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NAAR HET KRATERMEER OP DEN KLOET. 
(Vervolg en slot van biz. 156J. 

OOI is ook het gezicht westwaarts, langs den weg, dien we gekomen 
zijn. Als een in sierlijke plooien gespreid kleed, zien we het relief 
van de Kloethelling, plotseling afgebroken door het aardige afgeronde 
voorbergje, den Goenoeng Ömbö, waar we om heen getrokken zijn. 
En achter het donkere silhouet daarvan waast het vlakke land met 

hier en daar wat wolken, waar we ver boven zijn. 
Het gezicht naar den Kioettop is echter imposanter. We zien over een diep 

dal, waarin we straks mogen afdalen, om dan weer langs moeilijke paden omhoog 
te klauteren, en achter die uitgestrekte inzinking rijst trotsch een steile, sterk 
afgebrokkelde rotsmassa, flankeerend de kraterpoort, die bij een of andere geweldige 
eruptie ontstaan moet zijn. Daarachter en onder ligt het nu nog onzichtbaar 
kratermeertje, het doel van onzen tocht. We rusten hierboven een beetje, nemen 
een kiek van den nog verren top, laven ons met wat ajer blanda (spuitwater) en 
geven de koelies, die ondanks hun vrij zware vracht en het moeilijke terrein maar 
weinig zijn achtergebleven, gelegenheid tot rusten. De Javanen zijn puike loopersl 

Daar de dagvorstin hoog staat, bemerken we er niet veel van, dat we ons 
op zulk een groote hoogte bevinden. Het zonnetje brandt danig en het zou hier 
heet zijn, wanneer er niet een frissche bergwind woei. 

We Stappen weer op. Langs een smal en vrij steil pad gaan we naar beneden. De 
vegetatie is steeds hetzelfde, veel Urticaceen, en verder bijna alle planten uit den 
lahar; alleen geven hier en daar prachtige boomvarens een eigenaardig cachet aan 
het landschap. Het is duidelijk, dat de geheele vegetatie van recenten datum is. 
Zware boomen zijn nergens te zien, het is alles jong goed en dat klopt volkomen 
met de verhalen der planters, die de laatste eruptie hebben bijgewoond. Daardoor zou 
namelijk vrijwel alle vegetatie vernietigd zijn. En inderdaad, juist op deze hoogte 
vonden we bij onze bestijging in Mei duidelijke resten van verkoolde boomstammen. 

In de vele valleitjes is de plantengroei uiterst welig en er heerscht een 
temperatuurtje als in een broeikas. Van insecten weer nauwelijks een spoor. 
We krijgen nu een zware klauterpartij van steen op steen door de vrij steil 
oploopende bedding van een kali en komen dan in een glagahwildernis, een 
echte jungle, waar je met een zekeren huiver loopt, omdat dit nu je zoo'n 
plaats lijkt, waar zich tijgers moeten ophouden. Nu, er zijn er wel op den Kloet, 
dat wel zeggen: panters, maar vrij zeldzaam. Sporen in het vochtige zand en 
niet nader aan te duiden souvenirs, waren het eenige, dat ik er tot dusverre 
van te zien kreeg en dan nog alleen lager op de helling, in den lahar. 

We zien thans den ingang van den kraterketel, waarin het meertje ligt, vrij 
dichtbij. Nog een zware klim, die ons noodzaakt even te gaan rusten, en dan 
bevinden we ons spoedig tegenover de kraterpoort. Op vele plaatsen bestaat de 
grond hier uit asch en sintels, waaruit een eigenaardige geur opstijgt, alsof er 
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een vuurtje geweest is, dat nog maar voor kort werd gedoofd. Maar stellig zijn 
asch en sintels nog overblijfselen van de vorige eruptie. Van een vuurtje voor 
kort door inlanders gestookt is geen sprake, daar de grond over een vrij groot 
oppervlak en vrij diep uit asch bestaat. We zijn nu tegenover de groote rots
massa aangeland, die de kraterpoort rechts flankeert en volgen een smal pad, 
erg glibberig bij nat weer en vol losse steenen, waar men zeer op zijn beenen 
moet letten. Er groeien hier eigenaardige varens tusschen de steenen, gelijkend 
op onze Hollandsche Hertstong, volgens Dr. Roepke is het echter een Polypodium. 
Ook nog een andere varensoort, met zeer fijn verdeeld blad, bedekt hier en daar 
den bodem en op plaatsen, waar het zeer vochtig is, staan ook Lycopodiums, 
Wolfsklauwen, die me zekere plekjes op de vochtige heide in herinnering riepen. 

We zijn nu binnen den kraterpoort en zien reeds den kleinen passangrahan 
waarin we zullen overnachten, voor ons. Het meer is nog onzichtbaar, dat komt 
pas voor den dag als we het plateautje, waarop de passangrahan staat, ten einde 
loepen. Daar ligt dan eindelijk het Kloetmeertje, het doel van onzen tocht 
beneden ons in de diepte, rustig, groen omzoomd, nauwelijks door den wind 
gerimpeld, vol stemming. Niets verraadt iets van de vreeselijke krachten, die 
voor twaalf jaren de geheele streek in rep en roer brachten. Als we langs een in 
de rotsen gehouwen, vrij hachelijke trap naar beneden zijn geklauterd en eens 
rondzien, bemerken we niets van solfataren of fumarolen. Van zwavelafzetting is 
nergens een spoor en het water van het meertje is koud. 

We spreken van „meertje", maar zoo klein is het waterreservoir niet. Een 
kogel uit een 9mM. karabijn bereikte den overkant lang niet. Men zegt, dat het 
totaal oppervlak ongeveer 50 bouws bedraagt. Dr. Roepke, die al veel krater
meertjes gezien heeft bij zijne veelvuldige tochten op Java's vulkanen, meent 
dat het Kloetmeertje niet alleen aan regenwater zijn ontstaan te danken 
kan hebben, doch, dat het door artesische bronnen gevoed wordt en in aan
merking nemende, dat er veel water afstroomt door de sluis aan den 
westkant, is er in een dergelijke veronderstelling veel waarschijnlijks. Temeer, 
omdat het meertje zelf nog op het einde van den oostmoesson gevuld is, en de 
waterstand dan volstrekt niet lager is dan in den regentijd. Andere kratermeertjes 
daarentegen, waarvan Dr. Roepke er vele gezien heeft, ẑ jn in den regentyd 
vaak niet meer dan ondiepe plassen, welke in den drogen tijd geheel verdwijnen. 

De waterstand van het meertje wordt geregeld door de sluis met drie schuiven, 
die op een der foto's duidelijk zichtbaar zijn. Er zijn omtrent het doel van den 
aanleg van de sluis twee uitleggingen in omloop. De eerste is, dat het meertje 
erdoor op peil wordt gehouden en er daardoor minder kans is op eene eruptie, 
de andere is, dat het water eenvoudig wordt gereserveerd voor den drogen tijd 
en dan wordt afgevoerd om voor bevloeiingsdoeleinden in het Toeloeng Agoeng-
sche te dienen. Het is mogelijk, dat zoowel het een als het ander waar is en 
het wil mij toeschijnen, dat door den aanleg van sluis en dam, ook wordt 
voorkomen, dat het meertje bij zeer overvloedigen regenval gaat banjiren. Dat 
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banjirwater kan nu bewaard worden voor den drogen tijd, die in deze streek 
zeer lang kan aanhouden (in 1913 vrijwel van half Mei tot begin December). 
Dicht bij het meertje liggen een paar reusachtige rotsblokken, waarop is aange
geven, hoe hoog in vroegere jaren de waterstand was en die was vroeger 
blijkens die merken toen wel 3 a 4 meter hooger. 

Bij den laatsten tocht arriveerden we in een stortbui, zoodat we direct 
naar het loodsje holden en het ons daar aangenaam maakten. Het ding bestaat 
uit twee kamertjes, waarvan een voor 't inlandsch personeel is bestemd. In het 
andere staat, als eenig meubel, een baleh baleh. Enfin als je maar een dak hebt, 
dan is de zaak in orde. Toch 
mankeerde er nog iets aan ons 
onderdak, dat zou later wel 
blijken. De namiddag was som
ber. De regen kletterde op het 
zinken dak. De hoogere toppen 
zaten alle in de wolken en 
onder het genot van een sigaar, 
die gelukkig droog gebleven 
was, zat ik te turen naar het 
wonderlijke draaien en kronkelen 
van de wolken om den top 
van de hooge rots, waarop we 
juist uitzicht hadden. Later 
hield de regen op en kwamen 
we in een dikken mist te zitten. 

Eerst vond ik dat wel 
aardig. Je bent dat in Indië 
niet gewend, alleen 's morgens 
vroeg in den regentijd kan het 
wel eens flink misten, maar 
anders is het altijd mooi weer, 
wat ook eentonig worden kan, 
hoewel dagenlang somber weer 
ook hier spoediger verveelt. De 
mist deed me aan Holland 
denken en inderdaad heerschte i,, t oerwoud. 
daarboven op den Kloet een 
Noordsch-triestige stemming. We waren blij, dat tegen een uur of vijf de mist 
begon op te trekken. Misschien was er nu nog kans, om te fotografeeren en in 
élk geval konden we nog wat genieten van het mooie uitzicht naar omlaag. 
Pas toen de zon was ondergegaan werd het helder genoeg om de benedenwereld 
Ie zien, maar aan fotpgrafeeren was geen denken meer en mijn metgezel keek 



184 ' DE LEVENDE NATUUR. 

wel een beetje sip. Htj had al zooveel vulkanen en bergen beklommen en gekiekt, 
dat hij nu ook graag een aandenken van den Kloet wenschte mee te nemen, 

Enfin, ik trooste hem met de kans, die hij den volgenden morgen nog 
hebben zou. Na ons verkwikt te hebben met een blikje warme soep en 
dergelijke, wilden we naar bed gaan, maar nu kwam het maantje door en 
daarvan wilde ik gebruik maken, om de fantastische omgeving eens in een 
ander licht dan daglicht te zien. Fantastisch was het er inderdaad! Om den 
top van het ontzaglijke, zwarte rotsgevaarte tegenover ons speelde de wind met 
de wolken. Hij wilde ze om den top wikkelen, maar de wikkel ging telkens 
los en de wolk verwaaide dan, om weer direct door een nieuwe vervangen te 
worden. Boven het meertje leek de lucht wel een draaikolk, zoo vreemd 
zwierden de wolken daar rond, door het maanlicht mooi verzilverd. Het was 
een omgeving voor een heksendans, maar die zou later beginnen. Nauwelijks 
lagen we op één oor, of het begon te waaien met hevige windrukken en nu 
bleek onze passagrahan dddrop niet berekend te zijn. De platen golfzink waren 
aaneen geschroefd en door voortdurende blootstelling aan den wind, was er speling 
gekomen, zoodat bij elke windvlaag alles hevig kletterde. Je hoorde de wind-
stooten van verre komen aangieren, bulderen om de hut en als besluit dan 
ratelden alle losse platen, zoodat het lawaai zoo erg werd, dat we nu en dan 
dachten, dat de Kloetgeest aan het werk was. We deden geen oog dicht dien 
nacht. Den volgenden morgen werd het weer gelukkig goed en keerde onze 
goede luim terug met de vermeerderde kans, om goede opnamen te maken. 
Terwijl mijn tochtgenoot daarmee bezig was, deed ik een verkenningstocht 
omhoog, en zag mijne moeite beloond door een prachtig uitzicht naar het noorden. 

Van den terugtocht valt niet veel bizonders te vertellen. Alleen een mooie 
entomologische vondst is vermeldenswaard. We waren namelijk weer by den 
kam met Wendlandia gekomen, toen we om de bloemtrossen van een dezer 
boomen een hymenopteer zagen vliegen. Het was een waarlijk reusachtig dier 
en direct werd de entomologische jachtlust ontketend. 

Ik leidde uit de logge vlucht van de wesp af, dat het een dolkwesp of 
Scoliide moest zijn en toen ze boven aan den boom, juist buiten het bereik 
van onze netten ging zitten, herkenden we haar werkelijk als zoodanig. We 
deden gevaarlijke acrobatische toeren, om het dier te bemachtigen (de boom 
stond aan een rand van een zeer diepen afgrond) en ten slotte gelukte het 
Dr. Roepke, het dier te vangen. Het was een Scoliide van bijna 6 cM. lengte, 
voornamelijk zwart met geel geteekend, met iriseerende blauwe vleugels. Later 
bleek het Scolia proce 111. te zijn. Even later had ook ik het geluk, een 
exemplaar, ook een wijfje te bemachtigen, zoodat we allebei tevreden waren. 

Elk entomoloog weet, dat al ben je nog zulke goede vrienden, er bij zoo'n 
gelegenheid felle concurrentie ontstaat, om het exemplaar te bemachtigen. Later 
ving ik beneden in het oerbosch twee mannetjes van dezelfde soort, zoodat we 
nu beiden van deze prachtige soort een paartje bezitten. Deze wesp moet met 
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zeer groote Lamellicornialarven fourageeren, wellicht met die van Chalcosoma 
atlas L., de Atlaskever, die komt hier wel voor, blijkens een eens door mij 
gevonden thorax, doch is zeldzaam. Deze entomologische vondst was dus een 
aardig besluit van den tocht. Om half drie 's middags waren we weer te 
Soember Petoeng, waar we door de goede zorgen van den administrateur paarden 
vonden, om ons naar den rand van het oerbosch te brengen. Daar kwamen we 
om vier uur aan en vonden er den motor, die ons naar de onderneming terugbracht. 

Dergelijke tochten hebben een bizondere bekoring en ik hoop voor aleer ik 
deze streek verlaat, den Kloet nog eens een afscheidsvisite te brengen. 

Bendo Eedjo. S. LEEFMANS. 

NOG EENS: DIEREN- EN PLANTENBESCHERMING. 

AAR aanleiding van het artikel «Dieren- en plantenhescherming* in IJ. L. N. 
van 15 April j.1. veroorloof ik mij eenige opmerkingen te maken, om het goed 
recht van den landbouwer te verdedigen. In de eerste plaats schijnt de schrijver 
te meenen, dat de mensch niet tot de natuur behoort, dat er als het ware 
twee tegenstrijdige elementen zijn op de aarde: de mensch en de natuur. 
Dit lijkt mij niet geheel waar, den mensch kunnen we toch in dit verband 

evengoed als een dier beschouwen, al is het dan ook een dier, dat waarschijnlijk en van 
uit menschelijk standpunt zeker de hoogste ontwikkeling heeft bereikt. Ieder levend wezen 
nu is er op uit, om zooveel mogelijk zich ie vermenigvuldigen en zich zoo goed mogelijk te 
handhaven en gebruikt daarbij de krachten en capaciteiten, die hem ten dienste staan, het 
eene wezen nu heeft natuurlijk betere capaciteiten dan liet andere en zoodoende ontbrandt 
er een strijd waardoor het geheele organische leven en de geheele inrichting van den bouw 
van eenig levend wezen 't zij plant, 't zij dier, wordt beheerscht. 

Door de vermenigvuldiging van de menschen wordt de natuur, zooals die zich buiten 
toedoen van den mensch aan hem voordoet, niet geschikt meer, om hem voldoende middelen 
van beslaan verschaften. Is het dan wonder, dat hij zich van zijn verstand bedient, om de 
natuurkrachten te gebruiken, teneinde de gewassen en de dieren, die hem tot voedsel kunnen 
strekken, zooveel mogelijk aan te kvveeken? Natuurlijk blijven do natuurwetten ongeschonden 
doorwerken: wanneer er van een bepaald gewas een groote hoeveelheid wordt aangekweekt, 
zal de strijd voor dit gewas zwaarder worden en geen wonder, dat er zich al spoedig para
sieten van dezen weikomen voedingsbodem meester maken. Voor deze parasieten toch treedt 
een groot weeldetijdperk in, ze kunnen zich naar hartelust uitbreiden, omdat de planten, 
waarmede deze parasieten zich voeden, in grooter aantal aanwezig zijn dan tot nog toe. 

In dit opzicht stem ik met den schrijver overeen. De landbouwwetenschappen i. e. de 
phyto-pathologie heeft dit reeds lang onder de oogen gehad. Het is waar, de mensch heeft 
kunstmatig het evenwicht in de natuur verbroken: dat is te zeggen het evenwicht, zooals dit 
zou bestaan, wanneer er geen menschen waren. Maar nu dit eenmaal gebeurd is, moet hij ook 
de gevolgen van zijn daden op zich nemen en dit doet hij dan ook, hij herstelt het evenwicht 
door de parasieten weer te verdelgen en door de gekweekte landbouwgewassen op te eten. 

Wat de schrijver bedoelt met te gaan buiten het optimum is mij niet recht duidelijk. Het zou 
dunkt mij erg onverstandig zijn om de plant of het dier, dat men wil kweeken onder omslandlg-
heden te doen leven waarbij het niet op zijn best kon leven. Verder zou ik gaarne van den 
schrijver willen vernemen, hoe hij zich de cultures denkt met inachtneming der natuurwetten. 

Wageningen. T. SCHELTEJIA. 


