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Welk een schitterend uitzicht moet hier bij helder weer te genieten zijn! Nu is 
echter al het land onder ons met een ondoordringbare nevelsluier bedekt. 

Het is alsof wij in de lucht zweven; onder ons een golvend, ontastbaar meer, boven 
ons donkere wolkgevaarten, door de wind met grote snelheid voortgezweept. 

Voor èèn ogenblik slechts wijkt de nevel hier en daar uiteen en als door gaten in 
een gordijn zien wij stukken van de Pasemah-vlakte, met in het verschiet een blauwwazige 
bergrug, als miniatuurtaferelen op een witte achtergrond geworpen. Kleine weilanden 
met popperige hutjes en dwergboompjes er om heen; beekjes als zilveren linten daartussen 
slingerend; sawah's als groene dobbelstenen; en dat al gekoesterd in helle zonneschijn, 
waar ons hierboven schemerlicht omgeeft en een kille wind ons een rilling door de 
leden jaagt. 

Als door toverslag sluit het gordijn zich weer en dichter pakt de nevel zich om 
ons heen. 

In deze eentonige omgeving zal het ons niet gemakkelik vallen de terugweg te 
vinden en daarom richten wij van afstand tot afstand kleine bakens op, door takjes dwars 
aan de toppen van Rhododendron-struikjes te binden. · Dit houdt ons echter te veel op en, 
gedachtig aan het verhaal van Klein Duimpje, geef ik last langs onze weg de rode 
bloemtrosjes van de Rhododendron te strooien. 

Mijn aneroïde barometer wijst 2950 M. De ijle lucht belemmert bij het klimmen 
zeer de ademhaling en telkens moeten wij hijgend stilstaan. Voor 't eerst zien wij hier 
weer dierlik leven. Het zijn vogels , die met vrolik gefluit, tussen de lage struiken heen 
en weer vliegen, doch zo schuw zijn, dat wij ze niet onder schot kunnen krijgen. Het 
zijn verwanten van de koetilan (Pycnonotus) en hun voedsel bestaat uit de besjes van de 
V cc: inium-struikjes. 

(Wordt vervolgd). 

EEN TOCHT NAAR HET DIËNGPLATEAU. 

(20-29 januari, 1917). 

Voor herbariumdoeleinden, later uitvoeriger te bespreken, moest de heer BACKER op 
het Diëngplateau zijn en · ondergeleekende vergezelde hem als helper en leerling. 

Door gebruik te maken van sneltrein, tram en karren, kan men, het laatste stuk te 
voet afleggende, in 2 dagen, van Buitenzorg af, op het Diëngpla-teau arriveeren, mits men 
in Padalarang aansluiting aan den sneltrein naar Djokja heeft, te Maos nog tijdig de vele 
bagage, welke . een inzamelend botanicus altijd met zich voeren · moet, in de tram kan 
bergen, te Bandjarnegara en Wonosobo genoeg karren krijgt om Oaroeng den tweeden dag 
te bereiken en men dan na besprekingen met autoriteiten en het aanwerven der talrijke 
ben oodigde koelis, nog lust genoeg heeft om te voet den steilen klim naar het Diëng
plateau te ondernemen. 

Het liep ons mee tot ongeveer vier paal voor de dessa Diëng, welke bij den oostrand 
van het plateau ligt. De weg gaat hier steil naar boven. De regen, die het bergpad 
glibberig en ons druipnat had gemaakt, viel nog steeds in stralen neder en bovendien had 
de schemering plaats gemaakt voor stikdonkeren nacht, want al botaniseerende was het 



Fig. 1. Bromus insignis BüsE. Pari kesit, j. 
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laat geworden. De dragers met onze barang waren 
te Kedjadjar achtergebleven. Een koeli hadden we 
natuurlijk als gids bij ons gehouden en deze ging 
ons voor op het lastig pad. Stapje voor stapje, 
telkens den bergstok tot steun in het verweerde 
gesteente plantend, ging het omhoog. De glim
mende regenhoed van den koeli diende den heer 
BACKER als vuurtoren in de duisternis, terwijl ik mij 
aan een slip van de cape van laatstgenoemden heer 
vasthield en wij aldus op de wijze der Indianen op
marcheerden. De woorden, welke gewisseld werden, 
waren niet zeer bemoedigend. Hoe zou het in Uw 
ooren klinken te hooren: "Vooral rechts houden , 
want links is een diep ravijn! '', wanneer ge in den 
zwarten regennacht voortstrompelt, zonder iets van 
het pad te kutmen zien. Enfin , we bereikten des 
avonds om acht uur zonder eenig ongeval ons doel 
het hotel Diëng, een vies, door een inlander ge
exploiteerd gebouwtje. Jammer genoeg was onze 
bagage met droog goed nog onderweg. Geen nood. 
Zonder afspraak verdwenen we beiden in onze 
slaapkamer, we vonden er gelukkig dekens en met 
wegzetting van alle bacillenvrees namen deze on
middellijk de plaats in van onze natte plunje. 

In Bedouinencostuum kwamen we weer in 
de zitkamer . en konden nu gelukkig droog de verdere 
gebeurtenissen afwachten. De achtergebleven koelis 
hadden fakkels kunnen bemachtigen en na een drie 
kwartier kwam de fantastische optocht binnen. Onder
tusschen waren we opgekwikt door een kop heete 
koffie, die wel naar rook smaakte, maar heerlijk 
verwarmde. De koelis ontvingen hun loon, met een 
kleinen toeslag als vergoeding voor de soesah, die 
ze door de duisternis gehad hadden, eenige van 
hen werden voor den volgenden dag weer aange
nomen en nu konden we na wat eten eenigszins 
uitrusten, door voor zoover dat mogelijk was, zittende 
het verzamelde herbariummateriaal te verwerken. 
Het was middernacht, voor we klaar waren en wij 
ons te bed begaven om in den slaap nieuwe krachten 
te verzamelen voor den volgenden dag. 

Reeds vroeg waren wij dien dag op de been. 
Heerlijk zoo de kou te voelen en flink aan te 
stappen om warm te worden. Aardig is het te 
zien hoe als gevolg van de kou, bij de inlanders 
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daar, vooral bij jongere personen, de wangen roodbruin getint zijn . Maar ter zake, anders 
wordt mijn reisverslag te lang. 

Fig. 2. 

Takje met bloemknoppen 
van den volwassen 
Eucalyptus 0/obulus. 

Het hoofddoel van dezen tocht was het opsporen van Bramus insignis BüsE (Pari 
kesit j.) een hoogopschietende grassoort (fig. 1), behoorende tot de dravilsoorten, in habitus 



-46-

Fig. 3. 
Takje van den jeugdvorm Eucalyptus Globulus. 
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Fig. 5. Cestrum elegans. 
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. op een rijstplant gelijkend. Natuurlijk trokken we reeds dezen dag op zoek hiervan uit. 
Wij begonnen 's morgens om half zeven. De tuin van ons hotel en die van den 

dicht daarbij gelegen pasanggrahan werden het eerst geïnspecteerd. De sierplanten, hier 
vertegenwoordigd, waren hortensia's, asters, dahlia's, rozen en de zeer welriekende, in 
beide tuinen rijkelijk bloeiende rozengeraniums (daoen ambre, j.) . In de lagere deelen van 
Java bloeien deze laatste planten nooit, merkte hier mijn rei sgenoot op, die door zij n 
ervaringen in jarenlange reizen opgedaan, mij in staat stelde den plantengroei hier nnr 
waarde te schatten. Waar dan ook in dit verslag vergelijkenderwijs de plantengroei van 
andere deelen van Java aangehaald wordt, heb ik de inlichtingen aan den heer BACKER 

te danken, zooals trouwens ook het geval is met de meeste plantennamen hieronder nog 
te vermelden. 

De voornaamste landbouwgewassen van het plateau bleken te zijn maïs, aardappelen, 
erwten en boonen. Later in het jaar worden ook veel tuinboonen (Vicia Faba, Katjang 
babi, j.) aangeplant, thans zagen we deze slechts op enkele plaatsen. De meest algemeen 
aangeplante boom hier is de uit Australië ingevoerde Eucalypus Olobulus, (fig. 2 en 3) 
met bij kneuzing naar kajoepoeti-olie riekende bladeren. 

Meest troffen we hier jonge boamen aan met zittende, breede grijsgroene bladeren, 
welke als de boom ouder wordt, plaats maken voor gesteelde, lange, smalle, gewoon groene 
bladeren. Zelfs vormt een ten deele uit deze boamen bestaande laan den hoofdtoegangsweg 
tot het plateau, van Kedjadjar afkomende. Struiken Fuchsia coccinea AIT. (fig. 4), wel twee 
tot drie meter hoog, vormden allerwege heele hagen en waren volop in bloei. Met hun 
klokjes omlaag bengelend knikten zij ons, als oude Hollandsche bekenden, vertrouwelijk toe. 
eestrumstruiken (C. elegans) (fig. 5) met donker roodpaarse bloemtrossen, hier en daar 
de Poerwo koening (Hypericum Leschenaultii), een heesterachtig hertshooi, waarvan de 
b!oemen op groote boterbloemen gelijken (zie jaargang III, pag. 77 van dit tijdschrift), een 
groote Datura, (D. suaveolens) met imposante hangende, witte bloemen en Rosa multijtora 
zorgden voor afwisseling. 

(Wordt vervolgd). H. A. B. BüNNEMEYER. 

RECTIFICATIE. 

Afl 2, bladzij 28, regel 6 van boven staat boven, lees onder. 
regel 7 van boven staat onder, lees boven. 


