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KORTE ZWERFTOCHT=HERINNERINGEN.

Ik breng m'n lezers naar de Zuid er- en Oost erafdeeling van Borne o, naar Oost-Doesoen
met z'n geheimzinnig Boven-Aioeh stroomgebied. Als we van 't Zuiden naderen pas seeren
we eerst de met spichtig hoog houtgewas bedekte zure zand gronden ten Z. O. van Boent ok .
't Is het land van reusachti ge bekerplanten , die er bloemen dragen van 2 à 3 dM. lang en
overal groeie n waar boschpaadjes een straaltj e leven aanbrengend zonnelicht doorlaten. *)
Het wate r van den moerassigen bod em is er helder maar veenbruin. Iets verder oostwaarts
is de gro nd droger en gaat weldra over in een groote zandvlakte, die hier en daar wit
glinste rend ligt te blakeren in den trop ischen namiddagzon ; verspreid liggen nog kleine
veenwate rplas jes omringd door schraa l spichtige grassprietjes. Overigens is de bodem
sc haars bede kt met laag hout , kleirie den-achti ge tjernara 's en frisch groene kleinbladige
boo mpjes als van opkomend Holland sch berkenhout.

Werkelijk, zonde r al te veel van onze fanta sie te vergen, zouden we ons verplaatst
kunnen den ken in den Geldersehen achterh oek, als ..... ja als we in de over dez e str eek
bijna ondrage lijk gloe iende zonnehitte niet onverwachts stonden voor een ouden gerim
pelden Dajak , de onafsc heide lijke lans ove r den sch ouder en wiens eeni g kleedingstuk
bestaat uit een smoezelig boomsch ors schaamdoe kje, haast al te klein om z'n toch zeker
niet overbodige dienst te bewijzen. **)

Maar we zoude n naar de Ajoeh-ri vier. Een lange dagmarsch over een heuv elachtige
moerassige wa tersc heiding brengt er ons en meteen zijn we nu weer midden in de echt
tropische natuurweelde.

Niet ver van de laat ste Dajaksch e nederzetting -.:: Moeara Mentoewé - stroomt de
Ajoeh tweemaal onder de rotsen door ; de omgeving is er buitengewo on grilli g en indruk
wekkend en m'n roeiers maken bij het va ren door de grotten een heid ensch kaba al om
de gees ten, die nooit veel goeds in den zin hebben, op een afstand te houden.

Op een vroeg en morgen, kort na het verlaten van een rivierbi vakje , dat te midden
van zeldzaa m mooie rotspa rtijen, vlak voor een grot met druipsteenvorming op een zand
plaat was opges lage n, word en we aan de nu lager word end e oever, vlak voor de monding
van een kleine zijkali, getroffen door een heerlijk kleur enspel. Hoog door de dichte kruin
van een "pohon koepang" *"'*) sc hiet een bundel zonnestralen en valt tegen donkeren ach
tergrond op een kleine waterval, die in de smalle rivierm onding wordt gevormd door een
zwaren vers tee nden boo mstam, welke moeder natuur ove rdekte met dui zend en kleine kwarts
kristal letjes ; het was één groot ges chitter a ls van fonkelende diamanten.

Verstee nd hout komt in Z. O. Born eo vrij veel voor en is trouw ens op Ja va ook
niet onbe kend. De eenige boom, die vers teent, is volgens de Dajak de Kajoe songkai ; ***)

*). Waa rschijnlij k bed oelt de sc hrijve r hier met die bloem en van 2 à 3 dM. len gt e de bekers.
Dit zijn ech ter nie t de bloeme n, maar ver vormde blader en (a scidiën). Red.

**) Het midd en en Zuide n va n Oost-Doesoen is ee n merkwaardig land , vooral op ethnografisch
ge bied. Aantrekkelijk is het er in meni g opzicht niet en Indi sch natuursch oon ziet men er weini g daar ee n
g root gedeelte va n den bod em uit za nd en za nd moeras bes taa t met hier en daar - al s ik me niet bedrieg 
ve enforma tie. De plan ten groei op ee n der gelijk en in Indi ë we inig voork om enden bod em en onder een
tropisch zo nnet je ve rd ient s te llig wel ee nige belan gstellin g . Wi e va n het land , maar dan all een wat de eth
nografie bet reft , iets meer wil we te n kan daar omtrent ee n en an de r vinde n in ee n ve rhande ling va n mijn hand
opgeno men in het Internationales Archief f ür Ethnographie Bd. XXII , 1913 ; uit gav e E. J. BRILL, Leid en.

***) W elke boom soorten de geachte in zend er hier bed oelt is ons onbe kend. Het Plantkundig
Woordenboek van DE CLERCQ laat ons in den ste ek en oo k eld ers konden we de namen niet vinde n. Red.
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en handi g als hij is in het benutten van alles wat de natuur hem voor 't grijpen aanbied t
gebrui kt hij die verstee nde songkai brokken als slijpsteen om er z'n mand au, het oude
koppensnellers zwaard mee te scherpen. Juist zitten we weer met een matig vaart je in
de prauw als ik aan den oever achter struikgewas een kleine grotopening ontdek; met
een lantaarn gewapend sta ppen we er binnen en volgen de stikdonkere gang van niet
meer dan I M. breed en 2 Meter hoog over een afstand van 20 minuten; aan den boven
wand hangen overal kleine holle dru ipsteenkegeltjes, die met hun dunne langwerp ige en
hoekige kristal letjes bij den lant aarn een eigenaardig lichteffect geven. De zijwanden van
de grot zitten vol zwaluwnes tjes .- geen eetbare . - ' t Is juist broe dtijd en om de versc hrikte
beestjes, die in volslagen duisternis geholpen door een geheimzinnig inst inct toch altijd
hun eigen nestje terug vinden, niet langer bloot te stellen aan het gevaar van tegen de
lantaarn te worden verpletterd, keeren we naar de wereld van licht terug.

De volgende dagen worden de prauw en over de rolsteenen van den ondiepen rivier
bodem gesleept en als we ze einde lijk met groote moeite over een paar steenkoolbanken
dwars in de rivier - hebb en gezeuld. besluit ik maar ze terug te zend en en voorloopig de
bedding, - nog niet tot aan de kniëen in het water, - te voet te volgen.

c

Foraminiferen.
Enkele door sn ed en zooa ls di e zic h op de vla kken va n den gevonde n steen voordoen.

a en b (± 6 X lin iai r ve rg roo t) zijn da n waar schi jnlijk res p. vlak ken - en dw a rsdoors nede n
va n Nummilieten. c en d (2 à 3 X lini air ve rgroot) zijn doo rs nede n van Orbitoïdes, waarvan
de laagjes te fijn zijn om te worden weergegeven.

Dat valt op den duur niet mee; 't is op die kleine rolsteenen als op een glibberige
berghe lling: één pas vooruit, twee terug en 'k geloof dat een toekomst ig reiziger evenveel
kans zou hebb en in dit verlaten oord naar een door mij verloren ste l schoonzolen te
grijpen, als ik dit deed naar een brok kalksteen, dat in een vrij ste rke stroomversnelling
juist bezig was langzaam naar beneden te buitelen. Dat stuk stee n, met z'n ontelbare
kleine fossielen bezorgde mij, op een dikken laaghange nden boomtak gezeten, een droomerig
half uurtje van rustig overpe inzen; het ontsloot voor mij een lang vergeten wereld die in
haar eers te vormen leefde eeuwen en eeuwe n vóór de glor ieuse versc hijning van den mensch
op onze moeder aarde. Helaas, toen , in die kalme rust ige omgevi ng wist ik niet, dat ook



- 79-

na z'n eerste verschijning nog zoove le duizenden jaren moesten verloopen om dien mensch
te brengen op het tegenwoordig peil van West-Eu rop eesche beschaving .

Daar lag dan dat stukje kalksteen in m'n hand en en al wat ik er van vermoedde
was, dat het een dichte verza meling foramini feren bevatte; voor mij voldoende reden om
het in de draagkorf van een Dajak te de poneeren.

Prof MART IN te Leiden lichtt e me later volledig in ; wat ik voor kalksteen aanzag was
mergel, een mengsel van klei en zand. Or. MARTIN, om me te overtuigen hield in de profes
sorale studeer kamer het brok even onder ' t kraantj e van de waterleidin g en dadelijk gaf
het de echte grondlucht af, zooals we die ruiken na ' t vallen van regen op droge aarde.

De foraminiferen - aldus de Prof. zijn afkomstig uit een oud terti air tijdvak en
deze steen, die haast meer fossiel was dan mergel, bevatte ze in 2 soorten n.1. nummilieten
en orbiio ïdcs ; de eerste zijn min of meer rond , lensvormig, de laatste langwerpig met
heele fi jne laagjes. (Elders vond ik dat foraminiferen de oudst bekende organismen zijn,
terwij l de nummilieten der krijtvorming en tertiair e lagen tot de merkwaardi gste behoore n).

Van de fossielen werd en preparaatjes gemaakt hetgeen tot m'n verwondering in
Duitsc hland moes t -gebeuren -- en die vonde n behoorlijk gecatalogiseerd een plaatsje in
een der kasten met verzamelingen geologische merkwaardigheden te Leiden.

Van foraminiferen, die wijzen op een vroege ren oude n zeebodem, waren Pr of. MARTIN
uit dit dee l van Centraal Zuid-Borne o nog geene exemplaren bekend.

Fort de Koek , 28 Maart 1915,
P. TE WECH EL,

Kapt. Inf.

Naschrift. De Foramin if eren behooren tot de Rhizopoda of Wortelpootig en. De
foss iele Foraminiferen zijn als stee nvormers van groote geo logische beteekenis. Reeds in het
Cambrium en en de Selurische en Devonische f ormatie vindt men overblijfselen van Forami
niferen. Men mag aanne men, dat bij de vorming van kalkgebergten, zooals b.v. de Alpen,
kleine Foraminiferen een gewic htige rol ges peeld hebben. R ed.

Aan de Lezers.

Door de plotseli nge overplaatsing van den Heer DE VI SSER SMlTS is, zooa ls men aan
het hoofd van dit nummer zal zien, het ad res der Redakt ie verande rd. Onderge teekende
heeft, in verband met 'zijn plaats ing te Batavia het werk van hem overge nomen

Me dunkt ech ter, dat hier een woor d van dank aan den Heer DE VISSERSMITS op zijn
plaats is. In de moeilijke tijden, die ons tijdschrift heeft doo rgemaakt tijden, waarin een
deel der redacteuren van plan was moedeloos het hoofd in de schoot te leggen, heeft hij
het tijdsc hrift van een wisse n onderga ng gere d. Gelukki g zijn thans betere tijden aan
gebroken. De medewerking van buiten wordt veel beter. Laten we hopen, dat het zoo blijve.
Een tijdschrift als het onze mag in den tegenwoord igen tijd, nu de natuu rwetenschapp en
zoo op den voorgro nd treden, niet door geb rek aan copie ophoude n te bestaan.

Nogmaals onzen hartelijken dank aan den Heer DE VI SSER SMITS. Dat het hem te
Semara ng welga en dat hij ons zijn gewa ardeer den steun niet moge onthouden.
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