



1101

urn dc wcst-nooidweslelijke hellinff van den Gcdc (P

) s 9 en 10 urc, clrie scliokkon eeiu 1 !•
I

aiirdbcving met tussclicnpoozen van 15 minnten^ elk dezer

schokken duurde ongevecr 1/4 minuut. Do oppervlakte dcr

aarde werd golfvormig bewogen, en hot huis, vi^aarin ik mij

bevond, waggelde zoodanig, dat de balkcn kraakten.

J840, Java. Op den 4''^" JanOarij, des middags ten I'/a ure,

werd in Midden-Java eene aardschudding waargenomen, welke

edurendeeenigcsekonden aanhicld^ men gevoelde dezelve In de

residenlien Saraarang, Kadoe, Bagelen, Banjocmas, Salatiga en

Jogjakeria, In de laatstgenoemdc plaats gingen de schokken

vergezeld van een onderaardsch gedruisch; zij deden zich

gevoelen in eene horizontale en in eene verticale rigting. Te
Samarang en te Bagelen werd schade aan de gebouwen ver-

oorzaakt. (Jav. Cour.)

1840. Op den 2'^''" Februarij, des morgens ten 9 ure, ving eene

uitbarsthig van den Gamalama, op Ternate, aan, welke zeer hevig was
en aanlileldtot des middags, ten 4 ure, van den daaropvolgenden dag

5

zie bladz. 1281. Van dezcn daoj af stiet de vulkaan 10 dasen acbtereena " — " "" ^" ^"&

zware rookwolken nit zijn krater; voor bet overige was de natuur

weder tot rust gekeerd.

dSW. Ternate. Twaalf dagen na deze uitbarsting, namelijk,

op den 14'^"" Februarij, des nacbts ten 12 '/a, werd dit eiland

geteisterd door eene verwoestendc uitbarsting, \^'aardoor de

ganscbe stad met hare vijfbonderd huizcu, ja, zelfs bet sterke

fort Oranje, in een puinboop werd lierscbapcn; dergebjkc

schokken berhaalden zich gedurende de maandcn Maart, Mci,

en Junij zeer dikwerf. De aarde berstte en braakte water uit.

(Zie een nieer onistandig verbaal op bladz. 1282.).

1840. Den 24'^^^^ Mel^ des morgens ten 2^2 nre, hervatte cte

Goentoer, op Java, zijne werkzaamheid, welke voortduurde tot aan

den avond van dien dag; vergel. bladz. 80.o» '"*0

d8W. Java. Gedurende den noclit van den 12^^^"^ November

en op den niiddag van den 22'^'" daaraanvolgende^ werd in

den omtrck van den Gedc ecnc aardbcving gevoeld.

Hicrmede gingen 2 dier uitbarstingen van den Gede gepaard,
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\vGll;e van den 12*''° November tot aan den 11*^^" December, ten getale

van aclit, werden bcspeurd; zie bladz. 28.

d84d. Banda. Gcduicnde de maandcn Mei en Junij haddcii

op dit eiland drie aardbevingen plaats. (Schriftel.)

dSh^ii. Banda. In November werd aldaar eenc aardbeving

waargcnomcnj welke niet slechls op hot eiland, maar insgelijks

op zee, ann boord van schepen werd gevoeld^ de zee steeg 6

voet hooger dan tijdens de hoogst bckcnde springvloeden hct

geval was. (Schriflel. bcrigten.)

1841. In deze maand, namelijk, op den 14^^*^ November, had de

Goentoer, op Java, eene uitbarsting, welke van des morgens S^/a ure

tot des middags, ten 3 ure, aanbield; zie bladz. 84.

1842. Hevig woedde de g. Semeroe van het einde van Januarij tot

in de maand Maart; vergel. bladz. 778.

1842. Gelijktijdig met die van den zoo even genoemden vuur-

berg, namelijk, op den 24^**^" Januarij, had eene uitbarsting plaats

uit den krater van den nabij gelegen Bromo, welks bodem sedert

1838 met een meer was bedekt geweest; hevig zette hij zijn woeden

voort tot in de maand Junij; vergel. bladz. 849.

d8A2. Java, Van April tot in Mei werden aardbevingen

waargcnomen in de distriklcn van Krawang, welke aan den

noordelijken voet van den Tangkoeban praoe palen ; zij had-

dcn plaals: op den 5^'" April, des morgens ten 10 ure,— den
garn April, des nachls ten 11^2 ure,— den S'^*'"* Mei, des mor-

gens ten 10 ure,' — den 6^"° Mei, des uarhts ten ll'/i nre

en den 25'^'''* Mei, des morgens ten 7 ure; zie bladz. 48—49.

1842. Terwijl de Lamongan zijne werkzaamheid voortzette, zoo als

gewoonlijk, namelijk, met tusschenpoozen van rust, nam ook het

woeden van den Bromo, dat sedert Junij eemgermate was be-

daard, in de maand December weder vecl in hevigheid toe; zie

vroeger bladz. 852. Van dezen tijd af, tot op hct jaar 1848,

braaktc hij voortdurend ontzaggelijke dampzuilen uit.

1843. Op den 4*^**^ Januarij had de g. Goentoer, op Java, eene uit-

barsting, welke des morgens ten 9 ure aanving. en tot 2 ure des na-

middao;s duurde; zie bladz. 84.

. Sumatra en JVtas. Gediirende den naclit van den
5'^*^" op den 6^'^'' Januarij, werd op het eiland Nias en in een

gedecltc van de tegenover dit eiland gelegene zuidwesfkust
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van Sumatra, iiamelijk, te Baros, ») eenc Iicvige aardbe

waargcnomcn; in bcidc oorden werd zij bijiia gelijktijdig ^e-

o

Toeld, niettcgcnstaande BaroSj in eene noord-noordooslelijk

ting, 23 gcographische mijlen verwijderd is van Sitoli, dat

aan de zuidoostkust van INias ligt. Te Baros bespeurdc men
de eerste schokken ten IIV2 ure en te Sitoli ((omstrceks mid-

dernacht.)) In de beide oorden Was de rigting der schokken van

het zuidvvesten naar bet noordoosten, derhalve dwars ten op-

zigle der lengteas van Sumatra 5 uithoofde zij zich uit-

sluilend deden gevoelen in de smalle strook van Nias tot aan

Baros, zoo bleven Tapanocli en Singkel, weike pkaatsen ter

wederzijde van Baros aan de kust van SiiuuUra zijn gelcgen,

er van verschoond.

Een kalme avondstond en eenc slillc zee gingcn , op het eiland

Nias, de aardbeving vooraf^ de uoordvvestelijke rigting der be-

weging het zich slechts bespeurcn bij dc ecrstc schokken,

waardoor de bewoners op eene onzachle vi^ijze nit den slaap

werden gcwekt. Later, toen zij in hevigheid tocnamen, begon

hetgansche eiland, even als een schoramel, ginds en derwaarts

bewogcn te worden, terwijl alle voorvverpen, ten gevolge der

hevige schuddingen, onregelmatig door een waggelden. Nie-

mand was in staat zich op de been te houden, of tc blijven

zilten; de meeste huizen stoi'tten in, de borstvvering van dc

benteng (het fort) vie! naar bencden, kokos-palmen en ander, nog

sterkergeboomte werden, met vvortel en al, nit den grond gcsleurd,

een gedeelte van den bcig Harifa, in de nabijheid van Sitoli

gelegen, stortte neder in den afgrond en uit de spleten, die

zich allerwegc io cle aardkorst vertoonclen, "vvelde een zwart-

kleurig, schairiiend water op. Met gelijke hevigheid dnurden

deze vcischijnselen 9 minuten lang* Het angstgeschrci der on-

gehikkige bewoners, die ondcr de puinhoopcn hunncr woningen

werden bedoIveOj Terloor zich in het gedruisch^ dat deze

aardschokkcn deden ontslaan, ja, misschien verloor zich daarin

Jiiv, Cour. van t^Qxi SsUn Jlaart. n" 19, van dcu IS'^^n Maart, Ji^ 22 en van den
5lpn April, li** 27.
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(zcgt do bcriglgcver i) ook een ondcraardscli gedrcun, ^^aarva^

nicraaiid iets had vcrnomcn.

llierop volgde ecne yrijo tusschenpoos, tervvijl de schoonc

nacht door den schitterendstcn sterrenhemel werdt yerlicht;

wcldra cchter dcdcn zich nicuwe schokken gevoelen; in eenc

zuidoostelijke rigting naderdc nil zee ecne vreesselijke baa?'^

die met een donderend gedruisch de vlakke zuidoostkust van

het ciLmd Nias overstroomde en alles^ wat zij in haren weg

ontnjoette, menschen^ dicren, huizen, ja, gansche dorpen voor

zich uit spoelde, en, te rekenen van het groote dorp Mego,

hetwelk \olkomcn vernield werd, een uur ver landwaarts in

tot aan Goonoeng sitoli voorwaarts drong. Klcine* schepen

(praoe's), welkc aldaar in de rivier Yoor anker lagen, werden

100, ja, 160 schreden ver op het land gezet; de nieuwo

pasar, uit houlcn woningen gebouwd, word Ternield en hon-

• derden van menschcn, die door de ncderstortende huizen nog

niet waren gedood, Yonden nu hun graf in de wateren dcr zee.

Met tiTsschenpoozen Tan 2 minutcn hielden de schokken

aan tot 4^2 ure des morgcns, op welk tijdstip zich eene

slerkere aardschudding deed gevoelen, die 6 minaten daurdc.

Nog gedurende verscheidene dagcn werden aardbevingcn waar-

genonien, die echter Teel ligter waren dan de voorgaanden.

Van wege de hooge regering werden krachtdadlge maalre-

gclen in het werk gestcld; do oorlogsbrik Siwa en later nog

verscheidene schooners werden van Padang derwaarts gezonden,

deels ler ondorsteuning van de rainpspoedige bcwoners des

eilandsj deels om de bezctling van het fort^ to Goenocng

sitoli, tegeneen mogehjken aanval der Atjinezen van Gloes te

beschermen.

Te Baros bespeurde men de hevigste aardschuddingen, wclke

de aardkorst op verscheidene plaatsen deden berslten, niet voor

ll^i nre.

fen uur later, namelijk, ten 12^2 ure, derhalve naar

waarschijnhjkheid volkomen gcUjhtijdiy met de overstrooining

D. F. S.; zic Jav. Cour. v;m rlcn f>^\'^ April , u^ 27.
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te Sitoli, vcrnam men te Baros een gemisch a[s van een sler-

ken wind en za^ men uit liet zuidwesten, das in do rigting

waar het eiland Nias ligt, eene ontzaggelijko baar uit zee

opkomen, welke de met angst vervuldebewonerslandwaarts in

deed \lugten. Even plotseling vcrwijderde zich deze baar van

de kust; wel had zij een aantal praoe's verbrijzeld, raaargeen

mensch was er bij omgekomen. Drie schepen vond men later, op een

afstand van 1,900 voet van hunne ankerplaats, op liet droogeland.

Ook op zee werden die hevige schokken bespeurd^ twee

Atjinesche schepen, welke den 4'*'° van Toeroemon waren ge-

zeild, hadden zich mcer dan twee mijlen ver zien voortzwee-

pen door eene ontzaggehjke baar. Even als te Nias het geval was,

duurden insgehjks hier de schokken op den 11*^^" Januarij nog voort.

Als opraerkenswaardig verdient te woiden vermeld, dat slechts

ec7ien dag v66r het plaats grijpen dezer aardbeving de goenoeng

Gocntoer, op Java, zijne vroeger vermelde uilbarsting on-

derging. Indien er op Nias en in de naburige Balla-landen

nog geopande ki^aiers hadden bestaan, waardoor de gas-soor-

Icn, of de dampen, zich een gemakkelijken iiitweg hadden

kunnen bancn, — de ontploffingen toch, of de plotselinge uit-

zctting van dampen, in de diepe haarden der vulkanen, mogen
ongetwijfeld worden beschouwd als de ware oorzaken der

aardbevingen , — zoo zou misschien de plaats Goenoeng sitoli

niet zijn verwoest gcworden.

dShS, Amboina. Op den 18'^*" Januarij, des morgcns ten

ll3|'4 ure, gevoelde men op dit eiland een hevigen schok, nadat

zich ten 8 ure een onderaardsch gedruisch had doen hooren.

1843. Den 23''"" Januarij, des morgens ten 10^2 ure, had cle Gede,

op Java, eene uitbarsting; ^ie bladz. 30.

d84u. Ajnboina. Alhier ondervond men een gcweldigen schok

op den 18*^^" Februarij, des middags ten 2 ure, die zich voort-

plantte in de rigting der lengte-as van het eiland, d. i., van het

noordooslen naar het zuidwesten.

d843. Amboina. Den l^^*"" Maart, des morgens ten 93/4 ure,

werden op dit eiland twee snel op elkander volgende, sterke,

horl/onlale schokken waargenomen.
o
9
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J843. Java. Den 15^™ Maart, des avonds ten 9 ure, werd

te Kecllrt, op Java, ecne zachte aardbeving g-evoeld, vooraf-

gcgaan door een rollend onderaardsch geluid, dat] veel overeen-

konist had met hortende donderslagen. (Jav. Cour. van den
29'^'" Maart, 1845, no 25.)

.iS43. Amhoina. Alhier werd op den 14''''" April, ten 5 ore

des ujorgens, een schok bespeurd.

d843. Amboina. Op den 15'^'" Mei daaraanvolgcude werd,

des avonds ten 81/2 ure, andermaal eene tamelijk hevige aard-

beving waai-genomen, vvelke eenige sekonden aanhield.

1843. Ten IIV2 ure in den naclit van den 28'^^" July had eene uit-

barsting van deu GCde, op Java, plaats; zie bladz. 29.

d8^3. Amhoina. Op clen 3^^^ Augustus , des avonds ten 9^2

ure, werd op dit eiland eene sidderende beving der aardkorst

waargenomen, welke eenige sekonden duurde endehuizen deed

kraken-, dit verschijnsel herhaalde zich des nachts ten IIV2 en

ten 2 ure,

d8i3. Atnboina. Een zachte schok deed het eiland schud-

den op den 8'^'"° Augustus, des avonds ten 7'/2 ure.

d843. Amboina. Op den 16'^^" September, des middags ten

1/2 ure, gevoeldc men op dit eiland eene hevige, golfvormige

aardschudding, welke een geruimen tijd aanhield en zich van het

noordooslen naar het zuidwestcn rigtte. ^)

1S43. Op den 5^^^° October onderging de Laniongan, op Java,

nitbarstingen, v^QJko lieviger \varen dan gewoonlijk; zie bladz. 1128.

JS-iS. Sumatra. Op den 14*^^" October, des nachts ten

IIV2 ure, werd te Padang eene zachte aardbevinpr waarcenomen.

d8^3. Sumatra. Den 27^^^" daaraauvolgende, des middags

ten 1 ure, gevoelde men te Padang andermaal eene geringe

aardschudding,

1843. De Goentoerj op Java, had eene uitbarsting op den 25^'*^"

November, welke des morgens ten 4^/^ ure aanving en tot 8 ure des

avonds duurde; zie bladz. 102.

De berigten, aangaanJe de hier vcrmelde aarabevingeu op Amboina, zljn mlj

medegedeeid door den hccr F. H, Kaypers, l^^^^ luitenant bij dcartillerle, ridder

der Mil. Wiilemsordc.
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d843. Sumatra. Op den 20'*''" November, des morgens ten

3«/2 ure, gevoelde men te Padang 2 sterke scholden, \^elke

naar het noordwesten waren gerigt.

d843. Sumat7'd. Eene geringe aardsclmdding werd le Pa-

dang vvaargenomen op den 8'^*" December, des avonds ten 10 ure.

d843. Sumatra. Andermaal werd te Padang op den 21'^*^" De-

cember, des morgens ten 9 ure, eene zachte aardbeving bespeurd.

d84^3. Sumatra. Den 27'"^" daaraanvolgcnde werd te Pa-

dang, des avonds ten 8 ure, eene vrij sterke aardschudding

"waargenoinen, vcrgezeld van een onderaardsch gedruisch.

d843. Bali. Eene aardbeving deed dit eiland schudden.

Zij had plaats voor de uitbarsting van den g. Agoeng, die liierop on-

middellijk volgde, hoewel liet niet bekend is in weike maand zij ge-

schiedde; zie bladz. 1247.
r

d84i. Java. Op den IS'^^'^Februarij, des middags ten 12V4

urCj gevoelde men te Tjandjoerj in de Pjeangor-llegentschappen,

twee zaclite en een harden schok. (J,av. Cour. van den 21

Fcbruarij, 1814, w 15. Sedert eenige dagen had stormachtig

weder in de hoogere streken van het eiland geheerscht. Ook

te Bailenzorg werden schokken waargenomen.)

J844. Sumatra. Te Padang gevoclde men op den 15'^''^

Febriiarij, des avonds ten 9 ure, een zachten en, ten 12 ure

des nachts, een steri^eren schok.

J844. Sumatra. Op den 5^^^" Maart, des middags ten 12

ure, werd een hgte schok te Padang gevoeld.

d844. Banda. Een vrij sterke schok deed dit eiland schud-

den in den nacht van den 8^'*'^ op den 9^"^^ April^ hij werd

voorafgegaan door een gebulder als van een zwaar kanonschot,

hetwelk door de bcA^oners \^erd tocgeschreven aan het instor-

ten van een gedcelte des kraterrauurs van den vulkaan, (Jav.

Cour. van i\hi\ 19^" Jnnij, 1844^ no 49.)

d844. Sinnatra. Op iXan 27^^^^^ Mci, des morgens fen ll'/a

ure, wcid Ic Padang eene tamehjk sterke aardbeving bespeurd.

d844. Sumatra. Andermaal werd Padang door eene vrij

hevige aardsclmdding bezocht; dit had plaats op den J
8^^^°

Junij, des voo! middags ten 5 ure.
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,i84^. Scroea. Van September tot aan Januarij des volgen-

deii jnars, vernam men op het eiland Seroea eon hevig onder-

aardsch gcdonder. Tevens had cle vulkaan Legelala, op dat eiland

gclogen, eene uitbarsting; zie bladz. 1269.

1844. Te gelijker tijd had de Semeroe, op Java, herhaaldelijk

Heine uitbarstingen, waarvan ik er onder anderen waarnam op den

25sten tot den 27*"^" September; vergel. bladz. 779.

1814. De naburige Lamongan daarentegen staakte zijn woeden in

de maand September van dit jaar; zie bladz 1129.

d8H. Sumafra. Op den lO'-^" December, des morgens ten

23/4 urc, ^Ye^d te Padang eene vrij sterke, golfvormige aardbeving

gevocld. Do hier vermekle aardscliiiddlngenj te Padang, aan

Sumatra's westkust bespcurd sedert den 14*^^° October, 1843,

zijn waargenomen door D'. StumplT. i)

dS'iS. Java, -^ In den naclit van den ll"*^" op den 12'"" Janu-

arij, ten 1^ ure, werd te Selo, op den bergzadel tusschen den

Merbaboe en den Merapi, eene aardbeving bespeurd, welke

het buis, \vaarin ik mij bevond, gedurende een paar minuten

deed schudden, zoodat de glazen rammelden.

d845. Java. Op den 5''''" Februarij, des avonds ten l^U ure,

jYoelde men te Modjokerto en in andere nabij gelegene oorden

,

binnen den omtrek van den Ardjoeno, wiens top zich 30

paleu zuidelijker verheft, drie snel op elkander volgende

schokken , welke eeni^ife sekonden aanhielden en zich in eene

o

o

horizontale risftinar van het zuiden naar het noorden voort-
r,^"-'r)

plantten. De hicht was drukkend heet geweest, en hing ge-

durende de aardbeving zwaar en zeer laag op de aarde. (De

waterstand der rivier van Kediri was 1,690 ned. el lager dan

zulks, in de beide voorafgaande jaren, op denzelfden tijd het

geval was geweest.)

Yolgens getuigenis van bejaarde Javanen werd destijds te

Modjokerto, voor het eerst sedert 18 jaren, eene aardbeving

"waargenomen. -)
'

VII
') H. A. Tromp, in het Tijdsch. v. Neerl. Imlie, VH. n" 2, bladz. 288 en .Tav.

Cour. 1845, r." 15.
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dS45. Celebes. Verwoeslende aardbcviiig Ic Menado. In dc

beide jaren 1843 en ISii ^verdenJ wel is waar, aardbcTiiigcu

te Menado bespeurd ligt en v\erden

nit dien hoofde niet bijzoader gadegeslagen. Op den 8'*^"

Februarij , des namiddags ten S^^ ure, begon'plotsding zulk

eene hevige aardbeving^ dat men zich niet dan met nioeite

op de been ton houden-, dc schokken duurden 50 h GO

sekonden en waren zoo hevig, dat al het huisraad in do h outen

huizen door een werd geworpen; de stecncn ringinimr van hot

Nederlandsche fort Amsterdam, zoo mede die van de forlen

te Araoerang en le Tanawangko, sclieurden van ec^n; de

steenen gebouwenj welke in dezelven stonden, storllcn in, de

woningen der Chinezen , die van steen zijn ^ebouwd , werdcn

tot een puinhoop of geraakten vol scheuren, op vele plaatsen

zonk de grond weg of sclicurde de bodem van 6cn, water

zag men nit deze spleten opwellen , bruggen en wegen werden

hierdoor vcruield, bergvallen hadden plaats aan den g. Talan-

kaoc, Tomohon en aan den g. Pangalombian ; de bergenLokon

en Kakas kasang, in wier nabijheid de aardscbuddingcn zich

het hevigst hadden doen gcvoelen, werden doorgroefd door

spleten, welke van den top tot aan hunnen voet reikten en

te Tomohon rolden zeer vele onlwortelde boomen en steenen

bergafwaarts. In zes verschilleude distriktcn van Menado wer-

den, naarluid der ingekomene berigtcn, door deze aardbcving

62 personen gewond, terwijl 56 menschen daarbij het

verloren. fJav, Gour. van den 21^'^" Mei, 1845, no 41.)

Na dczen noodloltigen S'^'"' Februarij hadden nog dagdijks

gedurende geruimen tijd , aardbevingen plaals; de bcwoners van

het eiland legerden in tenten op dc straten en pleinen. De

laatste schok wcrd gevoeld op den 17^1*" Februarij. des nachls

ten 12 ure; ook deze, even als de vorigen, \verd door een

onderaardsch gedruisch voorafgegaan. Volgens schriflelijke me-

dedeelingcn van den heer Pecqueur, d. d. 1848 (zie vroeger),

kon men de' spleten en schcurcn, wclke de aardbevingen had-

den veroorzaakt in den berg Lokon — deze hgt in de nabij-

heid van Lota, — met het ongewapcnde oog op 4 palen afslands
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bcspeuien. Te Keiua vciAAijderde zich cle zee twecmalen van de

kust tot aan dc uiterstc spits <(van het lange hoofd,)) zoodat men
de aclitergcblovone visschen met de hand van den droog geloopen

bod keerde vervolgens in haar

vori^ bed terug. Sommige bronnen gaven eene geringere hoe

den geheel en al op

d845. Java. Op den 5^^" Maart, des avonds ten lOVa ure,

nam men te Batavia, Buitenzorg, Tjandjoer en in andere oor-

dcii eene aaidbeving waar, welke zich te Buitenzorg slerker

dan in de laatstgemelde plaats deed gcvoelen, Boven Bata-

via ^Yas de lucht helder, doch in do nabijhcid van den horizon

wcrd overal in het rond weerlicht aan den hemel waargenoraenj

waarop eene trillende en daarna eene golvende beweging dej:

aarde \verd bespeurd, die gcdurende 57 sekonden aanhield.

(Jav. Cour. n« 22 en 20.)

OnmJddellijk na liet plaats grijpen dezer aardbeving, begon de

ascliuitbarsting van den G6d($; zie bladz. 30.

1845. Op den 22^^^" April onderging de g, Salasi, op Sumatra,

eene uitbarsting; vergel. bladz. 1243.

dS45. Menado. Op den 15'^^" Mei, des namiddags, word te

Gorontalo eene hevige aardbeving bespeurd , weike 20 sekonden

dumxle. (Jav. Cour. van den 18^^"° April, 1846 , no 51.)

d845. Suinaira. Eene vrij sterke aardsclmdding werd den
5^"" Juiiijj des morgens ten 4^4 ure, te Padang waargenomen^

zij plantte zich voort in eene zuidoostelijke rigting.

dSiS. Sumatra. Op den 29'^"" Junij, des morgens ten I'/a

urc, gevoelde men te Padanp; andermaal eene aardschuddin

welke insgelijks zuidoostwaarts Avas gerigt. i

d845. Amboina. Sterke, verticaal gerigte schokken, verge-

zeld
. van ecn ramraelend gedruisch, deden zich op den 20'^*^^

Julijj van 1^2 tot 2 ure des namiddags, op diteilandgevoclen;

gedurendc den avond en den daaropvolgenden naclit herhaalde

zich dit verschijnsel
J
doch in veel geringeren graad dan vroeger.

') Kaar laid der meJedeelingcn van D^ Stumpff, opgcnomen in het Tijasch.
V. NccrL Indie, VIII. n'^ 5, bladz. 425.
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dS45. Amboina. Een dag later, iiamelijk, den 21»"'° dier

maand, des avonds ten 61/2 urCj gevoelde men op nieuw 2
Iievige scliokken, die tot aan den volgcnden dac; door verschci-

deneandere, docli ligtere schokken werden gevolgd. De steeiien

gebouwen werden er door beschadigd. Volgens berigten van

den ^'^ Maart, 1845, sclieen de cpidemie, welkc scdcrt 1833
op Amboina heerscht, haar woeden te hebbcn geslaakt; na

het plaats grijpen dezer laatstvermelde aardbeving, barslle zij

op nieuw uit. (Jav. Cour. n" 71.)

d845. Java. Te Kediri gevoelde men op den 50^'*^" Julij

,

des morgens ten 5 ure , eene tamelijk sterke aardbeving , welke

zicli in de ri";tinff van het zuiden naar het noorden voort-

zette. (Jav. Cour. no 65.)

d845. Sumah^a. Te Padang werden vdlgens Dr StumplT,

zic vroeger, gedurende de volgende maanden herhaaldehjk aard-

bevingen waargcnoraen, als: op den 19^'" Augustus, des mor-

gens ten 1 ure; deze was sterk, hield eenige rainuten lang

aan en was naar het zuidoosten gerigt; — op den 20''^° Au-

gustus, des morgens ten I'/j ure; zij was hevig en ging gepaard

met verschcidene schokken; — op den 20'"'" Augustus, des

morgens ten 4^/4 ure, wercl andermaal eene ligte aardbeving

gevoeld; — op den 24'*^'^ Augustus, des middags ten IVa ure;

deze was ligt^ — op den 12^^" September, des middags ten

12i/2 ure, werd eene tamelijk sterke aardschudding waarge-

noraen, welke zuidoostwaarts was gerigt; — op den 11*^^" Oc-

tober, des morgens ten 8^/2 ure 5 deze aardschudding was hevig

en deed zich vcrticaal gevoelen; — op den ^^^^ November,

des morgens ten S'/a ure, bespeurdc men een sterken en ver-

volgens verschcidene ligtere schokken, die naar het zuidoosten

warcn gcrigt; — op den 10'^''" November, des morgens ten

7^/2 ure, werd eene ligte aardschudding bespcurd; — op den

\^\.n j\ovember, des morgens ten 7V2 ure; deze was hevig

en planlte zich voort in de rigting van hot oosten naar het

wcslen,

1845, De Merapi, op Sumatra, woeddc van den 16'^^" tot den IS^^''"

November; zie bladz, 1240,
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d845. Sumatra. Te Padang werd andermaal een sterke

aardscliok waargenomen op den 13'*^° December, ten 8 ure

des morgens. (D'' Slurapff.)

d846. Sumatra. Op den 20'*'" Januarij, des morgens ten

2i/2 ure, werd te Padang eene hevige aardschudding gevoeld,

Ike zich in de rig ling van het I

d8'i6. Java. Te Blitar werd eene aardbeving bespeurd,

clke zich insgelijks, doch in een geriugeren graad, te Rediri

deed gevoelen; dit had plaats op den 26*'«" Januarij, des

namiddags ten 2 ure. (Ja?. Cour. 1846, no 11.)

dS'iG. Ternate. Dit eiland werd op den 25'**" Januarij, des

morgens ten 9 ure, door eene tamehjk sterke aardbeving be-

zocht, welke slechts I'/a minuut aanhield; hierbij steeg de zee

nu eons plotsehng vier Toet hoog, dan weder daalde zij even

sncl, welk verschijnsel zich soinwijlen 10 malen in ^en uur tijds

herhaalde^ dit duurde tot des namiddags ten 4 ure. Men had
opgemerkt, dat, van des morgens 9 tot 4 ure des namid-

dags, het water in de gegravene putten zeer hoog had gestaan.

Slechls aan de zuidehjke zijde des eilands had men een on-

deraardsch gedruisch vcrnomen.

Gehjktijdig hiermede had eene aardbeving op Menado plaats;

zij werd bespeurd op een Engelsch schip, ((Rochester)), dat

zich op een afstand van 50 miilcn van de kust, noordoost-

Mortai-ciland, bevond. (Jav. Cour. no 47.)

dS'tS. Sumatra. Te Padang werd op den IS'''^" Maart, des

middags ten 1 ure, eene hgte aardbeving waargenomen, welke
zich in eene noordwcstelijke rigting voorlplantte en van den
pick van Indrapoera moet uitgegaan zijn. (D' Stumpff, 1. c.)

d846. Sumatra. Op den ll'^''» April, des avondstenlO'/aure,
werd te Padang andermaal eene ligte aardbeving gevoeld, welke
noordwestwaarts gerigt was. (Volgens denzelfden berigtgever.)

Met grond mag worden aangenomen, dat op de westkust van
Sumatra, v66r 1843, even herhaaldelijk ligte aardschuddin^en heb-

•) Volgens berigten door D^ Stumpff medegedeeld in het Tijd. v. Neerl. Indie,
VIII. n" 5, bladz. 425 en volo-.
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ben plaats gehad als sodert dien tijdj destijds echler hebbeu
zij niet zalk een getrouwen waarnemer gevonden als D' Stumpff,

die de lateren heeft opgeteekend.

J846. Timor. Op den 27*"=" April, ten 81/2 ure, werd op

dit eiland eene aardschudding bespeurd, welkeechter geeneschade

veroorzaakte. (Jav. Cour. n" 47.)

d846. Java. In den nacht van deu 27^'^'" ]\Iei werd te Kra-

wang, aan den noordelijken voet van den Tangkoeban praoe,
^

eene aardschudding waargenomen. Zij ging vergezeld van eene uit-

d

Septemb

Merapij op Java, te

gende maand October; vergel, Llaclz. 411 en volg.

;^S46. Java, iff. Op den SO'^^"" September, des namiddags

ten 4 urC; deed eene aardbeving de gebouwen te Pandjaloe ge-

durende ecnige korte oogenblikken schudden; deze plaats ligt

aan het meer van gelijken naarn, in het regentschap Galoe, re-

sidentie Cheribon.

J846. Java. :^ Den volgenden dag, namelijkj den 30'^^"^ Sep-

teniber, werden de inwoners van Pandjaloe, des raorgens ten SVa

ure, door eene aardschudding uit den slaap gewekt, die li/i mi-

nuut duurde; het snel been en weer schuddeu en kraken van

hetgebouw, waarin ik mij bevond, Het zich het best vcrgelijkcn

met het schoramelen van een rijtuig, dal op veeren hangt en

waaraan met geweld wordt gerakt,

d846. Java. Eene ligte aardbeving werd te Batavia bespeurd op

den 50"'°Septernberj des middags ten 12^/4 ure. (Jav. Cour. n" 79.)

d846. Java. Op den 1^'*^" October, des morgens ten 2 ure,

gevoelde men te Batavia eene ligte aardschudding; te Buiten-

zoig was zij heviger en liield zij ongeveer eene minuuE aan.

(Gedurende de vorige raaand September had men te Bui-

tenzorg ligte schokken waargenomen, waarvan echter geene

nadere aanteekening was geschied. Jav. Cour. no 81.)

d846. Java. ^ Te Penggalcngan, een plateau ten zuid-

ooslen waarvan de g. Wajang zijne rookzuilen opstuwt, werd

op den Si*'*'" November, des morgens ten 6 ure en 5- rainu-
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ten, een aaiital verticaal gerigtc schokkeii gevoeld; aanvanke-

lijk scheen het als werd er geslagen onder tegen het uit

planken gebouwde huis, waariii ik mij destijds bevoud; later

begonhet sterk te waggelen, als of het snel werd been en weer

geschud. Er werdgeenonderaardschgedruisch gehoord, docb de

nabij gclegene solfatara bleef rustig voortdarapen; opmcrkens-

waardig is het, dat reeds gcdurende den voorafgaanden nacht

bet Troeger zoo heldere weder eene vcrandering had ondergaan

en er een fijne stofregen viel, die nacht en dag, zonder op-

houden, door een sterken zuidew^ind werd voortgezweept; eerst

op den 29'**"° daaraanvolgende, na vijf dagen te hcbben aan-

gehouden, bedaarde hij en klaarde het weder op.

d846. Java. ^ Op den S''*'" December, des avonds ten G'/a

ure, werd te Penggalengan eene ligte schudding der gcbouwen

waargenomen, welkc echter vrij lang aanhield. i

J846. Ternate. Drie schokken Averden den 25^''° December

op dit eiland bespeurd, waarvan de bcide eersten tamehjk

hevig waren. Zij werden voorafgegaan door een donderend

gedruisch. (Jav. Cour. van den 44'^'" Aug. 1846, no 65.)

J8A6. Java, ijff Op den 24'*™ December, des namiddags ten 5 ure

en 55 minuten, bespeurde men te Penggalengan een hevigen schok

,

welke het uit balken en planken zamengevoegde huis deed kraken.

J846. Java. ^ Andermaal werd te Penggalengan een hevige

schok gevoeld, welke in eene hgte beving eindigde; beide

duurden slechts twee sekonden en werden waargenomen op den
293ton December^ des middags ten 12 ure en 40 minuten.

v/^46. Java. ^ In den nacht van den 29^'^^ op den 30^^^"

December werd te Penggalengan een ligte schok ontwaard.

:^846. Java. ^ Op den 30^*^^ Decemberj des avonds ten

5 ure en 50 minuten, gevoelde men te Penggalengan wederom

een tamelijk sterten schok, welke het huis, waarin ik mij

bevond
,
geweldig deed kraken.

*J De Javanen, die zich met mij bevonden, beweerden dnuhUjk te kunncn

waarnemen, dat deze aardbeving nit het westen kwam, en wel aan de rigting,

waana het btiia werd bewogen. Nimmer is het mij mogelijk gewecst, de rigting,

waariu eene aardbeving zich voortplanttCj bloot op het gevoel te knnnca bcpalen.
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dS^l. Java, ^ Op het plateau van Penggalengaii werd den
'^° Januarij , des avonds ton l^U ure , een ligte schok bespeurd.
dS^l. Java. ^ Des morgens ten 3 '/a ure, op den 27^*^"

Januarij, deed een schok mij ontwaken; nog gedurende eenigen
tijd stond het huis te beven.

1847. De Gamalama, op Ternate, had eene uitbarsting; zie

bladz. 1284.

d8h7. Ternate. Op den 7''^" February, en wel na de uit-

barsting van den vulkaan Gamalama, werden twee schokken
op dit eiland waargenomen. (1. c.)

1847. In den nacht van den 17''^n op den 18'i*a Maart had ecne
uitbarsting uit den Gede, op Java, plaats; vergel. bladz. 30.

1847. Java. Op den 20^'*^" Maart bespeurde men, des mor-

gens ten 61/2 ure, te Banjoemas ecne vrij hevige aardschudding.

Op denzelfden dag had eene uitbarsting plaats uit den naburigen

g. SJamat, die vooral des namidda^s zeer zware rookzuilen uit-

braakte. (Jav. Cour. 1847, no 26.)

1847. Op den 26'*^° Maart, de

o

Java, die sedert 1844 rusti

S*"6

^verkzaamheid ; hij zette zijn woeden voort tot op den 26*ten jm^jj

daaraanvolgende; zie bladz. 1130.

dS^l. Java. ^ In den nacht van den 6'^''" op den 7*^^°

April, ten IV2 ure, had te Penggalengan eene aardbeving plaats

;

men bespeurde dezelve aan eene ligte schudding, welke de

woningen onder

J847. Ternate. Den 8"^° April, des middags ten o'/a ure,

werd op dit eiland eene vrij sterke aardbeving gevoeld, welke

zich van het noorden naar het zuiden rigtte en eenige sekonden

lang aanhield^ zie bladz. 1284.

d847. Java. ^ Op den S"^*" Mei, des avonds ten d^d ure,

deed ecne aardbeving de huizen te Penggalengan, gedurende

V4 minuut, schudden en beven.

d847. Java. ^ Te Tjelatjap werd op den 17''^« Mei, des

avonds ten 8 ure, eene ligte aardschudding waargenomen.

1847. Van den 25'^"^ Sentember tot on het einde van October

Java, met <rrootere lievisrheid d

ger; verge], bladz. 1131.
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dShl . Java. Op den 28*^^" September wercl te Batavia ecne

ligtc aardschudding' bespeurd, ten gevolge waarvau de chrono-

meters bleven stil staan.

d84^7. Java.^ Des voormiddags van den 17^'" October gevoelde

men in den omtrek Tan den Gede eene ligte aardbeving;

te Buitenzorg nam men dezelve waar in den namiddag.

Kort daarop, namelijk, in den nacht van den 17''*'" op den 18"^^"

en in den vroegen morgen van dien dag braakte de Gede eene massa

aschuit;zie bladz. 30. (Jav.Cour. van den 27'*^" October, 1847, no 86.)

Op dezen laatstgenoemden dag — den 18"^^" October

werdcn te Tjandjoer herhaaldelijk schokken gevoeld, namelijk,

ten 1^4 en li/^ in den middag en des avonds ten 8 ure. Tevens

had eene uitbarsting van den Goentoer plaats, welke van den

16*^^^ tot den 18'^^" October duurde; zie bladz. 104,

Op den l?^^'' October gevoelde ik, des avonds tusschen 8 en

9 ure, eene aardschudding te Tjikalong en te Pesawahan.

Gedurende de beide volgende dagen^ namelijk, den 18^^"^" en
IQden October, werden herhaaldelijk ligte schokken te Tjandjoer

bespeurd. (Jav. Cour. van den 10^^° November, 1847, no 90.)

Zij haclden derhalve gelijktijdig plaats met de uitbarsting van

den Goentoer.

d841. Java.^ Te middernacht van den 28^^^" op den 29'^^"

October Averd eene aardbeving te Pesawahan gevocld. (Distrikt

Djampang koelon in het Preanger-Regentschap Tjandjoer.)

d8A7, Java. ^. Op den 29'^^" October, des morgens ten 9

ure, werd andermaal eene aardschudding te Pesawahan bespeurd.

Dit verschijnsel hcrhaalde zich dienzclfden dag ten ISt/a ure,

hetwelk men waarnam aan het waggelen van d^i pasan^-

grahan, dat drie sekonden aanhidd^ te gelijker tijd vernani

men ecu dof gerommel in den binnenslen school der aarde.

.i847. jYicobar-eilanden. Van den 31'*''" October lot den
5^*^" December v^erden de zuidelijkst gelegene Nicobar-eilanden

door vreesselijke en verwoestende aardbevingen geteisterd; deze

eilanden, vs^elke mogen beschouwd worden als eene verlenging

van het noordweslelijke uiteinde van Sumatra, zetten zich voort

in de meer noordclijk liggende Andaman-eilanden, waartoc de
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viilkaan (cBarrcn-eiland)) behoort: omlrent dit laatstarenoemdc

gelijke men bladz. 123

Op den 51*"° October werd op poelo Miloe, een eilandje ge-

legen in de nabijhcid van K.lein-Nicobarj des middags ten 5' ,'2

ure, bij helder weder, — de voorafgcgane dag had zich door

eene drukkende hilte gekenmerkt, — herhaaldelijk cm snel

elkander volgend hoi gedreun vcrnomen, dat door schokke

werd gevolgd, waarop zich telkens een geruisch deed vernemc

flls vaneen hevisren wervelvvind; hoewel zulks met de eb Invie

>

zoo rees de zee plotseling even hoog als b

Reeds ten gevolge van den eersten schok stortte een aantal hui-

zen in. Omtrent een kwartier uiirs later werd een nicuwe

schok aangekondigd door een gelijk ouderaardsch godruiscli als

bij gelegenheid van den eersten schok was waargenonien; dergelijke

schokken werden niet slechts hondcrde malen op dienzelfden

oeld, maar zij herhaalden zich met kortere of J^

tusschenpoozen , op dezelfde wijzc, gedurende ncgentien dagen,

namelijk, tot aan den \%^'" November in den loop dezer dagen

stond de zee voortdurend hooger dan gev^oonlijk. Vele schok-

ken werden voorafgegaan door een geluid als van eene ontploffing.

Het hevigst waren deze schokken op het kleine eiland Kon-

docl, dat in het St. George-kanaal ligt, tusschen Groot- en

Klein-Nicobar; groote rotsblokken werden aldaar van de bergen

losgernkt, storlten naar beneden en sleeptea in hunnen val de

grootste boomen mede, die zij ontmoetten; huizen werden vcr-

brijzeld en de zee stond zoo verre boven haar gewoon peil,

dat de kustbewoners gedNVongen waren ijlings de vlugt te

ncmen en naar het hooger liggende binnenland te wijken,

ten einde hun leven te redden^ weken lang doolden zij, in den

bittersten nood, door de wouden, welke het gebergte bedekken.

Op een grooten afstand van de knst werd later zoutwater en

eene menitjte zeevisschen aangetroffen. Scheuren ontstondcn

den bodem, waaruit eene groote hocveelheid koud, ziUig water

opwelde. Naar men verhaalt, ontwaarde men bij gelegenheid

van den eersten schok ((Tuur,» dat ult den top van een der

bergen op Groot-Nicobar opwaarls rees. Op den IG^-^ November
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\vcrclcn wederom hevige schokken op dit cilaiid g^cvoeldj welko

10 rainuten aanhielden.

Op het nabij gelegene eiland Monthule, hetwelk nevens de

noordoostelijke kust Tan Klein Nicobar ligt, werd de bodem van

een gereten; er werden scheuren gevonden van 2 voct breedte

en 12 voet diepte.

Na den 18^^" November keerde de natuur weder tot rust;

slechts op den 5'^"" December vrerden nog cenige ligte schokken

waargenoraen. De eilanden, vvaarop de zoo even genoemde aardbe-

vingcn plaats grepen, liggen op 6^/4 a TVj graden noorder breed te. Op
de eilanden, noordwaarts van Klein-Nicobar gelegen , namclijk,

op het 40 mijlen van daar vcrwijderde Nancowry, werd slechts

de eerste schok gevoeld, die, namelijk, van den 51^'"" Octo-

ber. De meeste dier schokken schijnen zicli in de rigting van
het zuiden naar het noordcn te hebben voortgeplant. (Pinang

Gazette van den S*-'^" Januarij, 1848, en het daaruit overge-

nomene berigt, geplaatst in de Jav. Cour. van den 25^^^" Fe-

bruarij, 1848, no 16.)

dS47. Java. ^ Des voormiddags van den 16'^° November,
derhalve gelijktijdig met de schokken, welke op dezen dag,

eveneens als op de voorafgegane dagen, de Nicobar-eilairAeii

hadden geteistcrd , >verd eene hevige aardbeving' in Midden- en

in A^ cst-Java bespeurd.

Te Batavia, en insgelijks op het eiland Onrust, gevoelde

men 2 schokken; zij overtroffen in hevigheid alle anderen,

welke men scdert 1818 in beide oorden had waargenoraen, met
uilzondejingechter van die, welkein 1834 aldaar warcn bespeurd.

De eerste schok werd gevoeld ten 10 ure en 18 minuten; hij

deed den bodem gcdurende 8 sekonden trillen en een der

chronometers stilstaan; de twecde overtrof dozen in hevig-

heid, ging van het ooslen naar het westen en werd besp

10 ure en 25 minuten. Vele muren van gebouwen scheur
den, de stadhuistoren, bcnevens het kruis op zijn spits

nameii eene scheeve n;:tin^' aan en het beeld, dat denzel
V rsiert, ^vcrd omgedraaid.

Te Buitenzorg ffevoelde men na IO1/2 ure, met tussch
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poozen van 5 a 10 minuten, dric hevig-e schokken^ in den loop

van dien dag bespcurde men aan den zuidclijken voct van den
Gedc insgclijks schokken, ja, des avonds ten 6 ure vcrnam
men aldaar no^ eenige verschijiiselen van dergelijkcn aard

hoewel deze een minderen graad van lievigheid bezat

Op menigvuldige plaalsen in de Prcanger-Regentscliappen

werd deze aardbeving waargenomen; te Bandjaran ontwaardc
ik, des niorgens tussclien 8 en 9 ure, lot drie malen aclitereen

een hevig schommelen, een waggelen der houten woningen, ter-

wijl de steenen muren van het huis des Assistent-Residents te

Soemedang zoodanig werden van een gereten, dat hetzelve

geheel en al onbewoonbaar werd.

Op gelijke dbeving waar in de

dentien Tegal, Banjoemas, Kadoe, Samarang, Rembang, der

halve in geheel Midden- en West-Java; zij werd insgelijk:

bespeurd in het zuidooslelijke gedeelte van Sumatra, namelijk

in de Lampong-distrikten. Aldaar gevoelde men ten 10 ure ei

58 minuten eenc ligte schuddin^ en ten 10 ure en 48 minuter

hevige, golfvormige beweging, waarop, met tusschenpoozen van

5 minuten, nog 2 sterke schokken volgden, die zich van het

zuidoosten naar het noordwcsten voortplanllen.

Slechts in de residentie Cherlhon, op Java, was deze

aardbeving zoo hevig, dat er veiwoestingen door aangerigt

werden.

Ten 10 ure en 45 minuten (ware tijd ») werd in de slad

Cheribon de eerste schudding waargenomen \ de bodem , bene-

vens allegebouwen aldaar, trilden gedurende 50 sekonden, ten

gevolge van de menigte korte schokken en terslond daarq>

werd eene tweede schudding waargenomen. Ten 11 ure en 5
minuten geraakte de bodem in eene hevige, golfvormige bewe-

ging, welkc 61 sekonden aanhield en zoo sterk was, dat men

Uithoofde Cheribon slechts 1^47' oostelijker ligt dan Batavia, zoo zou men den

ccrsten schok aldaar ten 10 ure en 25 minuten hebbeu moeten bespeurenj ingeval hij

zich gelijktijdig had doen gevoelen met den schok, die te Batavia ten 10 are en 18

minaten was waargenomen geworden. Hierait volgt, dat die schok te Cheribon 20

minuten later plaats grcep dan te BataTia.

^'
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zich niet dan met moeite kon staande houden; duidelijk liet

zich het vvaggelea van boomen en huizen met het oog bespen-
ren en dit alles ging gepaard met een dof-dreunend, onderaardsch
gedruisch

, dat reel overeenkomst had met het gehiid, hctwelk
men verneemt, wanneer eene kabelketting , bij het uitwerpcn
van het anker, langs den boeg van het schip loopt. De steenen
gebouwen — zij waren ruim 200 in aantal , — werden
zonder eene enkele uitzondering, zoodani;? beschadiffd. dat
zij onbewoonbaar werden, terwijl velen geheel en al tot

een puinhoop zamenstortten. Uit de rigting, waarin de muren en
pilaren waren nedergestort , bespeurde men ten duidehjkste, dat
de aardbcving zich van het zuidwestcn naar het noordoosten had
voorlgeplant. Al den tijd dat de aardbeving had gedaurd was
de^ hemcl buitcngewoon helder geweest, en had er eene doo-

.e slilte in de lucht gehcerscht
5 geen spoor van werkzaam-

heid
Tj

opS
niaar de verwijderde Goentoer had eene rookzuil

De ganscho bevolking der stad zag zich genoodzaakt haar
Terbhjf onder den vrijen hemel te zoeken. Tot aan middernacht

15 schokk daarop
genden morgen , nog eene ligte schudding waargenomcn ; van
6 tot 9 ure (op den 17''- November) werd de stad weder door
negcn lievige schokken getelsterd. Op die wijze openbaarde zich
het verschijnsel in de hoofdplaats der residentic.

In de bergachtige streken der regentschappen Koeningan,
Madjalengka en Galoe. die op een meer of minder hoogen
vulkcmischen bodem hggen, namchjk, aan den voet van den
vulkaan Tjerimai, werd geene noemenswaardige schade aangerigt;
groote verwoestingen werdeii daarentegen vcroorzaakt in de vlak-
landen van Cheribon, Palimanan en Indramajoe, welke uit een
alliiviaal-hodem bcstaan, waarvan het h'ggende gesteentc tot

dc iei^tiaire formatie behoort en die ten noordoosten, noor.-

den en noordwesten van den vulkaan zijn gele"-en.

AUe steenen gebouwen, gelegen in de distrikten Radjagaloe,
en Palimanan, in de hoofddorpen van gelijkcn naam, zoo racde
in de suikcrfabrieken en in de desa's Tanaradja , Paman-ki.an

,
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Ardjo^^i^a^goen en Glagainidan, benevens in do Iioofdplaats van

het regentschap Indramajoe ^ wclke plaats gcbouwd is op hot

raoerassige delta-land der Iji Manoek , wijders te Boendaniali , IG

palen van daar, aan den oever der zoo even genocmdc rivier gclc-

gen, werden door de hevigheid der aardbeving tot ccn puinhoopj

of althans zoodanig beschadigdj dat zij door do bewoners nioes-

ten verlaten worden; bij gelegenlieid dezer verwoestingen rcr-

loren 8 menschen hot leven en werden cr 2G gewond,

Te Tanaradja, in het distrikt Palimanan^ was de bodeui op

meer dan 50 plaatsen geberslen, iiit welke spleten ^^atcr op-

welde, dat met fijn, blaauwachlig zand was vermengd; naar

•Verhaald wordt^ meet dit water zekeren hittegraad hebben

bezeten. In de dorpen Gcnting en Persana, waarvan het eerst-

genoemde 5 en het andere 8 palen noordwaarts van Tanaradja

ligtj werd zulk eene groole hoeveelheid van dit met zand

vermengde water uit de aardspletcn opgebraakt, dat er eene

wezenlijke overstrooming door ontstond, Eai dorgehjk vei^chijn-

sel w^erd teBoendaniati bespeurd, waar een aaafal dier spleten

en retcn dvvars door den vloer der huizcn liep; uit sommigcn

werd het water drie voet hoog opgespoten. Zoo bemerktemen

insgelijks te Indramajoe, dat de bodem op vele plaatsen door

scheuren was van een gereten en zag men eene groote hoeveel-

heid water, met moddcr vermengd, uit spleten opwcllenj die

eene wijdte hadden van 2 voet.

De hevigste aardschuddingen hadden zich doen gevoelen aan

den noordoostelijkcn en noordwestelijkcn voet des Tjcrimai,

waar vele spleten ter lengle van GOO^ bij eene breedte van 3

k 4 voet werden gevonden. (Jav- Cour. van A^n 20'^^", 27^^*"

November. en van 22^*^° December, 1817, n^ 95, 95 en 102.)

dS47. Java. Don 18'*'^ November werden op hcl kleine

eiland Karimon Java, ten noorden van Djapara, twee hevige

aardschuddingen waargenomen. (Jav. Cour. van den 2o'^^" De-

cember, 1847, no 105.)

d8-i7. Java. Op den 25'^^'^ November des morgens ten 7 nre,

werd ccn ligte, daarna ccn vrij sterke schok waargenomen,

welke de gebonwen deed dreunen; zij gingen vcrgezeld van

90
M-
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Arcljowinangoen en Glagainidarij benevens in dc hoofdplaats van

hct regentschap Indramajoe ^ wclke plaats gebouwd is op lict

moerassige delta-land dcr Iji Manoek, wijders IcBoondaniali, 16

palen van daar^ aan den oever der zoo even genoemde livier gele-

gen , werden door de hevigheid der aardbeving tot een puinhoop,

of althans zoodanig beschadigd, dat zij door de bewoners mocs-

ten verlaten worden; bij gelegenlieid dezer vervvoestingen ver-

loren 8 menschen het leven en werden er 26 gewond.

Te Tanaradja, in het distrikt Palimanan, \Yas de bodem op

raeer dan 50 plaatsen geberslen, nit welke spleten \\ater op-

welde, dat met fijn, blaauwachtig zand was vermengd; naar

\erhaald wordt, moet dit water zckercn hittegraad bebben

bezeten. In de dorpen Genting en Persana, waarvan het eerst-

genoemde 5 en het andcre 8 palen noordwaarts van Tanaradja

ligt, werd zulk eene groote hoevcelheid van dit met zand

vermengde water nit de aardspleten opgebraakt, dat cr eene

wezenhjke overstrooming door ontstond. Een dergelijk verschijn-

sel werd teBoendamati bcspeard, waar een aantal dier spleten

en reten dwars door den vloer der huizen liep; nit sommigen

werd het water drie voet hoog opgespoten. Zoo bemerkte men

insgelijks te Indramajoe, dat de bodem op yele plaatsen door

scheuren was van een gereten en zag men eene groote hoeveel-

heid water, met modder vermengd, uit spleten opwellen, die

eene wijdte hadden van 2 voet.

De hevigste aardschiuldingen hadden zich doen gevoelen aan

den noordoostelijken en noordwestelijken voet des Tjerimai,

waar vele spleten ter lengte van 600, bij eene breedte van 3

a 4 voet werden gevonden. (Jav. Cour. van den 20'^'^'', 27'^^"

November. en van 22'^^" December, 1847, no 95, 95 en 102.)

^547. Java. Den 18^^^ November werden op het kleine

eiland Karimon Java, ten noorden van Djapara, twee hevige

aardschnddingen waargenomen. (Jav. Coin\ van den 25'^*^" De-

cember, 1847, no 103.)

^547. Java. Op den 23'^'" November des morgens ten 7 ure,

werd een ligte, daarna een vrij sterke schok waargenomen,

welke de gebouwen deed drcunen; zij gingen vergezeld van
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cen rommelend gcdruisch, Zelfs aan booicl van het schip

acrEliiiina,)) dat op de reede lag, werd de laalslc schok ge-

voeld. (Jav. Cour. van den 11^^^^ December, 1847, n*> 99.)

1847. Op den 4'^*^" December, des morgens ten 8 ure, viel in het

regentscbap Ivencia], residentie Samarang, een aschregen, welke waar-

scliijnlijk bet gevolg was eener ultbarsting van den Pakoeodjo, in liet

Diong-gebergte; zie bladz. 257.

dSk-ll. Java.^ Op den 19^^" December, des avonds ten 6 ure en

50 minuten, en ten 6 ure en 40 minuten, werden te Penggalengan

twee aardscbuddingen gevoeld, v^elke zicb openbaarden door eene

o terke schommeling van het plank

ik mil bevondI

J847. Java. ^ Den ^Q'^'"" December^ des avonds ten TVa

t 9 ure, werd op het plateau Penggalengan een onderaaidsch

dreun v^nomen.

d847. Java. ^ Op den Tol^cnden dag, namelijk, den 27'**'%

des morsrens ten 10 ore, ^^erd een bevende schokD op

Penggalengan gevoeld

J848. Java. In de residentien Bagelen, Kadoe, Jogjakerla

en Patjitan werd op den 7'^''" Januarij, des morgens ten 4 ure,

eene aardbeving waargenomen , welke vooral in de laatstge-

noenide plaats \rij hevig ^yas en yan het noorden naar het

zaidcn liep. Op den 8''*% des morgens vroeg, werd Paljitan

andermaal door een schok bezocht. Aan den voet van den Mer-

api, residentie Jogjakerla, werd 29 urcn na het plaats grij^

pen der aardbeving een hevig onderaardsch gedruiscli gehoord.

Cour. 1848, no 6 en 9.)

J848. Java. -^ Op den 12*''" Januarij, des avonds ten 10
ure, deed een schok de geboa\vcn op het plateau van Peng-

galengan hevig schudden.

J848. Java ^ Op het plateau -van Penggalengan, dat

4,400 voet boYcn het niveau der zee ligt, werd op den 14
Januarij, des avonds tusschen d^ji en 10 ure, een dof, overi-

gens sterk gerommel vernofnen. Bit plateau i§ bijna aan alle

zijden omgeven zoowe! door uitgebluschte, als door nog steeds

werkzame vulkancn en bestaat
\

end
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gcstecnte tot de lertiairc formalie behoort; hcrhcKildelijk werd

hetzelve in vroegcre jaren, ja, dikwerf mecrmalen in ^en jaar

door mij bezoclit en telkens vernam ik er, met tusschcnpoozen

van 5 cl'5 dagen, een onderaardsoh gedreun, dat zich dan

vooral duidelijk lict liooren, zoodra des avonds en des naclits

eene diepe stilte in de natuur heerschte en de duizenderlei

dieren in ru^t waren verzonken, die de oorspronkelijke wouden

bewonen, waardoor het plateau en zijne omriagende streken

worden overschaduwd. Ook op den 14^"" was het gedruiscb

,

op den zoo even vermelden iijd, vooral zeer sterk. Het is een

hoogst eigenaardig geluid, dat zich moeijelijk laat bescbrijven.

Het klinkt krachtig en sterk en is nietteniin een dof gedreun,

diep en hoi doet het zich hooren van nit den binnensten

schoot der aarde, — men verneemt een aFgebroken^eromwe/,

dat slechts zelden eene trillende beweging aan de huizen lue-

dedeelt, en dat echter op den waarnemer een sterkeren indruk

maakt, hem meer met eene bange aandoening vervult dan dege-

duclilste donderslagen. Dikwerf laat het zich hooren en het is even

als het geluid, dat nabij den Gede wordt vernoraen , een verschijn-

scl, hetwelk aan de bew oners dier streken algemeen bekend is.

d848. Java. In den nacht van den 6'^^" op den T''"" February

werd te Kediri en te Patjitan, zoo mede te Pangoel, weike

plaats 58 palen van laatstgenoemd oord vervvijderd ligt, een

tamelijk sterke schok waargenomen, welke van het noorden

iiaar het zuiden was gerigt. (Jav. Cour. 1848, no 17 en 18.)

d848. Java. Op den 17'^"" February, des morgens ten 10

ure, werd in do residentien Besoeki en Banjoewangi eene ligtc

aardbeving bcspcurd. (Jav. Cour. 1848, n" 20.)

dS-iS. Java ^. Te Penggalengan bespcurdc men op den

g.ien jVfaart, des avonds ten 11 1/^ ure, eene aardbeving.

d848. Java. In de residentien Banjoernas, Bagelen, Kadoe,

Madioen, Kedui ea Pasoeroean werden op den 1 *«° April, des

avonds ten 9 ure, lievige aardschokken gevoeld. (Jav. Cour. van

den 15^- April, 1848^ m 51.)

^
Gede . op Ja
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1848. Dc g. Kcloet had eene hevige en verwoestende uitbarsting

op den IG'^^" Mei, des avonds van 7 tot 11 ure; zie bladz, 692 en volg.

JS-iS. Java. Van den 4'^^" Junij des namiddags ten 3 ure

tot. op den 7*^^" Augustus, derhalve gedurende 2 maanden,

dcden zich in de lage, Tlakke strcken der regentschappen

Andjer en vooral Tjiringin, residentie Bantam, bestaande uit

ieiHiairen of uit allaviaaUhoAem^ welke op eene tertiaire

basis, rust, buitengewoon talrijke schokken gevoelon, welke on-

gelijk van duur en van hevigheid waren, doch geene schade te

weeg bragten. De hoog liggende ^vulkanische) bef^f/distrtk-

fen bleven er bijna geheel van bevrtjd. ^) Te gelijk met de

aardbcTingen, ^Yclke in de \testelijke streken van Bantam wer-

den waargcnomen, hadden er insgelijks hevige schuddingen

plaats in de Lampong-distrikten op Sumatra, derhalve in die

kustslreken^ welke aan de straat SocJida palen. Te Andjer

waren de schokken, naar men verhaalt, van het oosten naar

westen gerigt. Te Tjiringin werden van den 4*'''' tot den 27"*'"

Junij niet minder dan 80 verschillende schokken waargenomen.

Van den 1***" tot den 20*^*"* Julij werd geene aardschudding

bespenrd, terwijl van den 21'*'"'' Julij tot den 7''"° Augustus,

met tusschenpoozen van langeren of korteren duur, wederom

22 afzonderlijke bevingen (schokken) werden gevoeld. (Latere

berigtcn worden er niet gevonden. Zie Jav. Cour. van den
28**" Junij, IS'i" Julij, van den 5*^^°, 16'^" en 26'**" Augus-

tns, 1848, no 52, 57, 63, 66 en 69.)

Uithoofde in de overige deelen van Java te dezer tijd geene

aardbevingen werden gevoeld, — met uitzondering van de

beide volgenden hieronder vcrmeld, — ja, niet eens de overige

deelen, die aan het vlakke kustland van Tjiringin en Andjer

van dezelfde residentien grenzen, er door werden aangedaan,

zoo volgt hieruit, dat in het binnenste der aarde krachten
I

werkzaam zijn en bevingen kunnen plaats grijpen, die maanden
lang aanbouden en echter binnen eene geringe uitgestrektheid

bepaakl blijven; waarsctiijnlijk is het derhalve, dat die werk-

') Een gclljk verscliijnse] wercl bij de aardbeving van November, 1847, in de resi-

dentie Cheribon bespenrd.



1425

zaamheid plaats grijpt in bijzoudere haarden, wclke niet zeer

diep kuimeii liggen.

d848, Java. In den naclit van den 4''"» op den 5'^"» Julij

Averden, in de residenlie Kediri, drie schokken waargenonicn,

die vergezeld gingen van een onderaardsch gedrcun. (Jav. Cour.

van den 26'''^« Julij, 1848, n^ 60.)

d848. Java. Te Buitenzorg werd op den SO'**" Julij, dcs

voomiiddags ten Qi/a ure, een tamelijk hcvige schok gevoeld.

(Jav. Cour. van den 5'^*=" Augustus, 1848, m 65.) .

J848. Boeroe. Van den T'^™ Augustus, derhalve van den-

zelfden dag af^ waarop te Tjiringin, op Java, de aardbcvin

gen ophieldeuy vverden den 8***", 9^"", 14'^''° en den 16^" toi

aan den 18'^^'' Augustus op Boeroe, — een eiland ten westen var

Amboina, dal op een lijnregten afstand van 515 mijien van

Tjiringin b"gt, — behalve vcle ligte schokken, zeven geduchte

schuddingen waargenomen, M'^aarvan de laatste zich door hare

hevigheid onderscheidde en 4 minuten lang duurde. (Jav. Cour.

van den 1**^" November, 1848, n" SS.)

J848. Java. Op den 18''"^" Augustus, derhalve op denzelf-

den dag dat men den laatstcn schok op het ver ven^'ijdcrde

eiland Boeroe in.de Molukken gevoelde, wcrd de oppervlakle

der aarde, des voormiddags ten 11 ure, ook te Kediri, op

Java, door 2 schokken in beweging gebragt. (Jav. Cour. van

"L^

den 2'^° September, 1848, no 71.)

d848. Java. Op den 2'^''° September, des morgens ten 4 lire,

werden te Batavia ten 4 u. 1' 45" en te Pekalongan ten 4 u.

13' (derhalve bijna te gelijker tijd, uithoofde Pekalongan onge-

veer 3 graden oostclijker ligt), benevcns in de residentien

Banjoeraas, Bagelen, Buitenzorg en Bantam tamelijk hevi

schokken waargenomen, welke 10 sekonden, ja, misschien nog

langer aanhielden. Te Batavia moeten de schokken van het

noorden naar het zuiden gerigt zijn gevveest; in Bantam werd

de aardoppervlakte golfvormig van het zuidwcsten naar het

noordoosten bewogcn; te Buitenzorg, alwaar de schokken

vergezefd gingen van een donJerend gedreuri, waren zij, naar

men zegt, verticaal gerigt. In het bureau van den tijdb
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Batavia oponbaarde zicli de wcikin^ der aardbcving door het

docn slil slaan van cea der aslronomisclie klokken en liet ver-

siielleri van den gang van eon ander dier werktuigen. (Jav.

Cour. van den 6'"', 9'^% IS-^*^", en 16'"" September, 1848,

no 72, 73,' 74 en 75.)

dS^S. Java. Op den 28'*'"'» September werden le Tjiringin

in Bantam op nieuw tamelijk hevige scliokken bcspeurd, die

50 sekonden aanhielden. (Jav. Cour. van den 7'^'"" October,

ISiS, no 81.)

d848. Celebes. In Menado gevoelde men op den 17^"" Oc-

tober ceue tamelijk hevige aardbeving, welke van een onder-

aardsch gedruisch, als Van een stormwind, vergezeld ging en

van het oosten (vvaar de g. Klabat h'gt) naar het westen liep.

(Schrift. mededeehngen ^ zie vroeger bladz. 1287.)

d848. Java. Op den 14'''"° November, des avonds ten 8 ure,

werd te Tjiringin en te Andjer weder eeno aardschudding bc-

speurd, "waarop gedurende den ganschen nacht, met korte

tusschenpoozen, nog zeer vele schokken volgden. (Jav. Cour.

van den IS"**" December, 1848, no 100.)

dSiS. Java. Andermaal deed zich in de zoo even genoemdc

plaatscn cene aardschudding gevoelen op den .25''*"° November,

des avonds ten 6 ure, welke gedurende den ganschen nacht

door telkens herhaalde schokken werd gevolgd, vvaarvan som-

ii.

migcn tamelijk sterk waren. (1. c.)

d848. Java. Te Kediri werd op den IG'^**" December, des

morgens ten 7 ure, eene aardbeving waargenomen, (Jav. Cour.

van den 27'^^" December, 1848, no 104.)

d848 Java. Op den 27'*"^ December, des morgens ten

IO1/2 ure, werd een ligte schok in de residcntie Tegal bc-

speurd. (Jav. Cour. 1848, no 4.)

1848. In dit jaar, hoewel het niet hekend is in welke maand zulks

gescliiedde, staakte de Bromo , op Java , zijne werkzaamheid en werd
de bodem van zijn ki'ater ten 2''''" male met water bedekt, in een
meer herscliapen; zie hladz.'852.

d8i9. Borneo. In den nacht van den 5'^''° op den 4'^*'* Ja-

iiuarij werd op het kleine ciland Tajam, hetwclk in de rivier
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m
Kapoeas te Pontiaiiak ligt, eenige vrij hevigu aardscliokkeii

waargenomen. (Jav. Cour. van den 24^^"^ Maart", 1849, ii" 24.)

d849. Java. Op den 19^"" Maart, des namiddags ten 2 ure,

gevoelde men te Tjiriugin andeiinaal eene aardbeving; er bad-

den tot aan den volgend'en morgen, ten 4 ure, niet minder dan

71 scliokken plaats, waarvan eenigen zecr stcrk warcn; ook

te Pandeglang, Andjer en Serang, alien in dezelfde residentie

gelegen, werden in dien nacht aardbevingen waargenomen.

Later echter bespeurde men te Tjiringin slcchts nog ligtere

schokken en deze deden zich zelden gevoelen. (Jav. Cour.

van den SS^'*^" Maart, 1849, no 25.) Ook buiten Neerlandsch

Indie, namelijk, op de Mariana- en Ladronen-eilanden, oost-

waarts van Manilla gelegen, haden gedurende deze maand

hevige aardschokken plaats, waardoor kerken en Imizen in-

stortten, de bodem van een spleet en beet water, uit die

openingen werd opgestuwd. (Jav. Cour. van den 26'^^'' Mei

1849, no 42.) — Dezelfde streek, bet kustland van Tjiringin,

dat eene zoo geringe uitgestrektbeid bezit en vroeger, zoo ver

bekend is, nimiiier door aardbevingen "vvcrd geteisterd, strekt

derbalve reeds gedurende QVa maanden, namelijk, sedert den

¥''' Junij, 1848, ten scbouwplaats van aardscbuddingen, die

zicb telkens op nieuw doen gevoclcn.

d849. Java, Op den 26^'^" ipril, des namiddags ten 5»/i

ure, werden in de residentien Banjoemas, Bagelen en Kediri

drie op elkander volgende schokken waargenomen, waarvan

de laatste zicb vooral te Kediri taraelijk hevig deed gc-

Toelen. fJav. Cour. van den ^''^^ en den 9'^" Mei, 1849

no 56 en 57.)

d849, Honimoa en Amboina. Des avonds ten 71/2 ure, op

den 28''"'* Mei, gevoelde men te Saparoea, op bet eiland IIo-

niuioa, betvvelk ten oosten van Amboina ligt, versclieidene

scbokken; de eerste was bet sterkst, bield 10 a 12 sckonden

aan en werd, met tussclienpoozen van 8 a 10 minuten, tot

1^/2 ure des nacbts door andere schokken gevolgd. De aard-

bodem beefde gedurende dien tijd bijna voortdurend, en werd

tot op den 2^^^ Junij nog door vele andere, docb alleng? z^yak-
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ker en zeldzaiucr vvordendc schokken van tijd tot tijd in be-

weging gebragt, die alien van het zuidoosten naar het noord-

^Ycstcn warcn gerigt. In de rauren der kcrken te Saparoea,

Tjouw en Oelat, bcnevens in die van het fort Duurstede, ont-

stonden op vele plaatsen groote scheuren en aan den oever

der rivier Taraka, btj Oelat, werd de aarde aan hare opper-

vlakte van ecn gereten; deze splcet had eene lengte van 276

voet, was 2 voel wijd en 8 voet diep. Eene woning , welke op

die plaats stond, stoitte in. Insgelijks te Amboina werd

gclijktijdig ligtcrc aardbevingen bespeurd. (Jav. Cour. van den
293tn Augustus, 1849, no 69.)

:i849. Java. Op den 12'^*"" Augustus, des middagstenl ure,

^Ycrdcn ligte schokken waargenomen in de residentie Kediri.

(Jav. Cour. van den 29^'^*^ Augustus, 1849, no 69.)

d849.. Java. In de residentien Bagelen en Banjoemas wer-

dcn des morgens, van den 15'^*" September, twee ligte schok-

ken bespeurd. (Jav. Cour. van den 26''"' September, 1849, n^ 77.)

Zijwerden te gelijk waargenomen met de uitbarsting van denMerapi,

wiens woeden reeds den vorigen avond, ten 11 ure, had aangevan-

gen, en tot 3 ure des middags voortduurde; zie bladz. 416.

J849. Java. Den 19^"° October werden in de afdeehngBon-
r

dowoso, bencvens in de hoofdplaats der residentie Besoeki,

aardschokkcn gevoeld, welke van het zuidwesten naar het _ noord-

ooslen liepen. (Jav. Cour. van den 31^**" October, 1849, no 87.)

;^S49. Java. In den nacht van den 22*'*"^ op den 23**"^ Oc-

tober, benevens des namiddags van den 23"'^", ten 5 ure, be-

spcurde men ecn schok in de residentie Kediri. (Jav. Cour.

den 7''" November, 1849, n" 89.)

had

G
1849. In de residentie T^gal werd een aschregen waargenomen op

waarsc

werd zij veroorzaakt door eene uitbarsting nit den Slamat. (Jav. Cour.

van den Id"!™ December, 1849, no 100.)

J849. Ternate. Den 30'"^° December gevoelde men op dit eiland

cen ligton schok. (Jav. Cour. van den ll'^*" Junij, 1851, no47.)

d850. Java. In den nacht van den 28'*<^" op den 29"«" Ja-
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narij werden op verschillende plaatsen In de residentie Banjoe-

raas 2 kort op elkander volgende schokken waargenomen,

vvaarvaa de laatste tamelijk sterk was. Eenige urcn later ge-

Yoelde men le Tjelatjap nog een ligten schok. (Jav. Cour. van

•den IS-^- February, 1850, no 13.)

1850. Op den 20»'^" February, ten 11 ure des nachts,had de Ga-
malama, op Ternate, andermaal eene uitbarsting; zie bladz. 1284.

i^850. Amboina. Op den 18'^*° en den 20^''" Maart deden zich

op dit eiland nieuwe schokken gevoelen; eenige dagen later,

vooral sedert den 27^*''" Maart, nam de epidemische ziekte

aldaar voor de derde maal niet slechts in hevigheid toe, maar

woedde zij nog vreesselijker dan vroeger het geval was geweest. •

(Jav. Cour. van den 29^'^" Mei, 1850, no 43.) Vergel. bladz.

1278—1279.)

d850. Ternate. Op den 6'^" Junij had eene aardbeving op

dit eiland plaats, welke eene minuut duurde, waarop later

een hevige schok volgde; zelfs schepen op zee, die 50 Engel-

sche mijlen van de kust verwijderd waren, bespeurden dien

schok. (Jav. Cour. van den 24"*" Augustus, 1850, no 68.)

dS50. Java. Op den 50°*™ Jidij, des avonds ten 11 ure,

werden in de residentie Banjoemas 2 ligte schokken waargeno-

men. (Jav. Cour. van den 17'^^'' Augustus, 1850, n" 6G.)

d850. Java. In den vroegen morgen van den 20^'^ Septem-

ber werd in de residentie Madioen eene hevige aardbeving ge-

voeld, welke van het oosten naar het westen liep en eenige

sekouden duurde. (Jav. Cour. van den 5*^^° October, 1850,
no 80.)

d850. Java. Op den 21**^° September, insgelijks in den vroe-

gen morgen, beefde de aarde in de residentie Kediri gedureiide

eqnige sekondeuj men gevoelde twee hevige schokken, welke

werden voorafgegaan door een onderaardsch gedruisch, datzich

uit eene zuidoostelijke rigting voortplantte en derhalve waar-

schijnlijk afkomstig was van den g. Keloet, welke in gemelde

rigting van de hoofdplaats ligt. In de murcn van vele steenen

gebouwen te Kediri en Ngrowo onfstonden spleten. (Jav. Cour.

van den 5^^"^ en den O-J^" October, 1850, no 80 en 81.)

n'"
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GescMediuucUg overzigt der epidemische ziehte^ te Amlolna^ i7i verLa?id

mei de plaats geltad hehhende aardbevingen.

1835, de7i ls^«» Novemler Drie we-

ken lang is het eilaufl bedekt met een digten nevel , vermengd met

zwaveldamp. De epidemische ziekte , — gastrisch-bilieuse "koorsten

,

breekt uit.

Later worden nog eukele ligte scliokken waargenomen, namelijk, in 1843

Tan den 18^«^ Januarij tot deu 16^^«" September, gedurende Welken tijd

meu er 13 bespeurde. De ziekte nam ecliter allengs af en het scheen, dat

zij op den 4*^^" Maart^ 1845, gebeel en al had opgelioudeu.

1845, den 21^^" en 22^^^^ Julij. Op nieuw doen lievige schokken zich

gevoelen en de epidemisclie ziekte barst ten tweeden male uit.

Van lieverlede nam zij in kraclit af en reeds voedde men de boop, dat

zij weldra op het eiland niet meer zou bestaan,

1850, den 18*ien—^20*^^^ Maart, Nieuwe, hevige schokken worden be-

speurd en weinige dagen later barst de ziekte ten derden male uit , die nu

nog lieviger woedt dan de beide vorige keeren, (Tot op de laatst vermelde dag-

teekening zijn de plaats gehad hcbbcnde gebeurtentssen in de vorige bladen

benevens in het overzigt op bladz. 1278 medegedeeld.)

Naar laid der berigten, opgenomen in de Jav. Cour. van den 7*^^° Sep-

tember, 1850, no 72, nam de ziekte, na verloop van eenige maanden,

weder af , tot op het tijdstip dat de volgende, nieuwe aardbeving werdgevoeld.

d850. Amboina. In den nacht Tan den 7^^" op den 8^*^'' Oc-

tober AYcrd dit eiland, hetwelk reeds in November, 1835, en

in Jiilij, 1845, door hevige aardbevingen was geteisterd gewor-

den (zie vroeger), ten derden male tot eene schouwplaats Taa

gcduchte aardscliuddingen. Zij gingen vergezeld Tan een onder-

aardscli gebulder, van slagen als kanonschoten. Uithoofde zulks

(volgens den beriglgever) op <(dat eiland geen zeldzaam ver-

schijnse! is,)) zoo henatte ieder den Tolgenden dag zijn ge-

^^oncn arbeid. Des voormiddags van den S'*^"" October, ten 11

nre, werd men echter zulk een hevigen scliok gewaar, dat

elkeen, dien de kracliten niet ontbrakcn, zoo snel mogelijk

liet huis ontvlood, waarin hij zich bevond; later bleek het,

dat er geenc woning was ingestort, hoewel velen zeer bescha-

digd waren geworden. Op den Q"*^" en 10^"° October her-

Iiaalden zich de schokken, zoo mede het onderaardsche

gebulder, dat er mede gepaaid ging. Het is nog niet bekend
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*

oF de epidcmische ziekte ook na deze aajdbeving, dcrlialve

ten 4^^" male in hevigheid lieeft tocgenoraen^ dowijl de laalste

berigien van Amboina sleclits lot den 9^^" October loopcn,

(Jav. Cour. van den 4^^" December, 1850, no 97.)

Behalve door de vroeger vermelde hevige, lang aarihoudende aardbevingen,

leeren wij, uit de waarnemingen
,
gedaan ten jarc 1843, dat Amboina in den

loop van sleclits 8 maanden door 13 ligtere aardschokkcn werd in beweging

gebragt. Zeer waarschijnlijk is bet, dat dergelijke zacbtcre scbuddingen zicli

even dikwerf op anderetijdenhebbendoengevoelen,welkealleenintdienhoofde

ojxbekend zijn gebleven, dewijl niemand aanteekening daarvan lieeft ge-

liouden. Maar reeds uit betgeen wij hebben medegedeeld, blijkt op eene vol-

doende wijze, dat de bodem waarop Amboina rust, bet rotsgewelf of bet

dek van den vulkaniscben haard , die— men itiag zulks met grond van waar-

scbijnlijkbeid aannemen, — zicb in den diepen scboot der aardc onder^L^i

eiland bevindt, dat bij aan menig\addige nu eens sterke, dan weder ligtere aard-

schuddingen is blootgesteld
,
ja, zeer dikwerf dagcn acbtereen voortdurend

beeft en trilt. Ten gevolge biervan moeten in bet rotsgewelf noodzakelijker-

wijze op duizenden van, plaatsen zoo niet breede spleten, altbans

reten ontstaan, die aan bet oog des waarnemers ontglippen, uitboofde zij

aan hare oppervlakte door losse aardlagen srijn bedekt. TJit dergelijke reten

kunnen gas-soorten nitstroomen, gelijk uit den bodem van zoo vele stik-

naauwe

enniin een spoor van openi

vertoont.

Het is waarscbijnlijk , dat de rotsbodem van Amboina zijne digtheid

beeft verloren door zoo berbaaldelijk terugkeerende aardscbokken, waardoor

de gas-soorten, die zicb in den vulkaniscben haard ontwikkelen, des le

ligter door denzelven kunnen heendringen.

Op Java, zoo mede in andere vulkanische landen, komen behalve zwa-

velig zuur, dat in de kraters gevonden wordt, in vele gedeelten des eilands

ingelijks andere gas-soorten , namelijk , koolzuur , koolwaterstof-gas en

zwavelwaterstof-gas te voorschijn op plaatsen, die zicb dtddelijk laten aan-

wijzen. In andere oorden daarentegen stijgen deze gas-soorten onbemerk-
r

baar, in geringe hoeveelbeid, nit de aarde opwaarts, en ontsnappen zij

daardoor aan het oog des -waarnemers. Aan dergelijke onzigtbare uitwase-

mingen scbrijffc men de werking toe, die insgelijks in niet-vulkanische landen

bij honden en andere dieren, wier reukorgaan zeer fijn is, wordt waarge-

nomeu in de uren, welke eene aardheving onmiddellijk voorafgaan. De na-

deelige invloed, welke de moeraslucbt op de gezondheid der menschen

uitoefent , wordt insgelijks gezocbt in de aanwezigbeid van koolwaterstof-gas

of andere dergelijke gas-soorten, zoogenaamde miasmata, welke in geringe
T

hoeveelbeid in de dampkringslucbt voorkomen.
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^Een digte nerel, met zwavcldampcn vermengd, bedekte Amboina drie

weken lang na het plaats grijpen der aardbeving op den l^t^^^ November,

ISSS;/-/ zie vroeger bladz. 1399,

Uitlioofde het ondoenlijk is een regtstreeksch bewijsteleveren, zoo kunnen deze

overwegingen , naar mijn oordeel, strekken om de waarscki^nlijkkeid aan te

toonen, dat de epidemisclie ziekte, welke op Amboina iiitbarstte, ten ge-

volge van dergelijke oorzaken is ontstaan. V66r het plaats grijpen der aard-

beroemd wegens zijn gezond klimaat.

Eumphi

1850. In den nacht van den 14*^^" op den IS"^*"" November en des

morgens ten 10 ure van den 1 9 ^^'^ November bad de Gamalama, op
Ternate, andermaal 2 uitbarstingen. (Jav. Cour.)

d850, Ternate. Op .den 28"'*" November, des avonds ten

10 ure, werd op dit eiland een sterke en lang aanhoudende

schok gevoeld. (Jav. Cour. van den 11'^^° Junij, 1851. no 47.)

d850. Ternale. Op den 30'*^"* December werd insgelijks

een ligte schok gevoeld. (1. c.

dS5d. Java. In de hoofdplaats der residentie Kediri werden

op den 24''^° January, des namiddags ten 5 ure, drie kort

op elkander volgende, tamelijk hevige aardschokken waarge-

nomen, welke voorafgegaan werden door een onderaarsch ge-

druisch. Zij kwamen uit de rigting, waarin de g. Keloet ten

opzigte van Kediri ligt, namelijk, uit het zuidoosten. (Jav.

Cour. van den 15'^'='^ Februarij, 1851. no 14.) De g. Keloet had
zijne werkzaamheid reeds sedert eenige dagen hervat en braaktc

droogo stoffen (zand?) uit,

dS5J. Sumatra. Den 14^*" Maai-t, des avonds ten l^U ure,

werden tc Painan, de hoofdplaats van de zuidelijke afdeelin

der residentie Padang, vrij hevige schokken waargenomen

;

Tooraf had zich een onderaardsch gedruisch docn hooren. De
aardoppervlak te verkreeg daardoor ecne golfvormige, schomme-

S

lende beweging; den volgenden dag gevoelde men, des morgens
ten 4 ure, nog herhaalde, doch ligtere schokken. (Jav. Cour.
Tan den 12''™ April, 1851, n« 30.)

dS5,i. Sumatra. Op den 4^'='* Mei, des namiddags ten 3
ure, nam men te Telok belong, in de Lampong-distrikten, eene
aardbeving waar, welker schokken horizontaal van het zuid-

#



1433

westen naar het noordoosten waren gen en vijf minu
en)) aanhielden. Gedureude den morgen van denzelfden dag

tond de zee, ten 9 ure, bij volkomene windstiite, buitenge-

geduchte eders na de aardbeving plaat

1851 46. ')grepen. (Jav. Cour. van den 7*^*° Junij,

De hierboven opgetelde verschijnselen waren op de volgendo

wijze onder de verschillende jaren verdeeld. (De berigten,

elke van vrocg tijd da het jaar 1835 dagteek

heb ik in dc tabel niet opgenomen, dewijl de volledigheid der

berigten eerst sedert dien tijd een meerder veiirouwen verdient.)

JA.AaTAL.

JLAHO-

BF.VIHGEX

1835 36

UIT-

BAKSTINGEN.

3

37

3

38 39

1

1 3

3

40

4

•11

4 4

42 43

5

1 4

17

6

44

8

2

45 46

3 2

47

20 18 22

8

48

19

3

49

9

3

50

7

2

Totaal.

143

44

Yolgens deze tabel hebben er derhalve gemiddeld jaarlijks

bijna 9 aardbevingen en 23/4 uitbarstingen plaats, zoodat er

eene uitbarsting op 4 aardbevinsren komt. Naar dien maatstafo

zou men elke 40 dagen eene aardbeving en elke 153 dagen

in geheel Neerlandsch Indieuitbarstingeene vulk anische

mogen verwachten.

Uithoofde wij echter in deze tabel de voortdurende uit-

barstingen van sommige vulkanen, zoo als de eruptien van den

Semeroe en van den Laraongan, niet in berekeniug hebben

kunnen brengen, ler\yijl de verschillende, menig^^erf zeer tal-

rijke schokken der hevige en lang aanhoudende aardbevingen

slechts als een enkele schok zijn berekend, zoo volgt hieruit,

dat de hierboven opgegevene verhouding inderdaad als te ge-

ring mag beschouwd worden^ zelfs dan wanneer in de berigten^

uit de verschillende deelen des archipels ingezonden^ al de

*) De bcrigtcrij ontleend aan de Jarnsche CotiranteD, gaaa tot ?i** 51 , van hetjaar

1S51, welk noramcr op den 255ten Junij X^ Batavia werd uitgegeven.
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plaals geliad hebbcnde verschijnselcii van dicn aard waren

opgegeven gcworden , iets dat met grond mag worden be-

twijfcld. 1

Bij de aardbeving, welke de Nicobar-eilanden in 1847, Tan den
5|5ten October tot den 5*^^" December^ teisterde^ werden meer dan

100 scbokken vvaargenooien ^ bij gelegenlieid der aardschudding

op Java in 1847^ den 16^^" November, werden meer dan 40

schokken gevoeldj te Tjiringin in 1848 , van den 4'^^" Junij tot

den 7*^'"* Augustus, meer dan 100, terwijl op Banda in 1848,

van den 7^'^'' tot den 18'^^" Augustus, meer dan 10 schokken en

te Tjiringin in 1849, den 19**^» Maart, er meer dan 70 werden bc-

speurd; in 1849 gevoelde men te Saparoea, van den 28'*^" Mei

tot den 2^^" Junij, ruim 25 schokken en te Amboina werden op

den 7***^" October, 1850, stellig een gelijk aantal dergelijke verschijn-

selen waargenomen. Nemen wijnu een groot aantal anderenniet in

aanraerking, dan bhjkt toch op eene voldoende wijze, dat er bij

de vroeger opgcnoemden , ten bedrage van 143, allertninsf §e-

noQien, nog een 370tal behoort gevoegd te worden, indien men,

namelijk, alle afzonderlijk waargenomene schokken wenscht op te

tellcn. Hierdoor zou bet aantal schokken, gedurende IG jaren

gcvocid, klimmen lot 513^, diis 52perjaar, of ongeveer een per

ll>/3 dagen.

Yan de Yroeger opgetelde 143 aardbevingen hadden er drie

koi t voorde uitbarsling eens vulkaans plaats, die zij tevens als bet

ware aankondigden, twee volgden onmiddelhjk op eene eruptie,

negcnii^n deden zicb gelijktijdig met eene vulkanische uitbarsling

gevoclen, terwijl een aantal van honderd en necfen, derhalve

verre weg de meesten, niet met eene uitbai-sting gepaard ging;

zij werden integendeel bespeurd in die tusschenpoozen , waarin

geenc Ttilkanische eruptien plaals grepen. De meeste aardschok-

ken gingen vergezeld van een onderaardsch gedruisch.

Vergelijkt men dezc aardbevingen, vooral die, welke op Java
den bespeurd met de aardbevingen, welke andere landen, b

I
raldig herhaalde aardschokken wordE geteisterd

berigten van eenige derzelven melding geninakt.
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Zuid-Amcrika , Peru, teisteren, dan moet men bckcnnen , dat zij

zich, wel is waar^ vrij dikwerf herhalen, niaar dat zij cchter kort

van duur en ligt mogen geiioemd wordcn; men ziet er uit, dat

velen slechts plaatselyke, onbeduidende trillingen des bodems
mogen heeten en dal hevige, Terwoestende aardbevingen op Java

slechts zeer zelden voorkomen. De oorzaak hiervan zal gezoolit

raoeten worden in het grooteaantal geopende vulkaanschachtcn,

die op Java ten gelale van 43 worden aangetroffen. Men mag deze

krateropeningen uit dien hoofde te rcgt dc buizcn van den grooten

vnlkanischen stooniketel noemen^ welks deksel het eiland Java

is, — veiligheidskleppen y waardoor de dampen en gas-soorlcn,

welke in den stoomketel worden ontwikkeld, voortdurend kunnen

uitstroomen, hetgeen nu eens stil en onbemerkbaar, dan weder

met hevigheid geschiedt, — en alsdan heeft eene zoogenaamde

uitbarsting plaals ; ten gevolge hiervan wordt eene al te groote

ophooping van dampen in den diepen schoot der aarde verhoed,

die, in een ander geval, door hun uitzettend vermogen het rots-

dak, dat op dezelven drnkt, doen schokken en het leven van hen,

die de aardoppervlakte bewonen, in gevaar zonden brej o

V. VERZAKKINGEN.

r '

Het verzakken van declen der aardoppervlakte beneden

het niveau der omrin^ende strekeriy ten gevolge van

vulkanische werkingcn.

d786. Java. Ten gevolge der hevigeaardschokken, welke het

gebergte Dieng teisterden, verzakte dat gedeelte des bodems,

waar thans de zoogenaamde telaga Wiwi wordt gevonden, welk

meer reeds op bladz. 215 en 242 is beschreven geworden.

d820. Banda-eilanden. Op het kleine eiland Wai", dat slechts

op een paar mijien westwaarts van den goenoeng Api, op Banda,

ligt, verzonk in ditzelfde jaar (waarschijniijk gedarende de

hevige uitbarsting, welke in de maanden Junij en Julij uit den

zoo even genoemden vulkaan plaats greep, zie bladz. 1273) een

groot stuk land, hetwelk, even als het omringende terrein , met
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woudgcboom te was begroeid; het zonk zoo diep beneden dc

oraliggende streek, dat de toppen derboomen, weike het dioeg,

op gelijke hoogte kwamen met de oppervlakle van den niet ge-

zonken bodem. i)

VI. OPHEFFING VAN DEELEN DER AARDOPPERVLAKTE.

Het opstij(jen van nieuwe bergen en rotsen door vulka-

nische krachten.

d8d6. Timor. In de baai van Koepang, aan de zuidvvestkust

van Timor, steeg in dit jaar, vergezeld van een onderaardsch ge-

druisch, eehe groote rots nit zee opvvaarts; zij werd tot een eiland,

hetwelk later door wouden werd bedekt en den naam verkreeg

van poelo Boeroeng (Vogel-eiland. — Zie Francis , over Timory
in het Tijdschrift v. Neerl. Indie.)

d8^3, Java. Aan de zuidzijde van het eiland Gili genting,

hetwelk voqr de zuidooslelijke kust van Soemenep, op Madoera,

ligt, en derhalve wordt gevonden in eene noordelijke rigting van

den voormaligen vulkaan Riuggit , op Java, stegen in den nacht

van den 17'^'^° Februarij twee rotsen uit de zee op, die met
het vloedgetijde ter hoogte van een Rijnlandschen voet bo-

Ten water stonden. Kort vdor het zigtbaar worden dier rotsen,

rccs de zee aldaar in eene ontzaggelijke baar opwaarts. (Jav.

Cour. van den 15"^^" Maart, 1843, no 21.)

lEITEN TEN BEWIJZE DAT VERSCHEIDENE GEDEELTEN DER ZUIDER KUST

VAN JAVA IN EEN ZEER LATEN (pOSTTERTIAIREn) TIJD, IN DE

TEGENWOORDIGE GEOLOGISCHE PERIODE , 20 tot 25 VOET ZIJN

OPGEHEVEN GEWORDEN.

lo. -^ De uiterste, zuidwestelijke hoek van Java, aan den
ingang der straat Soenda, wordt gevormd door den g.Pajoeng,

een gebergte,_ hetwelk groolendeels bestaat uit trachietische

») Volgens Valentijn, Oiid- en Nicnw Oost. II. 2 bladz. 17. (Vcrgd. vrocger,
bladz. 1385.)
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steensoorten, Mclkc het tcrtiairc f^ebcr^tc hebben doorbrokcn.0^*"^*0

Dit laat zich vooral cluidelijk waarnenien aan den steilco Aves-

telijken voct des Pajoeng, waar zich decleii van Iiet cruplie-

gebergtc, in de gcdaantc van torens en pilaren, ter hoogtevan

50 a 200 voet op het strand
j

ja , zelfs nog in zee vcr-

heffen^ dit eruptie gesteente heeft de thou- en kalkachtige

zandsteenlagen van het tcrtiaire gebergte gebroken, opgerigt,

nit hun verband genikt en van Iioedanigcid doen vcranderen.

Zij zijn alien meer of min verhard. De g. Rangkong onder

andcren is ccne trachictnaald (het uitcinde van eon gang, het-

welk boven de oppcrvlaktc des bodems uitsteekt)5 waarvan do

benedenhelft door dergelijke neplunlsche lagen als in een

koker is ingqgloten. (Zie 5^* afdeeling, het tcrtiaire gebergte,

kap. 10.) Deze streek behoort tot het distrikt Tjibalioeng Tan

het Banlamsche regcntscliap Tjiringin.

Aan de oostelijke zijdc van den g. Pajoeng is de tcrtiaire

basis bedekt met violten , behoorende tot den jongst ge-

Tormden zeezandstcen, welke in eene volkomen horizontale

rigting tegen den voet des g, Pajoeng steunen; deze zijn bij

gevolg niet mede opgeheven gc^vo^den5 maar behooren tot

eene latere formatie. Het mag niet zoo zeer een zandsteen,

dan w(^l eene brekzie worden genoerndj waarin slechts eene

geringe hoeveelhcid zand voorkonitj maar welke daarentegen

hoofdzakelijk bestaat uit brokstukkeii van zeeschelpen^ koralen

en Balanen, welke gedeeltelijk zeer groot zijn en door middcl

van koolzuren kalk zijn verbondcn; in deze brekzie worden zeer

vele gave of al ihans slechls zeer wcinig bcschadigde zceschclpcn ge-

vonden , waarvan zelfs bij velcn de oorspronkelijke kleur is bewaard

gebleven en die alien tol dergelijke soorten behooren, welke nog

hedendaags in de nabij zijnde zeeen levend worden aangetroffen.

Deze zonderlinge, uit ve7^brijzelde schelpe^i gevormdc brekzie:

L. no 573, bezit eene buitengewone hardhcid, is zeer vast en

klinkt onder den hamerslag even holder als nietaal^ zij is afge-

deeld in platen (lagen), waarvan de bovensten eene dikle hebben van

l^/a, de bencdensten daarentegen van 3a5 voet. Zij zijn innig

zaaniveibonden en IiG:ffen in eene volkomen horizontale n>lini:r.c"'"o

91
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Aan de naar zee gekcerde zijdc eindigen zij steil, in de ge

daante van een mmir. De hevige branJiug, weike hier staat,

waaruit men het besluit mag opmaken, dat de zee te dier

plaatse zcer diep is en het strand steil aflooptj — vormt slechts

eene enkele, niet verdubbelde, doch zeer hoog loopende baar,

die met onlzaggelijk geweld tegen den voet des muurs klotst

en de laagsgewijs gcYormde kust ondermijnt. Dit uitspoelen Tan

den voet des muurs heeft vele deelen der gesteente-bank van

boven doen knakken, die, als lange strooken, docb ieder op

zicli zelven weder in stiikken gebersten, naar de zeezijde over-

hellen. Zij vormen kolossale, vierkante of rhombische schotsen,

over W'ier meer of minder hellende, naar zee gekeerde opper-

vlakte men kan heengaan, waarbij men door I|et schuira der

branding, weIke dit oord voortdurend in een ziltigen nevel03

hult, aan besp

Pe ovcrhellende en menigwerf 7 d 10 voet voet dikke

scliotsen zijn door splcten van bet overige, nog niet gebrokene
gedeelte der zandsteenbank gescheiden; deze splelen of scheu-

ren loopen in gelijke, evenvvijdige rigting met het strand voort,

hcbben eene wijdte van 1/4 a 2 voet en reik

Is nog dieper in eene loodregle rigting in het gesteente.

andere plaatsen, waar nog geene spleten zijn ontstaan,

ont^Yaart men enge reten, welke als zoo vele bewijzen mogen
worden beschoawd, dat die deelen weldra van elkander zuUen
worden losgerukt. Zij vormen- de grenzen tusschen het hori-

zontale gedeelte der bank en de naar zee afhellende 50 a 50
voet brccde strook. Tusschen de afzonderlijke , meerendeels

vierkante brokslukken, waarin deze strook is geknakt, worden
andere spleten gcvonden, die de eerslsfenoemden onder een

germregten hoek snijden en op vele plaatsen slechts eene

breedte bezitten, — in dat geval vormen de verschillende

schotsen eene gelijkmatig glooijende vlakte, waarover de Ja-

Tanen zich zelfs le paard durfden been begeven- in andere
gedeelten zijn de spleten te breed om er over te kunnen sprin-

gen, terwiji weder elders de schotsen in zulk eene woeste
wanorde door een liggen, dat een chaos van holen, spleten en
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puinbrokken is gevormd^ waar tusschen zeegedierteii van velcM-hn'

soort zich al kruipende ontmoetcn.

Te rekenen van den oostelijken voet dcs Pajoeng', waar

de monding van de tji Boeuar wordt gevonden, strekt zich

deze fonnatie, uit eene brekzie van vcrbrijzelde zceschelpcn

besEaandc, ongeveer 2 rainutcn ver in de rigting van hot

oosten uit, namelijkj tot aan de klcine tji Tataon; van dit

punt af bestaat hct strand uit los zand, De oppervlakte

der bovenste laag, welke landwaarts in eene tafelplaLte rots-

bank vormtj waarop struikgewas groeit^ ligl 20 a 25 voet

boven den hoogsten stand der zee bij het vloedgetijdc;

dit is tevens de dikte dezer formatie. Zij rust op ecu

zeer Jijnkorreligen^ weeken^ blaauwachtig grijzen, tertiairen

kalkzandsteen, welke door verweeriiig eene geelachtige kleur

aanncenit: L. n^ 374—377; de fossil e schelpen, welke hierin

worden aangctrofFen , hebben hunne kleur verloren, zijn ver-

bleekt, krijlwit en bros. terwijl die der schelppuinbrekzie geheel

en al hare oorspronkelijke kleur en hardheid hebben behou-

dcn. Ten wTsten van de monding der tji Boenar^ ter plaalse

waar de trachietische rotswand des goenoeng Pajoeng in zee

, vorml de fijnkorrelige zandsteen een plat, het-

welk eene breedte van 3 a 500 voet heeft en aan den voet

van den zoo even genoemdcn wand ligl; bij het vloedgetijde

is dit plat door de golven bedekt, terwijl het tijdens de

eb grootendeels droog loopt. Het schijnt , dat de vroegcr

vermelde schelpbrekzie dit tertiaire plat in voormaligen tijd

een eind wcegs heeft bedekt; het geweld der baren, dat hier,

op het ver vooruitstekende en steil afdalende gedeelte des

lands, nog geduchter werking kan uitoefenen dan elders, heeft

dezelve grootendeels weggeslagen; slechts enkele overblijfselen

der benedenste laag liggen nog hier en daar als geisoleerde

rotsklompen op het liggende, tertiaire gesteente. Deze he-

nedensle lagen bestaan slechts ten deele uit verbrijzelde en

gave schelpen, benevens uit zand; hare bestanddeelen zijn

meerendcels afgeronde en glad geschuurde rolstecnen van

trachiet, hoorn- en vuursteen, die * niettegenstaande do ko-
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lossale giootte, wclkc velen bereikcn^ — er worden er van

1 cluim tot 5 voet diameter gevonden, — door niiddel van

koolzuren kalk buitengewoon vast zae^mverbonden zijn; L. no

373. Dat dit conglomeraat tot dezelfde formatie behoort als

het gesteente, verraeld onder n*> 578^ laat zich ten duidelijk-

ste ontwaren aan den linkerocver der tji Boenar; de hicr

bedoelde plaats llgt landvvaaits in op eenigcn afstand van

dc monding der rivier, alwaar men dit 'gesteente onde7^ dc

schclpbrekzie ziet liggcn, dat van lieverlede in deze laatste

OTergaatj dewijl de rolsteeneny naar gelang zij de brekzie

mcer naderen, — naar boven toe, — allengs kleiner en in

gei'inger aantal gevonden worden.

2o* — Wannneer men zich in eene oostelijke rigting eene

geograpbische niijl van het zoo even genoemde oord heeft ver-

MTJderd, onlwaart men, aan de oosteHjke zijde van de smalle

landtong (oedjoeng)Tereleng, een dergcHjkenj gi'ofkorreligen zand-

steen, welke zich eene minuut ver naar het oosten uitstrekt.

Dit gesteente is echter zeer los en ligt te veibrijzelen, hoe^Yel

het, even als de vroeger verraelde brekzie, geheel en al be-

staat uit brokstnkken van schelpen, koralen, en andere zeepro-

ducten. Dc brokstukken zijn hier echter fijner, doch, uithoofde

van het gemis eener voldoende hoeveelheid verbindende kalk-

aarde, in een minder vast gesteente overgegaan: L. i\^ 379.

Het is afgedeeld in dunne lagen, welke volkomen horizontaal

zijn gerigt en aan dc zeczijde in een 15 voct hoogen, lood-

regtcn, in smalle strepen afgedeelden wand eindigen. De opper-

vlakte dezer jongst onlstane zandsteenbank vormt, aan hare

landwaarts gckeerde zijde, het vlakke land, gelijk wij zulks
1 -«

bij de vorige bank hebbcn doen opnierken. Haar liggend ge-

steente is een dergelijke, fijne, tertiaire kalkzandsteen als die,

waarop de vorige bank rast: L. no 380. Beido banken no 1

en 2 zijn blijkbaar niet anders dan plaatselijke, scholsachtige

vormingen, die zijwaarts wigvormig uitloopen. De oppcrvlakte

van no 2 ligt minstens 15 voet boven het hoogste punt, tot

waar dc vlocd reikt.

3^- — Zet men zijn weg zuidwaarts van de Wijnkoopsbaai
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(distrikt Djarapang koelon van het Preaiigoi-Rcgentschap Tjaiv
djoer) over dat gcdeelte der kust voort, hetvvelk zich uitstrekt

van oedjoeng Sodong parat tot aan het schiereiland Gendfng,
dus, algcmecn genomen, in de rigling van het noorden naar
het zuidcn, dan komt men, behalve over verscheidene kleine

kapen, onder andcren over de kleine landtong (oedjoeng)

boeaja, en vcrvolgcns over den oedjoeng Tjantiyi. Voor dit ge-

declte der kust, weike aan de landwaarts gekccrde zijd{*geheel

vlak is en slechts van lieverlede opwaarts rijst, strekt zich een
koraah-if, strandrif uit, dat eene breedte heeft van 700 a 1,000
voet en bij het ebgetijde reeds op verscheidene plaatsen droog
staat en begint te sterven. Ilier en daar wordt hetzelve door-
sneden door diepe kanalen met scherp afgesnedcne randen, die

niet slechts in de rigting van de zee naar de kust loopen,
niaar waarvan somraigen zich dwars door het koraah-if uit-

strekken, ten gevolge waarvan hetzelve in afzonderlijke lang-

werpige of vierkante stukken wordt afgedeeld. Uilhoofde men
nu bij het ebgetijde het overige gedeelte van het rif bijna

droogvoets begaan kau, vormen deze kanalen voor den vvandelaar

een onoverkomclijken hinderpaal, dewijl de zee in dezelven

eene aanmerkelijke diepte heeft.

I)e oppervlaklc van het aangrenzende, droogeland, namelijk,

van den in zee uitstekenden oedjoeng, ligt 20 voet boven
het niveau der zee, is met gaten doorboord, takkig gekroesden
bestaat insgelijks uit doode koraalgebouwen. In die gaten wortelt

een boompje Tjantigi Dodonaea Burmanniana DC.) geheeten, dat

eene hoogte van 15 voet bereikt, en een dunnen, eenigzins

gebogen stain heeft, met grijskleurige, gekorvene schors; het

vormt kleine boschjes, die een eigenaardig, kaal uiterlijk heb-

ben, en wier fijn mirtenachtig loof slechts eene geringe schaduw
werpt op den witachtigen rotsgrond, waarop geene vruchtbare

aarde wordt aangetroffen. In het midden tusschen de beide

kapen verheft zich de kustvlakte ougeveer ter hoogte van 5
voet boven het punt, tot waar de vloed reikt; hier echter is

zij bcdekt met eene menigte torenachtige of teerlingvormige

rotscn, tusschen vvelke men ziju weg voortzet als door de
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straten eener Turksche stad, namelijk, tusscheii lage liuizen

met platte daken;

Door eenige dier roLseii heeft de natuur doorgangen,

portalen, gevormd^ alien hebben zij schcrp loeloopcndc, lood-

regte wanden en ylakke schedels, welkc zich 13 vocl boven

de vlakle verheffen, dcrhalvc ongeveer even hoog zijn als

de schedels der vlakke Toorgebergteii. Dcze rotstorentjcs zijn

deels *net Tjantigi-boschjes gckroond en leveren een hoogsl

schlklerachtig gezigt op ^ aan de zijden is liet gcsteente gcbecl

en al porens, en doorboord met gaten, welke allerwege in

evenwijdige rijen boven elkander liggen. De wanden hebben

dwars loopende strcpen en de rolsen cene horizontale laagdee-

ling; zij zijn de gebouiuen, vroeger (jcvormd door koraal-

dicrcn {jpolypen), — dcrhalvc koraalbanken of gedeelten

eener dergelijke bank: L: n" 685, welker oppervlakte

ihans twinlig voef boven het legenwoordiye niveau dcr zee

liyt. Hier in meerdere, ciders in mindere mate door kalk ver-

bonden, zaamgebakken, worden nog vcle, menigwerf gebeel

gave zeeschelpen aangetroffcn in de holen van deze rotsenj

welke niet bestaan uit een verbrijzeld gesteenle (brekzie),

maar ait een onheschadigd, gaaf kot^acdgeboiiw, zoo als het

onder water werd gevormd.

4°. — De grens lusschen de distrikten Kendeng vvesi ten wes-

ten en Negara ten oosten, beide in het Prcanger-Regcntschap

Soekapoera gelegen, wordt, in de nabijheid der zuider kust,

gevormd door do. tji Laoeieren. Nadat deze beek uit eene

kloof van het steil eindigende lertiaire gcbcrgte is te voorschijn

getreden , strooml zij nog 3 palen verder, in de rigling van het

noorden naar het zuiden, door eene lage alluviaal-vlakte naar

zee; doch in plaats van zich in die rigting in zee uit ic stor-

ten, wendt zij zich eindelijk naar het westen, ja, zelfs naar

het wcst-noord westen, zet haren loop naar die heraelstreek een

aanracrkelijk eind weegs voort, en vindt alsdan hare uitwate-

ring in zee. Vergclijk tji LaoeUren^ Figuur d. Eene zonder-

bare, smalle bergstrook, een rolsmuur, welke geheel ge'isoleerd,

op een grootcn afstand van andere bergen ligt, dwingt de rivier
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hareii loop op die vvijze fe verandereiij dewijl dlt rolsgcvaaiic

zich eerst van het oosten near het westen, vervolgens naar liet

west-noordwesten uitstrekt, waardoor de zee en debinnenwaarls

liggende (alliiviale) kustvlakle worden gescheiden.

Ter plaalsc vvaar de beek, die eerst van het noordoosten

naar het zuidwesten stroonide, van rigting verandert, zich om-

v^endt, ten einde gedarende het overige gedeclte van harenloop

In eene west-noordwestelijke rigting voort te gaaii , worden

twee openingen, gatcn^ aangetroflen in dezen rolsmuur, wclkc

even als een bolvverk tusschen de zee en dc kustvlakteoprijst.

De eerste tusschenruinite a heeft eene breedle van 200 voet.

de andere, welke meer westelijk ligt , namelijk 6, is slechts50

voet breed. Te rekenen van deze tweede opening is de rotsinuur,

waarvan het bovenvlak met woudgeboomte is bedekt, slechts

150 a 200 voet breed, lerwijl zijne lengte meer dan 3,000

voet bedraagt; hij strekt zich, namelijk, in een west-noord-

westelijke rigting veel verder uit dan de monding der

Laoeteren. Te dier plaatse verheft zich nog eene kleine, toren-

vormige rots op een aanmerkelijken afstand van het uiteinde

van den muur, met welken hij slechts verbondcn is door mid-

del van het vlakke rif, dat gedurende het vloedgelijde door

de golven der zee wordt bedekt.

Terwijl nu de tji Laoeteren aan den binnenwaarls gekeer-

den voet van den rotsmuur stroomt, zoo slrekt zich aan de

buitenwaarts gekeerde zijde, aan den zeekant, een volkomen

vlak zandsteenplat uit, hetwelk gedurende het ebgetijde bijna

droog staat en eene lange strook vorrat ter breedte van onge-

veer 500 voet, alwaar op menigvuldige plaalsen koraaU

houwende polypen worden gevonden.

In het oosteHjke gedeelte van dit plat ligt hetzche aan den

buitenwaart§ gekeerden rand hooger dan aan de binnenwaarls

gekeerde zijde, ter plaatse waar zij aan de rotsstrook paalt.

Aldaar is het ook gedurende hot ebgetijde nog 2 voet met

water bedekt, dat onophoudelijk naar het oosten slroomt, als ,

het ware eene rivier van zoutwater vormt, welker spiegel 3

voet hooger ligt dan het niveau der beek. Op die twee plaat-
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]ijk doorbroken , Avaar de slrak

genoeradc lusschenruimten worden gevonden, ^svier bodem niet

hoogei' ligt dan de oppervlakle van het rif, stort hct zeewatcr

bencdenwaarts naar de tji Laoeteren, en vorml het 2b7^eedey

allijd stroomende watervallen ^ tor hoogte van drie voet.

Doze cascaden der zee^ wclke in ccne zoetwater rivier neder-
^^ _ ^ 4

stortcn . ontstaan uit do. volirende oorzaak : doordien de mondinirJ
V-E.^Ol,«Ci.X Ul^ ^.V. VV7.«

der tji Laoctercn tt.^geii alle branding door een schutsweer is

bcveiligd en het zcevvater aan de buitcnwaarts gekeerde zijdc

van den rotsmuur, door den fellen golfslag opgezv\eept, zelfs

gcdoreiide het ebgetijde, al is het slechts in een fijn verdeelden

toestand, voorldurend op dc hoogte van het plat geworpen wordt.

En hoe zonderline:, tes:enovcr dezc cascaden van zout water, troftft? "-^Ci

men

,

groepen van Rhizopl

aan, die nergcns elders in deze streek worden gevonden.

Het gesteente van dezen rotsmuur is een grofkorrehge

zandstcen, welke hoofdzakelijk uit schelp- en koraalpuin be-

staat, waaronder ook groote koraalstukken worden aangetrof-

fen. De petrographische hoedanigheid van den mnur wijkt in

deszelfs verschillende gedeelten onderling veel af. In sommige
deelen bestaat hij uit zeer dunnc, naauwelijks 1 duiin dikke,

ja, somtijds zelfs schilfcrachfig dunne lagcn, die alien echter

ten innigste met elkander zijn vcrbonden, zoodat eerst vele

honderden daarvan gczamenlijk eene tamelijk dikke vlotbed-

ding vormen; elders vindt men dezelven afgedeeld in banken

ter dikte van 3 A 10 voet, bij welke zich geene onderafdee-

ling laat waarncmen. In sommige gedeelten zijn de lagen tot

een geheel verbonden, ter dikte van 25 voet, waarvan zich

stukken hebben losgerukt, die nedergestort zijn zonder van een te

splijten. Overal echter zijn zij, even als poreuse lava-slakkcn,

met gaten doorboord en aan de oppervlakte takkig gekroesd,

vol kleine holen en gaten, die alien echter in regelmatige,

horizon taal en evenwijdig loopende rijen liggen, ten gevolge

waarvan de fijn gestreepte oppervlakte, van ter zijde gezien,

zich voordoet als ware zij in pnnlige spitsen afgedeeld, waardoor
zij derbalve eene zaagvonnige gcdaante verkrijgt.
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Ten gcvolge van het uilspoelen en uilliolen van den voct

dcr rotsbank door de werking van het water^ zijn cr breuk-

spleten ontstaan in de hooger liggende gedcclten dcr bank^

vvaardoor deze hoogere lagen gedeeltelijk naar de voorzijde

moesten ncerzakken; men ziet derhalve deze lagen in vcle stre-

ken ter zijde van den rotsmuuFj zoowcl aan de binnen- als

aan de buitenzijde, onder een hoek van 10,45 ^
ja, 75"^ naar

beneden hellen, terwijl zij over den voct van den muiir uit-

stekcn; eenige dier lagen hcbben zulk ccnc stcrke glooijing,

dat zij als aan den wand schijnen te hanyen en iederen oogcn-

blik dreigen neer te storten. Op vele plaatsen is zulks reeds

werkelijk het geval geworden, fen aldaar ziet men de puinbrok-

ken der gebrokene lagen ^ als schotsen, op en over elkander liggen.

De oorspronkelijke rigting dier lagen was even zoohorizontaalj

als zulks nog heden in het midden der rotsstrook aller-

wege het geval is.

De smallc rotsstrook , welke uit deze lagen bestaat en die

te regt den naam van miiur verdient, dewijl zij, niettegen-

staande hare grootc lengte, zeer smal is en ter wederzijdc

loodregt afdaalt, heeff derhalve ook een vlakken schedeL Hare

hoogte bcdraagt op do mecste plaatsen 30 a 40 voel; ecliter rijst

zij op eenige punten^ in het middengedeelte der strook, in

den vorni van torens ter hoogte van 50^ ja^ 60 voet opwaaiis,

Hoewel do steensoort van dezen muur op vele plaatsen rneer

het uiterlijk van zandsteen dan van koraalkalk bezit, zoo lee-

ren wij cclitcr reeds ail de nienigte van liolligheden en gaten,

die meerendecls regelmalig loopen en in rijen zijn afgedeeld,

hoe zeer polypen en Annulaten (Sabellarien , Serpula-soorten)

tot het doen ontstaan dier bank hebben mcdegewerkt. Zie L.

no 953. Zeer verschillend is de steensoort, welke eenige

palen verder, aan den voormaligen oeverwand, wordt gevon-

den 5 deze bestaat nit zeer fijn korrelige ihon- en zand-

steenmergels: L* n^ 943—944 5 ook de fossile overblijfselen,

welke hierin worden aangetroffen en die op bladz. 115

der 3^^ afdeeling van dit werk nader vermeld zijn, bcvinden

zich in een geheel verschillenden toesland. (Vergel. vroeger
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onder n^ 1.) Uit eene dergelijke, fijn korrelige mergelsoort ; L.

n" 945 5 beslaat insgelijks de bedding der kleine tji Karang, welke

in dc kustvlakte, aan den voet van den voorraaligen oeverwand,

ter naauwernood iets hooger llgt dan het punt , waartoe de Spie-

gel der zee rijst gedurende het vloedgetijde ; aan de oostelijke

zijdc van de pondok Tjieri, 3 palen noordwestwaarts van de

raocara (monding der) tji Laoeteren. Aan de beide oevei"s der

buck vindt men eene 5 voet dikke bank van jongst gevormde

sclielp- en koraalpuinbrekzie: L. no 946—952 ontbloot; zij

rust op n'' 945 en nioet natuurlijker vvijze vroeger insgelijks

de bedding der beek, waariu no 945 tliaus ontbloot voorkomt,

hebben bedekt, alvorens zij door de werking van het water

der beek, die hare bedding G a 7 voet diep hecft uitgehoold,

werd weggespoeld. Zij bevat eene menigte gave, grootepolyp-

gebomvcn en gave, onveranderde schelpen, die men vindt

onder no 946—952. In het tertiaire hggende daarentegeu, no 945,
komen geheel en al verschillende fossile overLlijfselen voor, b. v.,

eene soort Ranella; L. P. no 146, b, en wcl meerendecls slechts

als afdrukken, steenkcrnen. De door ons beschouvvde, inuur-

Tormige rotsstrook, nabij de tji Laoeteren, hgt, liieraan mag
niet de geringste twijfel wordcn gevoed, op eene dergeli
icriiaire basis.

Waarschijniijk is dcze rotsstrook eene smalle koraalbank
een kanaalrif . —— gewecst, welke door een arm der zee, ter

breedte van 2^5 palen, van de kust van Java was gescheidcn,

en later 40 a 50 voet boven den spiegel der zee werd opge-
dreven. Uithoofde nu de tertiaire zeebodem, waarop het rif

rustte, insgelijks moest opgeheven vvordcn, zoo werd de ruimte,
ingesloten tusschen het rif en de kust , een gelijk aantal voelen
ondieper geraaakt, ten gevolge waarvan de ophooging door
alluTiaal-grond bcspoedigd en aanleiding werd gegeven lot de
Torraing der tegenwoordige vlakte.

50. — In de uitgestrekte kustvlakte der distrikten Prigi en
Tjikemboelan, welke in den vorra eener halve maan ligt inge-
sloten tusschen de kalkbergen van Tjiwaroe ten westen en dc
bergen van Kali poetjang (benevens het schiereiland Penandjoeng)
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ten oosJen, in hot Preanger-Regentschap Soekapoera, strooint,

bcncvens andere bekcn^ dc Iji Koldwong naar zce^ zij vormt

de grens tussclicn de distriklen Prigi ten westcn en Tjikem-

boelan ten oosten. Ter plaatse waar de vveg deze beck

oyersclnijdt, namelijk^ op ongeveer Va paal afstands ran de

kust en te rekencn van daar, nog ^ji paal vcrdcr landwaarts

in, ligt do vlakte minslens 20 a 25 voet boven den spiegel

dcr zee; over die gansclic uitgeslrckthcid is de vlakle volkomcn

horizonlaal. Eone dunnCj vruclitbarc aardlaag, met gras en ver*

strooid staande groepcn van geboonite begroeid, rust aldaar

op viollcn van scljclp- en koraalpuinbrekziej waarin de beck

zicli ccn bed ter diepte van 7 a 10 voet heeft uitgespoeld. De

bovciistc, 5 voet dikke laag is van een zandsteenacliligCTi aard^

hierop volgen dunne lagen^ die vol zijn van weinig of niet

veranderde schelpcn, behoorende tot soorten, welke nog he-

dendaags Icvcnd worden aangetroffen. A\ deze lagen hebben

eene horizontale rigting en bedekkcn, naar het scliijnt, eene

zeer grooLe uilgeslrektheid dezer vlakte.

De vijf voorbeelden, door ons alliier aangeliaald, doen ons

zicn^ dat hcdendaagsche gesteente- , en koraalvonningen

,

welke wij nog op den huidigcn dag op zoo vele plaalsen aan de

zuider kust zicn onlsLaan, — g^'yk nader zai worden aange-

toond in het hoofdslnk der 3^^ afdeeling; over de hedendaagsche

vormingen
J
— ter hoogle van 15 a 25, ja, van 50 voet boven het

peil, dat de zee gedurende liet vloedgctijde bereikt, worden aan-

getroffen, op welke hoogte zij nict kunnen gevorrad zijn ge-

worden. Onrnogelijk is het, dat de polypen, welke de koralen

bewoonden in het voorbeeld onder n^ 3 vermeld, op die

hoogte, — in dc lucht, — leven en bouwen konden.

Ter verklaring van dit verschijnsel is het derhalve volstrckt

noodig aan te nemen, dat de zuider kust van Java, in zeerlaten

tijd, in eene vcrticale rigting ter hoogte van 15 k 50 voet is

opgeheven; uithoofde wijders die gcsteentelagen volkomen hori-

zontaal zijn blijvcn liggen, zoo volgt hieruit, dat de ophefBng

zeer gehjkmalig nioet zijn geschied en over eene zeer groote

uitgeslrektheid, waai*schijnlijk zeer langzaara, van heverlede, meet
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Iiebben plaats gehad, ja, het spoedig droog worden van de

oppcrvlakte der koraalriffen en het toenemen der zuider kust,

ler plaatse waar geenc aanslibbing geschiedt, geven grond aan

het vermoeden, dat de opheffing, hoewel in eene geringe mate en

langzaanij nog op den huidigen dag voortduurt.

Heteenige middel, om deze vraag met juistheid te zien oplos-

sen, is het plaatsen van vaste signalen op de kust, of het

uithouwen van merken aan rotswanden op eene bepaalde hoogte

boven den spiegel der zee, die, na verloop van een 10 of

ecu 50 tal jaren, behooren te worden nagemeten.

Hoe nuttig het voor de scheepvaart mag geacht worden,
vooral wanneer men in aanmerking ncemt de kostbare middelen,

welke gebezigd moetcn worden tot instandhouding van reeds aan-

wezige, of het aaoleggen van nieuwe havens, b. v., van de haven
van Tjelaljap, — hoe nuttig het is hieromtrent eene juiste

kennis te verkrijgen, behoeft evenmin een brecdvoerig betoog,
als het noodig is het groote belang nader aante toonen, dat

het Gouvernement dient te stellen in de juiste kennis der ver-

breeding, wcike het land verkrijgt ten gcvolge van aanslibbing,

ten cinde op die wijze den tijd te kunnen bepalen, binnen
wclks verloop met grond verandcring in het vaarwater, onbruik-
baarlieid van zekere havens mogen verwacht worden.

Mogt het later blijken, gelijk Hallsted en Volloth beweren,
dat niet slechts het eiland Reguain, benevens eenigein de nabij-

heid er van gelegene eilanden , in zccr laten tijd 22 voet hooger
zijn opgehcven, maar dat de gansche kust van Aracan, welke
tegcnover dil eilaiul ligt, ecrst gedurende de aardbeving van 1750
tot 1760 eene aanmcrkelijke opheffing heeft ondergaan, dan
zou dit verschijnsel aan de zuider kust van Java niet het ecnige

voorbeeld van dien aard in Oost-Indie zijn. (Vergel, bladz. 1255.)
-I

TIL OPIIOOGING VAN DEELEN DER OPPERVLAKTE VAN
DEN BODEM EN VERBREEDJNG DER KUSTEN

DOOR LAVA-STROOMEN.

Uithoofde alio vulkanen op Java, zonder eene enkole uit-

zondenng, gevormd zijn gcworden uit vcrharde gesteen te-mas-
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sa's, die ten deele volkomcn gesmolten, ten deele slechls in een

weeken, taaijen toestand, door vuurgloed te weeg gebra'^t nit

het binnenste der aarde opstegen, d. i., opwelden uit spleten,

wier open geblevene gedeeltcn, — de vulkaanschachten,

nog op den huidigen dag ten uitweg strekken aan dergelijke

stoffen, zoo volgt hieruit, dat het aandeel zeer groot moet
zijn, hetwelk deze kraclilen, waardoor vulkanische gesleenten

worden gevormdj op Java liebben gcnomen aan de vorniin"-

van het land.

Wij hebben gezien, dat op Java tallooze groote en kleine

bergen worden aangetrolTen, welke uit eruptie-gestecuten be-

staan; in de voorafgaande bladen hebben wij niet minder dan

45 kcgelbergen opgeteld, die zich ne^en i tien duizend voet

hoog verheffen, geopende kratcrs bezitten en allcen door het

op een hoopen van oude trachietische en nieuwe.van zamenstel

meer gehjk bcnevens lava-puin kunnen
gevormd zijn, ten gevolge waarvan uit de aanvankelijk geringc

ophooging des bodeiiis, door deze vulkanen veroorzaakt, ge-

durende eene reeks van duizenden van jaren, hooge kegelber-

gen zijn ontstaan.

Wat betreft de bcschrijving der vulkanen, ten

igte verwijs ik

op

fgaande bladen

ik bier de aandacht wenscli te vestigcn op eenige der treffendste

voorbeelden, waar het land, dat den voet des vulkaans om-

ringt, in een w ijden kring en in eene buitengevvoue mate door

•h ehooird areworden

Aan den noordelijkcn voet van den Tangkoeban praoe^

op Java, verhardden basaltische lava-stroomen, door dezen vul-

kaan uitgebraakt, tot ontzaggelijk dikke banken; hare opper-

vlakte vorml het tegenwoordige plateau van Segala erang,

waaromtrent de lezer gelieve na te slaan bladz. 56—58; de

steensoort vindt hii onder L. no

Dergelijke lava-strooraen verhardden insgeUjks aan den zuid-

zuidwestelijken en zuidwestelijken voet van den Slamaf, op

Java, in die slreek waarin Adjibarang ligt; zij vverden tot rots-

banken, die eene dikte hebben van vcrschcidene honderd voet.
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Even als de vorigen reiken zij niet slechts tot aan den break

-

rand van het tertiaire gebcrgte, maar hetzelve is op vele,

minder hooge gedcelten er door overslroomd en bedekt gewor-

den; zie bladz. 179—187. De sleensoort: L. no 110.

De noordwestelijke, westelijke en zuidwcstelijke voet van

den Boeloeran, op Java, is omriugd door lava-banken, die

slechts aan hare oppervlakte door splijting in afzonderlijke

puinbrokken zijn afgedeeld^ zie bladz. 970. Deze steensoort is

ffrnummerd; L. n^ 290—292.

Aan den oostelijken voet van den Idjen^ op Java, wordt

cen basaUlava-stroom gevonden, die zich uiislrekt tot in de

straat Bali, alwaar hij eene in zee uitstekende rotskaap vormt,

bekend onder den naam van batoe Toetoel; zie bladz. 979.

De steensoort is die, voorkorncnde onder: L. n^ 295.

In welk lijdperk deze lava-stroomen door den vulkaan werdeu

uitgebraakt, is niet bekend. Dat gcen enkclc der k raters op

dit eiland, sedert hefzelve door Europeers ^\ordt bewoond,

volkomeii gesmoltene lava, als eeii bandvorraigen stroom, lieeft

uitgespuwdj is reeds vrocger op verschillende plaatsen van dit

work door ons verraeld geworden. •)

Maar mcDigvuldige voorbeelden zijn sedert do aaiikomst der

Europeers op Java waargenomen gevvorden van ophooging des

bodems door losse uitwerpselen, als daar zijn: door lava-jo^^^7^-

brohkcriy zand en ascli^ zulks is niet slechts het geval op

Java
J
maar insgelijks op vele andere eilanden van den Indischen

archipel. Ten bewijze daarvan zuUen wij er hier eenige wei-

nigen laten volgen. Vergelijk hiermede: Afdeeling III. kapitel 6,

bladz. 196 en volg.

De Goentoeryh. v.^ doet de oppervlakte van het terrein, dat

hem omringt, door zijne uitgeworpene lava-puinbrokkcn en

^) De waarschijnlijke oorzaak daarvan, — en hierin moet tevens de verklarlng

wordcn gezocht van het zeldeu plaats grijpen van verwoestenilc aardbevingen op

Java, — is deels de menigte der wijd geopende vulkaanschachteu, waaruit (gelijk

reeds op blad, 907 werd aangemcrkt) de ontwikkelde dampen zich gemakkelijk kiin-

nen ontlasten, ten andere de gerlnge hoeveelheid der gevormde dampen, wier uit-

zettend vermogen niet in staat is de lava-znil tot aan de krateropening op te heffen.

Vergelijk hiermede Wadz. 540^ 780, 903 en volg.
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zaud Yoortdnrend in hoogte toenemen, ten gevolge waarvan

zijii omvang steeds grootcr wordt^ zie bladz. 75, cnz.

De Galoenggoeny ^ op Java, heeft door uitgebraaktc la\a-

puinbrokken en vulkanische asch, die, vejinengd met water,

tot modder -sverd, in do maand October, 1822, de uitgestrekte

vlakten van Singaparna en van Tasik nialajoe in verscheidenc

streken 30, 60, ja, 70 voet opgelioogd^ zie bladz. 140 enz.

De Merapi^ op Java, heeft door de uilbarstingen, welke

hij in December, 1822, in December, 1832, in Augustus

1837, enz., onderging, niet slechts groote kloven, gelijk de

djoerang Pabilang, de djoerang Blongkeng, met puinbrokkcn

(broksLukken van meer of minder verslakte lava) opgevuld,

maar zijne gansche westelijlie helling, benevens de daaraan

palende voet des bergs er door opgehoogd; zie bladz. 587,

406, en volg., 410 en 411.

Zonder opliouden gaat de Lmnonyanj op Java, voort zijn

omvang te doen toenemen en zijne hellingen, benevens het

omliggende terrein, door lava-puin op te hoogen; zie bladz.

1116, 1127, enz.

De Tomhoroy op Soembawa, heeft door de vulkanische

asch en puimsteenbrokken, welke hij bij gelegenheid zijner

uitbarsting, in April, 181o, uitwierp, het omliggende land

mijlen ver in het rond 10 a 20, ja, op sommige plaatsen

meer dan 100 voet opgehoogd; zie bladz. 1254 en volg., 1260.

De goenoeng Api, op Banka, braakte in de maand Junij,

1820, een lava-stroom uit, die langs zijne westelijke heUing

benedenwaarts vloeide; niet slechts werd eene bogt, welke

de kust aan die zijde des bergs vormdej door dien lava-strooin

opgevuld, maar er ontstond buitendieu een voorgebergte, dat

zich een eind weegs in zee tiitstrekte; zie bladz. 1274. In de

maand Junij^ 1824, wieip hij een lava-stroom uit, welke zicli

laiigs zijne noordelijke helling benedenwaarts stortte, en,

eenmaal bekoeld zijnde, een grooten bergkam vormde^ zie

bladz. 1276.

De Gamalamaj op Ternate, had reeds, bij gelegenheid

eener vorigc uitbarsting j welke voor 1821 plaats greep, een
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grooten lava-stroom opgebraakt, die langs zijne helling was
gevloeid, zich als een bergkara door de kustvlakte uitstrekte

en tot de zee reiktcj zie bladz. 1280. Waarschijnlijk is het
deze lava-slroom, die bij de invvoners bekend is onder den naam
Tan batoe Angoes, en aan de noordoostelijke zijde des bero^s «

wordt gevondcn. In Febrnarij, 1840, werd andermaal ^een
dergelijke lava-stroom door den vulkaan uilgebraakt, welke
tusscheii batoe Angoes en het fort Toloeko, derhalve langs
de oostelijke helling des bergs, benedenwaarls vloeide en zieh
insgjjjks tot in zee uitstrekte; zie bladz. 1282.
De Tonkoko, gelegen op het schiereiland Menado van het

ciland Celebes, vormde, in 1801, door zijne lava-puinbrokken
een dergelijken stroom of bergkam als den vroeger vermeldea

,

ten gevolge waarvan eene in zee uitstekende rotskaap ontstond,
waaraan ook aldaar de benaming batoe Angoes werd gegeven;
zie bladz. 1288.

TJithoofde wij binnen zulk een kort tijdsvGrloopl van
het jaar 1822 tot op heden, — reeds zulke daidelijke voor-
beelden hebben leeren kennen van verhooging en verbreedin«-
van den omvang der vuurbergen in de Oost-Indie, ten ge-
volge van de stoiTen door henzelven uitgebraakt, alien /e^7e/^,

die op reglstreeksche waainemingen steunen, hoe kan er dan nog
worden getwijfeld aan de waarheid der vol;?ende bewerinff dat

lijk, do ganschc massa cler 9 a 10,000 voet hoo^e kesrel-
nam

f

#"

bcrgen op gelijke wijze is ontstaan: door ^««^^rtwe ophooping
zoowel der gesmoltene steensoorten als der losse uitwerpselen
Want, wat zijn de 28 jaren, die sedert de uitbarsting van

den Galoenggoeng tot op den huidigen dag verliepen, in ver-
gelijkiiig van de groote tijdvakken in de geschiedenis van de ont-
wikkcling des aardbols; zij zijn minder te achten dan eene
scconde in vergelijking van den duur van een gansch jaa ?

') G. F. von Dcrfelden van Iliiidorsteln hecft denzelvcn op zijne kaart van NecM-I.
Oost-Indie (1842), onder den naara van „dc Vevbiandc Hock," afgebedd als een
Ycrbazend grooten lava-stroom.
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Indien ik mij ten doel had gesteld alhier een volledig over-

zigt te geven van de krachten, die op Java een Toortdurendcn

invloed uitoefenen op de vervorming cles bodcfnSj hetzij

door land en berggevaarten te vernielen, hetzij, en dat wel

voornamclijk en in eene hoogere mate, door het vorraen van

nieuw land en nieuwe bergsoorten, zoo zou ik, behalve de

hier boven onder I tot VII opgetelde verschijnselen , tevens

eene reeks van andere verschijnselen en gebeurtenissen bchoo-

ren op te soramen; en mogcn deze niet van vulkanischen aard

zijn, zoo laat zich hunne werking, die gemeenschappehjk
,
ge-

lijktijdig en zonder ophouden met dc vroeger genoemden plants

heeft, in geene geringere mate bespeuren-, ja, menigwcrf oefe-

nen deze een veel gewigtigeren invloed uit dan gene op de

vorming en vervomiiug der aardoppervlakte. Tot deze laatste

soort behooren voomamelijk de ophooging van deelen der

aardoppervlakte en de vorming van nieuwen bodem, ten ge-

volge van aanshbbing, het onlstaan van kalkachtigen zandsteen

aan de knsten en den koraalbouw; het wegslaan van andere

deelen der kust, door het geweM der baren, het instorten van

gedeelten van berghellingen; stormen, overstroomingen na zware

stortregens en de verwoestingen hier door aangerigt, enz.

Deze verschijnselen mogen met meer juistheid tot de heden-

daagsche vormingen gebragt worden, onder welk hoofdstuk

wij die later zullen behandelen, namelijk, in het derde hoofd-

stuk van de derde, neptunische afdeeling van dit werk, uelke

onmiddellijk hierop volgt.

t

92
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TOT DE VULKANEN BUITEN JAVA GELEGEN

Jw

80. Timo)\- behoorende. tot bladz. 1266. «Tusschen Timor

en Ceram bespeurde Dampier, ten jare 1669, een nog werk-

zamen vuurberg op een klein eiland. Op Timor zelf strekte

de hoog rijzende piek, even als de Stromboli, tot een vaur-

baak, die op een afstand van meer dan 500 (Engel.) mijlen

zigtbaar was; bij gelegenheid eener vreesselijke eruptie, welke
ten jare 1637 voorviel, verdween deze be^^g geheel en al;

thans vindt men een meer in deszelfs plaats.)) (Ch. Dau-
beny, die noch thatigen und erloschenen Vulkane. Deutsch
von G. Leonhard. Stuttgardt. 1851, bladz. 225.) De vulkaan

tusschen Timor en Ceram kan gecn andere geweest zijn dan
de door ons onder no 81, op bladz. 1267 , opgenoemde goenoeng
Api , nabij Wetter, welke nog heden werkzaam is en die als een

klein, kegelvormig eiland steil uit de zee oprijst; onmogelijk is

het echter, dat men dozen berg van het eiland Timor kan

ontwaren, devvijl hij 136 geographische minuten verwijderd

t van het naastbij gelegene gedeelte der noordelijke kust

van Timor, m de nabijheid van Deli. — Het is mij niet

bekend of dit berigt, omtrent een verzonken en in een meer
herscliapen vulkaan, welke op het eiland Timor gelegen was,

uit Dampier's reis of uit Valentijn is getrokken (waaruit ik het

vermelde op bladz. 1266 heb geput).

88. Amboina. ((Wawani, op het eiland Hitoe, in de nabij-

heid van Amboina gelegen, is een hooge en steile berg, welke,

naar verhaald wordt, ten jare 1694 eene vreesselijke uitbar-

stinghad, waardoor menschen gedood en vele huizen, in zijne

omstreken gelegen, werden verwoest. Iloewel aardbeviilgen

aldaar zeer menigvuldig worden gevoeld, had er tot op 1820
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geene uitbarsting plaats , bij weike gelegenheid echter een

nieuwe krater op den top des bergs werd geopend. « Daubeny,

1. c. bladz. 222. Deze berigten behooren verbeterd te worden,

naar aanleiding van hetgeen door mij, op bladz. 1277, is

medegedeeld geworden. De bron, waaruit Daubeny heeft ge-

put, wordt door hem niet medegedeeld; het kan echter geene

andere zijn dan het door mij vroeger aangehaalde werk van

Valentijn of dat van Raffles. Het eiland Hitoe is Amboina zelf.

92. Makjan. « Het is mij niet bekend, of het eiland Motir,

gelegen tusschen Makjan en Tidore, een vulkaan is.)) Bij deze

vvoorden, voorkomende op bladz. 1285, voege men: volgens

Daubeny, I. c. bladz. 222, — hoewel hij de bron, waaruit

heeft geput, niet opgeeft, — wierpde « vulkaan op Motir,

ten jare 1778, steenen uit.

»
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liooj dstuk 3. Bronnen van drnipbare vloeistoffen.

A. Van aardolle Xlll.

B. Minerale bronnen van bet eiland Java no. 1 tot 80 (hare be-*

scbrijving; opgaaf barer bestanddeelen , volgens de analysen van

P. J. Maier , enz.)

Minerale bronnen , voorkomende op andere eilanden van den In-

discben arcbipel no. 1 tot 10

C. Beken en meren, wier water aluin oFvrij zwavelzuur bevat; over

den oorsprong en de wijze van vorming dier kratermeren, enz. 1333.

Aanmerking over meren van zoet water op Java 1341.

Over buitcngewoon groote bronnen van zoet water op dit eiland . 1343.

Bescbouwingcn ler toejicbting van bet voorafgaande
; overzigt der

minerale bronnen op Java; gevolgtrekkingen 1345»

Over de gerlnge geneeskracbt dozer minerale wateren , ten opzigte

van de tropiscbe ziekten der Europeers op Java 1350.

Aanbeveling van bet koelere klimaat der trapsgewijs boogerrijzende

bcrgstrcken van dit eiland; vergclijking dezer zoncn metdcge-
middclde temperatuur van bekende plaatsen ^ die onder een ver-

scbillenden breedtcgraad zijn gelegen 1354.

Toevoegsel tot -de minerale bronnen. 1359.

lloofdstuk 4. Aardbevingcn in Ncerlandsch Indie en bare ge-

scbiedenis. — De aardbevingcn bescbrevcn en in ecne cbrono-

logiscbe volgorde zamengesteld met de uilbarstingen der vulkanen

van 1500 tot 1851 \ . . 1361.

Overzigt
;
gevolgtrelkingcn, 1411.

Hoofdstuk 5. Verzakkingen van deelen der aardoppervlaktebcneden
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Bladz.

het niveau der omringcude streken , ten gevolgc van vulkanische

wertingen 141-4,

Jloofdstuk 6. Opheffinjjen van deelen der aardoppervlakle; het

opstijgen van nieuwe Lergen en rotsen door vulkaniscliekracliten. I-4I5.

Feiten ten bewijze , dat Yerscheldene gedeelten der zuider kust van

Java in een zeer laten (post tertiairen) tijd

,

in de tegen-

woordige geologisclie perlode

,

20 tot 25 voct zijn opgeheven

gevrorden. 1 en 2. Versclujnselen aan denOedjocng-Koelon. 1416.

3. Aan den O.-Tjiboeaja en Tjantigi . 1419.

4. Aan de Tji-Laoet 6rSn, 1421.

5. Aan de knstcu van Prigi en TjikSmboelan, ...... 1425.

Hoofdstuh 7. Ophooging van deelen der oppervlakte van den

bodem en verbrecding der kusten door lava-stroomen . . . 1428.
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