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heden -van de gewone orchideeënwortel vertoont. Zelfs bij planten met meer wortels zoa ls
in fi guu r 5 kan . rn en de hypocotyl nog onde rsc heide n. Later gaa t die echter verloren
De nieuw e wortels ontstaan telkens iets hoger aan de stengel, zodoe nde zijn de oude
planten in het midd en iets opgeheven.
In fi guur 7 is een ande re soo rt van Ta eniophyllum afgebeeld. Dit gees tige plan tje
vond ik een paar dagen gelede n op een excurs ie naar de top van de Tangkoeban Prahoe,
in het vochti ge oerbos van dit geber gte. Zoals men zien kan, zijn de worteltjes zeer lang
geworde n, zij groeien in de lengt erichtin g van het takje . Een wort el, die dwars is gegroe id
is slechts enkele centim eters lang . De kleur van de wortels is meer groe n, da n die van
de in Band oen g veel voorkomend e soo rt. Het velamen is lang niet zo sterk ontwikkeld.
De bloemetjes vond ik niet, wel een paar vruchtjes, die ook in de Figuur te zien zijn.
Figuur I geeft de afbeeldin g van de C/zilosc/zisfa- soort. In 2 en 3 vindt men res pektievelik de bloem en de vrucht getekend. Deze beide laatste tekenin gen geven de ware
grootte aan, in fi guur I is de plant op de helft verkl eind. Deze soo rt is dus veel forser,
dan de Taeniophyllums. Maar in bouw komt ze er merkw aard ig sterk mee ove reen. Ook
bij deze plant is de stengel zeer klein gebleven en met schubben bedekt. Van dit punt
uit gaan een groot aanta l dofgroene, fluwelige wortels naar alle kan ten uit. Op dit dunne
takje groeien ze over en dicht naast elkaar. De wortel s zijn ook vlak en word en, wann eer
de plant bego ten wordt , zeer helder groe n. Uit het centrum ontwikkelen zich ook de lange
sierlik gebogen bloemsten gels. Deze zijn dikwijls vertakt en dragen bruin gevlekte bloemetjes,
die een zachte geur verspreiden. T ot nu toe kon ik de kiempl ant en nog niet ontde kken,
maar ik twijfel niet, of ze zijn op die ene grote boom over enigen tijd te vinde n. Waarschijnlik verton en ze dezelfde biezond erh eden, als de kiemplant en van Taeniophyllum;
mocht dat niet het geva l zijn, dan is het een mooie gelege nheid om op deze plant en nog
eens teru g te komen.

D. v. L.
EEN TOCHTJE IN ZUID -SUMATRA.

(Vervolg) .
Eenige dagen daarna kon ik, alw eer daar gebracht door mijn nog altijd mij niet
vervelende n vriend, den vulka an Pasagi van den ande ren kant , meer zuid oostelijk, be kijken.
Alleen ging dat bekijken niet zoo gemakkelij k als een week te voren te Negara Batin . T e
Kenali, waar men er van uit de voorgalerij van de pasanggrahan (waa rlijk de bouw er van
deze gouverne mentshotelletjes, ik meen de Kroëkenn er en - beschrijver HELLFRI CH , heeft
overal we l voor den reiziger gezo rgd) een goed gezicht op den bergtop zou kunnen hebben,
is het me maar niet mogen gelukk en den berg zonder nevelen en wolken te zien.
Van uit Kenali ben ik nog een eind de hellin g van de Pasagi opgeweest. De top
kon ik helaa s niet beklimm en, omdat het pad, dat eertijds daarh een liep wee r dichtgegroeid
was en ik nu eenmaal niet op een pleziertoch tje was en door wac hte n op het kap pen van
een pad mijn werkprogramma niet in de war kon sturen. Het zou echte r wel de moeite
waard geweest zijn; het gedee lte bosch , da t ik moest doortr ekken gaf tal van beloften voor
latere botanisc he tochten op den Pa sa gi. Maar ook zelfs wat oppervlakkig botan iseeren
ging helaas niet, als men met een gevolg van leergrage inland sch e hoofden en tuin bezitters
koffietuinen en ladangs moet bezoeken. Alleen de avifauna was op dien tocht makkelijker
te beschouwe n, doordat enkele vogels zich zoo dikwijls lieten zien en hooren en wel
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Mainates (de béo), Centropus (de Spoorkoekoek) en de schitt erend gekleurde gaai met langen
staart, Cissa sinensis.
Een aardi g gebruik van een natuurlijk e bescherming zag ik bij de hoogste doesoen
op de hellin g van den berg, te Hoedjoeng. Dat do rp, waa r we onze paarden moesten
laten, lag, omringd door een
tufwal, begroeid met bamb oe en
andere dich te struiken. Waa r de
toegan gsweg uit het bosch en de
weg naar de sawa h elkaar ontmoetten, was een poort in den
tufwal gehakt , die op natuurlijk e
wijze versterkt was door de talrijke wortels der begroeiing. Door
de opening van de gebog en poortgang zag men van buiten van het
dorp niets dan eenige houten
neuten van de eerste huizen.
Rechtop te paard zittend kon
men d en poort niet passeeren.
Een breede bank was in den
gangwand uitgegraven. Van af
dien bank had men een prachtFig. 6. Poortj e te Hoedj ocng.
uitzicht: links in een beb oscht
ravijn, waarlangs de toega ngsweg
opklom,
rechts
door bamboesliert en heen
schem erend frischgro ene
sawahs en helder glinsterend water.
In het. dorp waren
de huizen nog allenvan
het oude type. Geheel
van ijzerhoutimet idjoek
gedekt, gebouwd .van
zware balken en dikke
plank en, zonder ramen en
alleen achter aan in een
der zijwanden, .een deur.
Aan de voorzijde zijn deze
huizen door snijwerk versierd. Het eenigste deel
van het huis van een
luikje voorzien is een
Fig. 7. T y pe van een hui s te Hoedjoeng.
dikwijls voorkomend aanbouwsel van moderner vorm en dat meestal van bamb oe opgetrokken is. De huizen
maken een solid en en aardig en indruk. Doch dat aardig is maar van buiten. Van binnen
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is het bijna stikdonker, waard oor men meer het idee krijgt, dat deze raamlooze huizen
gemodernisee rde overblijfselen uit het tijdperk van den holenmensch zijn dan prototypen
van onze woningen.
Op den terugweg van Kenal i naar Liwa werd er nog een botanis che bijzonderheid
opgedaan te Pekon Balak. De mare van deze bijzond erheid was na een insp ectiereis door
het gewes telijk best uurshoofd naar Buitenzorg gezonden en daar doo r mij weer opge daan .
Er moest ergens in de marga Batoe Bra een massieve bamb oesoort te vinden zijn. Het
spreekt vanzelf, dat ik in de hoofddoesoen van die marga inlichtingen ging vragen.
In een stortregen, die reeds zoo lang had doen wachten en niet ophoude n wild e, werd ik
naar een erf gebracht, waar te midden van pisangstammen en opslag dicht bij het huis
een gehavende slech t groeiende bamboestoel stond. Het was een dunne soor t met een
2 c.M. De halmen waren werkelijk geheel massief. De doorsneden
diameter van
leken op die van suike rriet. Ook de uiterste fijne takjes ware n massief.
De pangeran van Batoe Bra vertelde me het volgende van dezen bamboestoel.
"Deze bamb oe noemen wij (in het Lampongsch, de taal van de oeloe van Kroë)
Boeloe boengko l, wat volle bamb oe beteekent. In het Maleisch zeggen we: Boe loe geboel .
Het verhaal gaat, dat Ratoe OEMPOE BOEPENOENG een afstammeling van OEM POE DJ AM BA,
den stichter van de marga Batoe Bra, in doesoe n Penitran, het tegenwoordige Kerang, zijn
wa nde lstok in den grond plaatste en dat daaruit een bamb oestoel met
massieve stengels ontstond. Vroeger kwamen er echter op verscheidene
plaatse n dergelijke stoe len voor, doch daar de stengel te dun was om van
veel meer nut te zijn dan voor wandelstok, werden ze bij het ladangen
minder ' gespaard dan andere soor ten. Missch ien is zoo te Kerang maar
één stoel er van overgeb leven. Indertijd was ik de eenigste in de mar ga
die dat wist en toen ik het eens vertelde en aan mijn margagenoote n
Fig . 8.
toonde, waren ze even verba asd als de toean besa r en u. Toen ik van
Kerang naar Pekon Balak verhuisd was, h ~ b ik later in 1911 een deel van Doo rs nede ba mboe
den stoel naar hier overgeb racht, omdat ik bang was, dat de soo rt zou E enad
t. glrdootte. t
n ee er vaa verdw ijnen. Deze en gene sneed er een stengel uit en hard groeit ze niet. bun d el s vo rmen .
De oude stoel is dan ook verdwenen en voor zoover ik weet is deze ee n do nkere n rin g .
hier de eenigste. Er is ook een stuk overgebracht naar Mengandj an g
in de marga Bandar (be nede nland van Kroë) maar daar is hij nu ook niet meer in leven."
De vriendelijke oude heer had inmidd els een stuk wortelstok met l en tweetal
scheuten voor me er uit laten halen om te zenden naar den "kebo n besa r di Bogor",
Blad en ander materiaal noodig voor nadere determinatie werd er doo r mij nog bijgepakt.
En ik dac ht dat ik daarmee behoude ns het vervoer naar Kroë en het opzende n mijn plicht
tegenover Buitenzorg genoeg zaam vervuld had.
Helaas, later is de barang door samenloop van omstandighede n achter moeten
blijven en moest het wakend oog op den bota nischen schat ontbreken, wat zijn nadeelige
gevolgen meebracht. De twee scheuten aan den wortelstok waren gebroken, bladeren en
stengels verdwenen. Ik heb nog na thuiskomst getracht den wortelstok aan den groei te
krijgen, doch tot nog toe is het niet gebleken dat het lukt. Op twee dunn e sp rietjes na,
die weer vlug afrotten, is hij tot op heden zonder werking gebleven. De "kebon besar "
zal op een nieuwe poging moeten wachten.
In de literatuur , die ik bezat kon ik niets vind en van deze bamboeach tige. AI behoort
hij hoogstwaarschijnlijk niet tot de genus B ambusa, tot de grasse ngroe p B atnbusidae zal
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hij toch wel zeker behooren. Ik ben nieuwsgierig naar hetgeen de deskun digen er van
zeggen, als de massieve te Buitenzorg voor de heeren komt.
Op denzelfden teru gweg kon nog eens de erosie in den tufgrond bekeken worden
in een vrij breed dal, dat bijna geheel tut sawahterrein gemaakt was, en waar de bezitters
last genoeg hadden van een rivier, die zich wou verleggen en van loodrechte tufwand en,
die telkens instortten. Het leek daar sterk op het bekende karbouw engat bij Fort de Koek
of liever nog op het sawahterrein bij Matoer, eveneens op Sumatra's Westkust. En ontbrak
ook zelfs niet de alleenstaa nde heuvel, door een of and ere oorzaa k voor afslijpen en '
wegsp oelen bewaard . All een was het hier minder schilderachtig dan op de Westkust, omdat
daar ook boven sawahcomplexen liggen en bij Liwa de hoogte bede kt is met beloekar.
Op denzelfden terugweg, als men weer door en over den Barisan moest trekken,
werd het nog eens duid elijk, hoeveel minder vruchtbaar het hier was en hoe minder '
weelderi g het bosch dan op het tufplateau en lan gs de vulkaanhell ingen. Maar minder
mooi 'was het daarom niet, vooral ook niet omdat het nu bijna steeds naar beneden ging
en men telkens scho one uitzichten had over beb oschte ravijnen en op het laatst zelfs over de
laagvlakte en de zee. En vanzelf kwam de gedachte, dat zoo het waar is, dat de natuur
overal in de wereld mooi is, er toch plekjes moeten zijn, die in dat opzicht uitsteken en
dat het bovenland van Kroë dan een er van is.

Benkoelen, Maart 1916.
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DE STRIJD OM H ET BESTAAN BIJ DE INSECTEN.

Wat den tourist het meest treft, zoowel op Java als in ande re tropische lande n en
waar over alle reisverhalen vol bewon ~ erin g zijn, is de weelderige pra cht van den plantengroei, de machtige indruk gemaakt door de woudreuzen, wier kruinen ten hemel rijzen ,
met de kleinere boomen, die zich aa n hun voet verdrin gen, de tallooze lianen, heesters en
kruiden, die alle tot den rijkdom van het oerwoud bijdragen als zoovee l bewijzen van de
mildheid der natuur.
Doch hoe vaak heeft de natuurminnaar, die niet slechts een oppervlakkigen indruk
opdoe t, doch, daar hij in het land zelf woont, het eeuwige proces van word en en vergaan
kan volgen , hoe vaak heeft hij niet met machtel oos medelijden voor een jongen, veelbelovenden woudreus gestaan , die zonder zichtbare oorzaak plotselin g ziek werd en weg
kwijnde. Hoeveel takken van een boom worden niet door parasieten misvormd, hoeveel
blad eren zijn niet gehavend, hoeveel wortels zijn zonder rotte plekken ? En wanneer we
ons van de fl ora naar de fauna wenden, dan zien we daa r de n strijd om het bestaan nog
droeviger, daar immers zijn stemmen om pijn uitteschreeuwen, daar wordt van wanhoop
gekermd. Te recht zegt T ENNYSON:
........ Nature lends such evil dreams,
So careful of the type ' she seems,
So careless of the singl e life.
Hoewel in het rijk der insekten de strijd meer zwijgend woedt, is hij even
meedoogenloos. Van alle gevaren, welke deze kleine wereld burgers omringen, is het minst
vreese lijke wel een plotselinge dood door vogels of door hagedis sen.

