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De derde soo rt (fi guur 5) is weer kleiner van afmetingen; zij is 2' /2 cM·. ·lang en 
is, behalve de oogen, die fraai oranje zijn en een langsstreep over den ru g die geel is, 
fraai bladgroen . gek leurd . Deze soort verstaat wel bijzonder goed de kunst van zich on
zichtbaar te maken. Bij voorkeur zat het diertj e onder 
ee n blad op den loer. Het drukte zich bij beroering 
van dat blad dicht daartegen aan en spreidde de vleugels 
ietwat uit. Zoo weinig stak het dan tegen de onderz ijde 
van het blad af, dat het mij wel gebe urd is, bij het 
zoeke n in. de Hesch naa r eiernesten, dat ik het diertje 
niet vinde n kon, tot dat ik het eindelijk bij toeval 
aanraakte en het daat:door noodzaakte zijn vermomming 
op te geven. 

De eiernesten van No. 3 zijn bijzonder sierlijke 
en tegelijk zonde rlin ge gewrochten. Ze zijn fraai lichtgeel 
en juist a ls bij de vorige soort kunn en ze wat korter 
of lange r uitvall en, maar de hoofdv orm blijft hetze lfd e. 
(zie fig. 6). 

Bij all e drie Mantielen zijn de levensgewoonten 
wonderwe l in ove reenstemmin g met de beschermende 

kl euren die de dieren 
drage n. Hun ge-
woonte is, ergens (Fig. 5). 

Fig. 6 ()< 2 ). 
Eiernest van no. 3. 

Padang, Mei 1917. 

op ' een beschut Mantid e no. 3. 

plekje te gaan zitten en daar ged uldi g te wachten tot 
er een prooi dichtbij passee rt. Die wordt dan, voor zij 
iets vermoed t, gegrepen en maakt m: t de kaken van de 
Mantide kenni s tot de dood er op volgt. 

S. L EEFMANS. 

EEN UITSTAPJE NAAR DE VORSTENLANDSCHE VULKANEN. 

(Vervolg) . 

Men ziet dat onze tocht op den ee rsten dag, onder zulke goede aus piciën begonn en, 
zoo naargeestig voortgeze t, ee n aa n aa nge nam e ontmoetin ge n rijk einde had. Inmiddel s 
was het 3 uur geworden, mijn e vrienden lieten me gee n tijd om het erf van de pasanggrahan 
eens af te snuffe len, aangez ien hunn e mage n oproerig begonn en te worden. De mijn e ook 
en ik gaf dus gewilli g gehoor aa n hun roepstem en aan de verlokkingen va n den rijsttafel, 
die voor ons gereed ge maakt werd . 

Het nam nog al wat tijd in beslag, voordat wij dat lichaainsdeel tevreden hadd en 
geste ld , daarna gin ge n we in de voorgalerij van de passanggrahan onze stramm e ledematen 
uitstrekken om tevens te geni eten van het prachtige schouwspel, dat de inmiddels va n 
wo lken bevrijde Merapi ons bood . Wat 'n schit te rend gez icht! De vri end elijke dessa's 
aan zijn voet, de groene, met gras en laag kreupelhou t begroeide, doo r di epe ravijn en 
doorsneden hellin ge n en het gehee l gekroond door den spitsen, kalen en woesten top, die 
voortdurend dampwolken uitblaast, dit all es maakte ee n onvergetelijken indruk. Tijdens 
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ons verblijf te Sela werkte de vulkaan vrij krachtig, met tusschenpoozen duwde hij groote 
steenblokken uit, di e met steeds toenemende snelheid langs een soort glij vlak naar beneden 
gleden om ten slotte in een paar ravijnen terecht te komen . Overdag nee.mt men het verschijnsel 
waar als rookstrepen langs dat glijvlak, met een kijker kan men zeer goed de afzonderlijke 
steenen onderscheiden. 's Avonds leveren di e een grootsch schouwspel. Als vurige strepen 
glijden zij eeri paar honderd meter naar beneden en het uiteenspatten der steenbrokkén 
tegen een in hun weg geplaatste hindernis levert het meest schitterende vuurwerk, dat men 
zich denken kan. Wij allen hadden voor behoorlijk warme onderkl eedi ng gezorgd, zoodat 
wij dan ook !ken avond, wanneer de omstandigheden gunstig waren op ons gemak en 
ten voll e van dit schouwspel genieten konden. Op nadere bijzonderh eden van een en 
ander komen wij straks wel nader teru g. Voorloopig wakkerde het ons verlangen naar 
beklimming van den Merapi slechts aan, we zouden echter nog wat geduid moeten hebben , 
voordat di e tocht aanvaard kon worden. 

Den eersten avond konden een der tochtgenooten en schrijver dezes zich door een 
onaangenaam beenongemak haast niet bewegen . Reeds tussche1i Tjepcigo en Sela begon dit 
zich te openbaren, zonder echter nog een werkelijke belemmerin g voor onze bewegelijkbeid 
te vormen. Zelfs de verrukkelijke nachtrust, die we genoten was ni et in staat om dit 
mankement. te verhelpen. Toch besloten we tot een uitstapje in de buurt. Mijn lijdensgenoot 
bracht het echter niet verder dan eenige ti entall en meters van de passanggrahan en keerde 
toen maar naar huis teru g om zijne pijnen weg te laten massee ren. Ik zette echter door 
en smaakte het genoegen om minstens even gauw va n mijn nar igheid af te zijn als mijn 
ge pidjitte I ijdensgenoot. 

In den beginne was er niet veel bijzonders te zien. De weg loopt tusschen paggers 
van Lantana en Titlwnia door, die djagoengve lden afsluiten. Rijst is hi er voor de bevolking 
slechts een snoeperij; zij vindt ze niet voedzaam genoeg en zegt, dat zij na het gebruik er 
van weer te spoedig honger krijgt_. Evenals in de Madoereesche streken vormt de maïs 
het hoofdvoedsel. Aardappelen en groenten, vooral kool, waarvan men hi er reuzenexemplaren 
ziet, vormen de verdere kultuurgewasse n. De zeer za ndi ge grond eisebt zware bemesting met 
stalmest. In de behoefte daaraan voorziet de bevolking door het houden van vee. Zij koopt 
mager vee · uit de Kedoe op, fokt dat hi er op stal vet en verkoopt het dan weer, waar
schijnlijk als slachtvee. All e mest wordt zorgvuldig bewaard. De voedselvoorziening voor 
de beesten is vrij moeilijk, omdat eerst vrij hoog in het gebergte voldoende gras te vinden 
is. Men voelt zich hier bij de bergbeklimmingen dan ook ni et zoo eenzaam als dat op 
andere van java's berge n het geval kan zijn . Tot ver boven de 2000 M. hoo rt men telkens 
het eentonige, maar bij zonder in äit landschap passende en daardoor aangenaam aandoende 
gezang van grassnijdende en houtsprokkelende jongens, of ziet men hun gezichten achter 
een struik naar de halfwijze blanda's gluren, die zich zoo noodeloos de moeite van het 
klimmen op den hals halen. 

Deze kleine escapade worde mij vergeven; terugkomende dan op ons eerste tochtje 
·vervolgden wij ondanks het pijnlijke been, kalm onzen weg in de richting van de Kedoe .
Vele exemplaren van een weegbree wekten weer Hollandsche herinneringen en ge le 
Gnaphaliums, Viola se1pens, lmpatiens platypetala, een sterk aan boekweit herinnerende 
Polygonum, een enkel exemplaar van een opgerichte en van een klimmende jasminum, 
broederlijk naast elkaar groeiend, waren vrijwel de een ige planten, di e afwisseling brachten 
tusschen de Lantana en de Titlwnia. Verderop, waar de weg steile randen kreeg, stonden 
verschillende exemplaren van Anaphalis, die men hi er euphemistisch javaansche Edelweiss 
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gedoopt heeft. Zij heeft er vrij wel niets dan den naam mede gemeen en vooral de grootere 
exemplaren maken door hun weinig gesoigneerd voorkomen een allesbehalve gunstigen 
indruk. Een klein ravijntje, dat van uit den weg gemakkelijk toegankelijk was en dicht 
begroeid lokte ons tot binnengaan. Een paar aardige aardorchideetjes (Appendicula alba) 
en eenige reusachtige exemplaren van Nepenthes, met hunne typische bekers waren de 
eerste planten, die ons opvielen. Van de vloeistof, die in de nog ongeopende bekertjes 
zit, maken de inlanders hier, naar hun zeggen met zeer goed gevolg, gebruik tot genezing 
van oogkwalen. Mann kann's probieren. Verder op vonden we Scutellaria javanica, ook 
weer een nauwe bloedverwant van 'n tweetal Hollandsche planten n. I. het moeras- en het 
kleine glidkruid, waarvan vooral de eerste den meesten lezers van dit tijdschrift weLbekend 
zal zijn. Dit moerasglidkruid, dat algemeen aan waterkanten, vaak tusschen het riet, te 
vinden is en door zijne prachtig blauwe bloempjes opvalt, is heel wat mooier dan zijn 
Javaansche broertje, dat wij hier vonden. Bij alle is de tweelippige kelk opvallend, de 
bovenlip is voorzien van een zeer typisch uitgroeisel, dat kenmerkend voor het geslacht is. 
Nog een Hollandsche bekende, die we hier voor het eerst en later nog herhaaldelijk 
ontmoetten was de venkel (Foeniculum vu/gare) met typisch kenbaren geqr van den door
gesneden stengel. Met een terugslag op mijn jongensjaren begon ik dadelijk op den stengel 
te kauwen. ~t Was niet bepaald onsmakelijk, maar in mijn jeugd vond ik het toch lekkerder. 
Een boamachtige Melastomacee met twee bloeiende takken bereidde ons ware Tantalus
kwellingen. Van alle kanten hebben wij getracht hem te benaderen, zonder succes echter. 
Inmiddels begon het ravijn zóó smal te worden, dat we er ons nog slechts met moeite 
doorheen konden wringen. We besloten toen om maar huis.waarts te keeren, te meer 
nog waar onze magen ons eveneens zeer duidelijk wenken in die richting gaven. 't Is 
wonderlijk, wat dat ding in de zuivere koele berglucht verwerken kan. Op den thuisweg 
pikten we nog een Pilea, met 3 nervige, aan sommige Melastomaceeën herinnerende bladeren 
op, die ons 's middags eenige aangename oogenblikken zou bezorgen . We zagen toen telkens 
witte wolkjes van de bloemen afkomen en bij nadere beschouwing bleek, dat onze plant, 
(het was een mannelijk exemplaar) druk aan het loozen van zijn stuifmeel was. De 
4 meeldraden in elk bloempje zijn naar binnen toe omgeslagen en worden tegengehouden 
door het bloemdek. De helmknoppen openen zich reeds voordat het bloemdek aan de 
helmdraden gelegenheid geeft om zich te strekken. Elk der slippen van het bloemdek geeft 
achtereenvolgens aan de door hem tegengehouden meeldraad de· gelegenheid daartoe . Met 
een duidelijk . hoorbaar klikje veeren deze dan recht en het stuifmeel der helmknoppen 
verspreidt zich als een wit wolkje op de wijze van een springende granaatkartets. Hetzelfde 
verschijnsel kan men bij meerdere planten uit de zelfde familie, die , der Urticaceeën, 
waarnemen. Onze Hollandsche brandnetel doet het net zoo en in den 3den jaargang van 
dit tijdschrift beschreef BACKER een andere Pilea, die het ook -zoo doet. Onze plant zou 
met zeker evenveel recht den naam van kanonneerplant voor zich kunnen opeischen als 
de bedoelde Pilea microphylla. We hebben er ons met z'n drieen kinderlijk mede vermaakt. 

Het weer hield zich goed; met het oog op mijne onderdanen, die nog niet geheel 
in orde waren, durfden wij echter voor den volgenden dag nog geen plannen voor eene 
bestijging van den Merapi te maken. Men had ons medegedeeld, dat men langs den 
grooten weg naar de Kedoe gaande, zulke schitterend uitzichten op de vlakte had en dat 
men van uit de employéswoning te Djerakah zelfs onder gunstige omstandigheden den 
Boroboedoer kon zien liggen. Wii besloten dus om den volgenden dag die wandeling te 
gaan ondernemen. Na een . kostelijke nachtrust bleken zoowel bij mijn makker, die zich 
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inderdaad ·had laten masseereri en bij mij, gelukkig alle beenongemakken geheel verdwenen, 
dus begaven we ons opgewekt op weg. Het eerste gedeelte van den weg, dat wij den 
vorigen dag reeds bewandeld hadden, leverde niets bijzonders op, dat we toen niet gezien 
hadden. Verder op ontmoetten we een paar bloeiende exemplaren van Nepenthes, die 
onmiddellijk tot goeden buit verklaard werden, eenige weinige exemplaren van de wondermooi 
oranjerood gekleurde Desmodiurn Scalpe en een paar mooi uitgegroeid e Physa!is Peruviana 
'n broertje van de in Holland wel om zijne fraai roode opgeblazen kelken als sierplant 
aangekweekte lampionplant (Physa!is Alkekengi). Verderop leidde de weg door kina- en 
jonge theetuinen. De thee schijnt hier wel te willen; het ee rste jaar blijft de ontwikkeling 
echter slecht. zoodra hij daar maar doorheen is, schiet hij verder goed op. Langzamerhand 
begonnen ook de mooie uitzichten inderdaad te kom en. De vlakte van Djokja en de Kedoe 
ontrolde zich als een landkaart aan onze oogen, kristal klaar. ' De vlakte in alle schakee- · 
ringen van bruin tot · groen, waaruit de schoorsteenen van suikerfabrieken als witte streepjes 
te voorschijn kom en, aan den Zuidkant het Djokjasche Zuidergebergte, met z' n steile 
breukranden, gekroond door een wolkenkap, daarachter de zee, in het veïre Westen de 
Slamat met ·zijn eeuwige rookpluim, de Soembing, Sindoro en Prahoe liichter bij, de 
Merapi en Merbaboe links en rechts van ons wandelaars en dat alles, gedo111peld in die 
eigenaardige, schitterend heldere atmosfeer, die wij allen van den Westmousson kennen, 
maakte een onbeschrijfelijken indruk. Maar nie-t alleen het landschapschoo n boeide onze 
aandacht. In de weginsnijdingen ontmoet men voortdurend de bewijzen van de vulkanische 
werkzaamheid van den Merapi, die bij versChillende erupties het landschap met zijne 
producten bestrooide, die men thans daar in keurig evenwijdige za nd- en grindlagen 
terugvindt. Die blootgelegde, no g slechts weinig verweerde lagen schijnen op sommige 
plekken een buitengewoon goede standplaats voor Nepenthes te zijn. Vooral kort voor 
Djerakah vonden wij die weer bij massa's op zoo'n afgegraven wand maar thans als regel 
slechts als .· miniatuurexemplaartjes. Daartt1sschen ontdekten we ee nige, aa n hun geviekte 
bladeren gemakkelijk kenbare plantjes van Paplziopedilum javaniwm, helaas ni et in 
bloei. Één exemplaar stond in zaad, een ander had ee n jonge knop, maar de rest 
vertoonde geen neiging tot bloeien. Die Paphiopedilum is de aa nl eid in g geweest, dat me 
nu nog een fijne flescl! te wachten staat. De administrateur van Soekaboemi wilde n. I. 
met alle geweld wedd en, dat de bewuste orchidee niet Paphiopedilum , maar Cypripedium 
javaniwm heette. Hij mo et nu Dr. SMITH, onze Orchideeënkenner, die de plant, welke 
indertijd werkelijk Cypripedium heette, tot het geslacht Pap hiopedilum bracht daar maar 
eens over aanspreken. Bij dit plekj e li et ik de makkers in den steek, zij wilden een poging 
wagen om van uit Djerakah den Boroboedoer te ontdekken en een van hen verklaarde dien 
ook werkelijk als een grijze molshoop te hebben zien liggen. Of het waar is? Ik had 
onderweg een paar plekjes ontdekt, waar ik gaarne ee ns een botanische neus in wilde steken. 

Hier scheidden zich dus voor dien morgen onze wegen en ik gin g bedoelde pl ekj es 
opzoeken . Botanische bijzonderheden vond ik er niet, maar ik was toch volkomèn tevreden 
met hetgee n ik te zien kreeg. Eerst waren het eenige weinige exemplaren van Ranunwlus 
diffisus, die mijn ·oog streelden. Zij stonden hi er als de uiterste voorposten van het hee le 
leger van die plant, die we den volgenden dag hoogerop op den Merbaboe z·oud en vinden. 
Bij een klein watervalletje stonden twee groote donkere fi cussen, op zich ze lf was dit reeds 
een schilderachtig schouwspel. Iets dichterbij komend bleken die boomen van boven tot 
beneden behangen met een gordijn van Trielzasporum pulchrum, zóó rijk in bloei als ik 
nog nergens gezien had. De groote helderroode bloemen vormden op den donkeren ach-
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te rgrond een 'schitterend gezicht, dat ik ni et licht vergeten zal. In het grastapijt voo r deze 
lJoo men stonde n weer boterbloemen, de reeds welbekend e Parochetus en eenige helaas ni et 
bloe iende exemplare n va n de In dische aardbei. Dolgaa rn e had ik dit plekj e op een kiekj e 
will en vastleggen, 'n fototoestel hadd en we meegenomen, maar we waren zoo slim geweest 
om te vérge ten de noodi ge platen te koo pen. Zelden hebben we ee n vergeetachti gheid 
zoo betreurd als in deze dage n. Op den terugweg wekte weer ee n geel, mij onbekend 
Papi li onaceetj e ') on vervulbare verl ange ns op. Ik zag 2 exemplaren daarvan halverwege 
ee n lood rechte ravijnwand , totaal onbereikbaar. Nergens anders heb ik het ding weer 
te ru ggezi en. 

Den hee len morge n was het prach tig wee r geweest" maar nauwe lijks thuis begon 
het te regenen, met bakk en kwam het van den hemel. Uitstekend weer om het gevondene 
ee ns op z' n ge mak te bekijken, te determ inee ren en tussch en papier te leggen en daarn a 
ee n fl ink middagd utj e te pakken. Dat laa tste hebben we dien dag met zeer vee l succes 
bewe rks tell igd. De zo n hebben we daarn a in 48 uur ni et teru ggezi en. De lucht was en 
bleef grauw, beurtelin gs vi elen echt Hollandsche druilregentj es en tropi sche slagbuien, 
de wind gierd e doo r den pas en 's avonds had je in de ges loten kam er, waar je de rook 
sn ij de n ko n, onder het ge not vdn een keuri g cognacgrogje met het daarbij behoorende 
sch ij fje, echt de sensa ti e van ee n stormachti ge n, winteravond. Den volgend en dag was 
het net zoo, hetgee n ons echter ni et afschrikte om een wand eling op den Merbaboe te 
gaa n ond ern emen. 't Was te laa t geword en om nog heel emaa l naar den top te gaan, maar 
onda nks all e ongunsti ge omstandigheden hebben w e toch di en morgen buitengewoon ge noten . 
De ee rste 350 M. klimmen zijn slec hts mati g interessant. Eerst gaat de weg door djagoeng
tuinen va n de bevolkin g, daarna steil tegen grashellingen op, di e behalve wat Viola, vele 
Wahlenberg ia's, enkele ve rspreide Briza's, verwant aan het bekende Hollandsche trilgras en 
een ige exemplaren va n Rlwdodendrun j avaniwm , niet vee l bijzond ers opleverden . En 
uitzicht, da t het gemi s aan schoon op de hellin g zelf vergoedd e, hadd en we vanwege den 
regen ook niet. Op ongevee r 900 i\'\ . verand ert dit, daar komt men plotseling op een 
zwa k gloo iende groote Alpenweid e, vo l met Rhododendron en Hyperiwm Leschenaultii; all en 
rijk in bloe i. Men kan zich voo rstell en, wat ee n schitterend schouwspel al di e duizenden 
bl oe men op leverd en, ik heb dan ook in mijn leven in dit opzicht nog nooit zoo iets moois 
gez ien. Die Hyperi cum is hee l wat aa nzienlijker dan zijn Holl andsche broe rtj es, waarvan 
de bloemen veel bescheidener afm etinge n hebben. Met de kennis van de Holl andsche 
toege rust herken je de Javaansche Hyp ericum ni et dadelijk a ls een hertsh oo i, omdat z'n 
mee ldraden ni et zoo typisch in 3 bund els geg roe pee rd zijn als bij de Hollandsche soo rt
ge noten. Evenmin vertoonen de blaadj es de talrijke doo rschijn end e puntj es, di e de blaadjes 
va n sommi ge hertshoo isoo rten in het vaderland bezitten. 

'n Uitroe p va n ve rbaz ing van mijn tochtge noo t " Bl oe iende chevelure, maar dat kan 
toch ni et" bracht me in herinn erin g, dat er nog wel wat anders te zi en was , dan al di e 
Rh ododendrons en Hypericums. Het za l inderd aad ni et gaa n, was het antwoord . Op het 
ee rste gez icht doe n de bladeren va n Tlw lictrum, de plant, di e zijn uitroe p go ld , ee n broe rtj e 
va n de Hollandsche ruit, inderd aa d sterk denken aa n di e van Adiantwm, de ch evelure, 
we lke zooa ls den leze r bekend is, geen ware bl oemen voortbrèngt maa r ee n sporeplant is . . 
I-I et is een werkelijk zee r aantrekkelijk plantj e; bloemkroo nb laderen ontbreken, de kelk 
die men aa n de kn oppen vindt was grij sachti g paars. Hij valt echter vroeg af en de ontl oken 

1) W aarschijnlijk Dumasia villosa. Red. 
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Fig. 6. 

Thaiietrum javanicum. 

bloemen doen zich dan 
ook voor als een verza
meling van witte, knocts
vormige meeldraadjes en 
stijlen. Wat een verschil 
met deRubia's , (fig. 7) 
die we een eindje ver
derop vonden. Alles 
hieraan is even stug en 
stijf, stengels en blade
ren bezet met harde 
haren, de bladeren en 
stengels door hun stug 
heid zeer gemakkei ijk 
afbrekend, de groengele 
bloempjes zeer onaan
zienlijk, kortom, zooveel 
u i terlijke aan trekkei ijk
heden als de Thaiietrum 
heeft, zoo weinig bezit 

. die Rubia ze. Op het 
eerste gezicht herkent 
men de verwantschap 
met het Hollandsche 
kleefkruid, waarmede 
we in onze jeugd de 
jass~n van voorbijgaan
de heeren volplakten. 
Me dunkt, dat dat met 
deze Rubia ook met 
succes te doen zou zijn, 
als we hier geen witte 
katoenen of linnenklee
ren, maar wollen pakjes 
droegen. Opvallend wa
ren ook de massa's 
heestertjes uit de familie 
der Ericaceën, met hun 
prachtig roodgekleurde 
stengels, de Oau/theria 
/eucocarpa, welks bla
deren bij kneuzing de 
bekende lucht van Gaul
theriaolie verspreiden 
en waaruit de inlanders 
ook werkelijk die olie 
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Fig. 7. 
Robia cordifolia. 

wel stoken. Men 
gebruikt die als 
wrijfmiddel voor 
rheumatische aan
doeningen. Een 
ander plantje, dat 
hier veel maar 
verspreid voor
komt is Lysimachia 
cuspidata met aar
dig gele bloempjes. 
Het is lang niet 
zoo opvallend als 
z'n Hollandsche 
bloedverwant, de 
wederik, die met 
hare heldergele 
bloempluimen on
ze slootkanten zoo 
aardig tooien kan. 
Het was niet dan 
noode, dat wij door 
het late uur en 
door den inmiddels 
weer in stroomen 
neervallenden re
gen, gedwongen 
werden om van 
dit ideale plekje 
afscheid te nemen 
en weer huis
waarts te gaan. 

DEN BERGER. 

(Wordt vervolgd). 

EENE BIJZONDERE WAARNEMING VAN St. ELMUSVUUR. 

Het St. Elmusvuur is een natuurverschijnsel, dat in de tropen meer voorkomt dan 
algemeen gedacht wordt; toch kennen verreweg de meesten onzer het alleen bij naam. 
Ni ets is eigenlijk natuurlijker: niet algemeen bekend zijn de omstandigheden waaronder 
het zich manifesteert en deze zijn juist zoodanig; dat men dan meer geneigd is zijn heil 
binnen- dan buitenshuis te zoeken. 


