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EEN TOCHT NAAR HET OIËNG=PLA TEAU. 

(Slot.) 

Aan het begin van dezen tocht zagen we den door treurwilgen (Salix japonica) 
overschaduwden oorsprong van den Serajoe, een nietig klein waterstroompje vergeleken 
bij de breede, bruisende kali welke wij in de lager gelegen streken zoo dikwijls gezien 
hadden. Op den Prahoe vonden we als vermeldenswaard een der beide Javaansche 
Berberissoorten (8. Wallichiana) fig 15, de Javaansche Hortensia, enkele varens (waaronder 
vooral Dipteris conjugata, pakis pajoeng, opviel) grassen, vooral het hertegras (Pollinia grata), 
en eenige orchideeën Van gouvernementswege heeft hier met succes hebossehing plaats 
gehad. Tjemara's en een naaldboomsoort (Callitris calcarata,) welke laatste door onzen 
gids met cypres verward werd, zijn hier ruim voorhanden. Elders op het Diëngplateau 
mist men de bosschen, behalve kleine kunstmatige boschjes van Albizzia montana, geheel 
en zijn zelfs steile berghellingen door tabaks- en maïsvelden in beslag genomen. Hier op 
de Prahoe heeft zich dank zij het Gouvernement, weer een rijke boschflora ontwikkeld. 
Vele braamsoorten, een Viburnum, enkele Compositen en Rubiaceeën, en tal van andere 
planten zijn hier spontaan opgeslagen. Van den top naar het zuidoosten gaande, volgden 
we een halfdichtgegroeid houthakkerspad, waarbij het kompas onze gids was. De koelis, 
die eerst beweerden, dat er geen pad was en daarna, dat ze niet sterk genoeg waren om 
ons te volgen, welke beide beweringen natuurlijk voor kennisgeving werden aangenomen, 
wenschten we met een goed voorbeeld voor te gaan. Naderhand bleek, waarom zij 
dezen weg zoo ongaarne wilden volgen, het pad werd allengs moeilijker en ten slotte 
ging de afdaling langs een helling van 60° omlaag. Voor duizeligheid behoefden we niet 
bang te zijn, daar door de nevels en den regen van uitzicht geen sprake was. Boven op 
den berg waren we letterlijk in de wolken en werd de stilte alleen verbroken door onze 
voetstappen, het fluiten van den wind door de tjemara's en het af en toe klaaglijk protes
teeren der koelis, die hier neiging tot achterblijven gevoelde-n. Indrukwekkend was het 
te zien, hoe vele b.oomen geheel met lang afhangend baardmos waren begroeid . Zonder 
ongelukken werd de hier en daar niet geheel ongevaarlijke daling volbracht en daar we 
tamelijk vroeg op onze standplaats aankwamen, beklommen we dien middag nog den 
Pangonan van de oostzijde. Vooraf brachten wij echter nog een bezoek aan den Batoe 
toelis, ten tijde van juNGHUHN nog onder zwaar geboomte, doch thans op geheel kaal 
terrein liggende.._ Het opschrift op ·cten steen bleek geheel verdwenen . Het weer was 
ondertusschen opgeklaard, zoodat we nu voor het eerst eens genieten konden van een 
prachtpanorama. Vele dessa's in de omgeving van Diëng zijn van dezen 2300 M. hoogen 
bergrug af waar te nemen. Keert men het gezicht naar de dessa Diëng, dan heeft men 
zoowel rechts als links van zich een ouden kraterkom ; de linksche is met water gevuld 
(Telaga Merdada), de rechtsche is een moerassige vlakte (Telaga Pangonan) Men kan 
zich nu ook voorstellen, dat, zooals juNGHUHN beschrijft, het Diëngplateau feitelijk een 
voormalige kraterkom is. Hoe klein leken de statige Hindoetempels. De huisjes der 
inlanders vele met matglanzende zinkdaken, deden aan speelgoed denken en de grazende 
paarden vormden van hieruit gezien slechts kleine stippen. Op de hellingen van den 
Pangonan zagen wij in het voorbijgaan groote plekken begroeid met een zeer welriekende 
wilde Gandasoeli-soort nl. Hedychium oblongum. Deze mooie witte Zingiberacea wordt 
hier algemeen Angrek genoemd 



Fig. 15. Berberis Wallichiana. 
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Het was koud en winderig boven . 
Tijdens de ;_tfdaling aan den noordoostkant 
vernamen we tot onzen spijt dat een onzer 
dragers, Kromodoerian, zich ziek gevoelde. 
Hij zag er werkelijk ziek uit en hij werd 
daarom naar zijn logies teruggezonden, terwijl 
wij nog wat in het moeras bleven ~otani
seeren. Dien avond haalde zijn kameraad 
geneesmiddelen voo r hem bij ons. Na 
ondervraging luidde de diagnose van den heer 
BACKER: buikpijn en koorts, waarschijnlijk 
kougevat. Een flink e dosis pepermuntoli e en 
kinine was het eenige wat wij hem hi ervoor 
geven konden, daar we de meest ge li efde 
inlandsche obat, kaj oepoetiolie niet bij ons 
hadden. In onze reisapotheek kwamen ook 
nog voor castorolie, cascarapillen, kalium
permanga naat en eenige verbandstoffen. 
Met de ze eenvoudige hulpmiddelen ver
klaarde mijn rei sgenoot 90 % der zieken 
gezond te kunnen maken. Een zie ke koeli 
kreeg van hem in de meeste geval len eerst 
een flinke dosis castorolie, daarna een 
stuk of vijf kininetabletten en na dit eenige 
dagen achtereen herhaald te hebben was 
de zieke gewoonlijk beter. Bij onzen patient 
bleek werkelijk, dat de medicijn en hem 
goed hadden gedaan. Voor de nog vol
gende uitstapjes wilde hij echter li ever ni et 
meer mee, evenals zijn kameraad Wiroso
dono, die nu hij een ige dagen loon had 
gebeurd, weer naar de warongs van het 
lager ge legene en warmere Garoeng, mo
gelijk ook naar vrouw en kroost terug
verlangde. 

Den volgenden dag daalden we langs 
de zuidzijde van den Diëng af. Eerst onder
zochten we de fl ora aan den rand van de 
Tjelaga Tjebong op 2100 M. hoogte, waar 
we behalve vele reeds vroeger ingezamelde 

. moerasplanten o.a. Azolla pinnata vonden, 
vandaar trokken we langs de Telaga Mendjer 
naar Kedjadpar (1450 M.) en in steil en klim 
naar het Diëngplateau terug. Onderweg pas
seerden we de oude Hindoetrap, die oorspron
kelijk een toegangsweg naar het Diëngplateau 
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vormde, maar nu in zoo'n vervallen staat verkeerde, dat ik blij was toen ik de laatste 
trede onder de voeten had . . Vele planten vonden we op dezen dag, o.a. Nepenthes 
melamphora, de eenige bekerplant van Java. Hoe doodgewoon groeide zij hier langs 
beschaduwde rotswanden, terwijl in de Europeesche serres deze planten met zulke, 
bijzondere zorgen gekweekt worden. Gunnera's , de op een reusachtige Spiraea gelij
kende zeer ornamentale Astilbe indica, Calanthe Ceciliae met nagenoeg witte bloemen 
(gewoonlijk zijn zij paars), alsmede verschillende grassen, Lycopodium en Carex
soorten. Hier vonden we ook de eerste boomvarens (Alsophila glauca). Dien avond· 
voelde ik werkelijk dat ik geloopen had; 24 paal botaniseeren in bergterrein is nie.t 
voor de poes en verschilt hemelsbreed met een wandeling door de vaderlandsche 
vlakke streken. De natuur is hier echter schitterend. Alleen de regen bedierf steeds weer 
het mooie uitzicht. Hadden we eindelijk een hoog punt bereikt, dan waren we telkens 
weer geheel in nevelen gehuld, zoodat van vergezichten geen sprake was. Van het mooie 
Telaga Mendjer zagen we slechts . een klein waterstreepje. 

Den laatsten dag, dat we op het Diëngplateau vertoefden, gingen we in noordelijke 
en noordoostelijke richting, waar de weg in steilheid die van voorgaande tochten overtrof. 
Veel nieuws werd niet meer verzameld, zoodat we dien dag vroeg klaar waren en de 
noodige voorbereidingen troffen voor onzen terugkeer naar Buitenzorg. 

Den volgenden dag aanvaardden we den terugtocht. Eerst moest het werk onder de 
koelis verdeeld worden, daar deze heeren vast overtuigd waren, dat het onmogelijk 
was een matige vracht met hun beiden te dragen, wanneer er toevallig vier dragers 
aanwezig waren. Wij waren ·van een andere opinie en de uitkomst gaf ons gelijk. De 
regent van Wonosobo, dien wij bij den Wedana van Garoeng aantroffen, was uiterst 
behulpzaam, zoowel door voor karretjes voor het vervoer onzer bagage te zorgen, als door 
het verstrekken van bijzondere inlichtingen op plantkundig gebied, welke door den heer 
BACKER naarstig genoteerd werden. Welwillend bood de regent ons·, niettegenstaande het 
feit, dat we in zeven dagen niet geschoren waren en er als landloopers uitzagen, een 
plaats in zijn wagen aan, om ons naar Wonosobo terug te rijden. Onderweg maakten we 
nog kennis met een aardige huisindustrie, nl. het vlechten van mandjes etc. van de 
geurige wortels van Akar wangi (Andropogen zizanioides) welke industrie dank zij de 
hooge bescherming van den regent de welvaart van deze streek nog vermeerderde. Het 
notitieboekje van mijn reisgenoot kwam onderweg nog dikwijls voor den dag om met vele 
opmerkingen van den regent verrijkt te worden. Steeds verder verwijderden we ons van 
het plateau . Dank zij de leiding van den heer BACKER werd ik niet alleen in de moeilijk
heden van mijn vak ingewijd, maar kon ik ook een schat van kennis opdoen. Deze 
tocht mag te oordeelen naar de goede oogst (wij verzamelden in de vijf dagen, dat we 
daar vertoefden ruim 300 soorten) uitstekend geslaagd heeten. 

Als resultaat van onze ronddolingen op het plateau, dát we in de vier hoofrichtingen 
hadden doorkruist, kan hier opgemerkt worden,· dat de kruidachtige gewassen, waarvan 
j u NGHUHN melding maakt of die hij volgens de gedrukte lijst zijner vondsten (Piantae 
Junghuhnianae) blijkt er gevonden te hebben, zoo goed als alle nog aanwezig zijn, dat de 
boomen meest zijn verdwenen en hun plaats hebben ingeruimd aan de cultuurgewassen 
en cultuuronkruiden reeds boven vermeld. Vruchtboamen komen hier - Terong blanda 
(Cyplwmandra betacea) uitgezonderd- bijna nit t voor Wt I neemt de heer CRAMER van 
Kedjadjar nog proeven en aten we bij hem een wezenlijk heerlijke perzik uit eigen tuin, 
maar zonder bijzondere voorzorgen is van goeden groei geen sprake, daar de grond niet 
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los genoeg is en door de vele regens spoedig dichtslaat. De vegetatie kenmerkt zich 
door het in grooten overvloed optreden van planten derzelfde soort. Waar de groei 
niet door de cultuur is verstoord, ziet men nog restanten van den oorsprankelijken 
plantengroei, bijv. langs loodrechte rotswanden, _ in het doodendal, in moerassen of waar 
na hebossehing van gouvernementswege zoo'n plaats niet meer herontgonnen mag worden. 
Hoe hooger men komt des te grootere afmetingen krijgen sommige bloemen. Een bal
semien, waarvan de bloem in het laagland 4 cM. in doorsnede was, had boven op den 
Prahoe een diameter van 8 cM. De bevolking op het plateau is mij bijzonder meegevallen. 
Zij is eerlijk, gewillig en beleefd, volgens den heer BACKER komt dit, doordat zij nog niet 
doortrokken is van de moderne ideeën. Oude gebruiken, zooals het gehurkt groeten, met 
het hoofddeksel het gezicht bedekkende, treft men hier en daar nog aan. Vogels komen 
weinig voor en laten zich haast niet hooren. Vliegen vervangen de muggen en zijn 
overdag en zelfs · 's avonds bijzonder hinderlijk. Men heeft dan ook de klamboe voor 
afwering der vliegen noodig. Ten slotte valt op te merken dat voor zulk een tocht 
.vooral gezorgd moet worden voor goede bergschoenen, stevigen wandelstok, regenjas en 
veel warm ondergoed, weini_g eetlust, een onverstoorbaar goed humeur en immuniteit 
tegen kouvatten. Puttees zijn natuurlijk op elke excursie onontbeerlijk. 

Vaarwel en wellicht tot wederziens, mooie bergen. Wel ligt ge onder de 
sneeuwgrens, maar het panorama dat zich aan het oog ontrolt wedijvert in schoonheid 
met dat van de bergen in Europa, de lage temperatuur heeft een opwekkenden, verfris
schenden invloed, kratermeren en solfataren, heete bronnen en zooals op den Diëng, het 
do.odendal drukken hun eigenaardig cachet op het landschap en, last not least, de flora 
daar bevat vele oude Hollandsche bekenden, waardoor de dagen daar doorgebracht mij 
dubbel genot deden smaken. 

Buitenzorg, ultimo Januari 1917. H.A. B BüNNEMEYER. 

(Plantenverzamelaar Herbarium). 

NA TUURSTUDIE EN JACHT IN CEYLON. 

(Vervolg). 

Tegen 8 uur bereik ik mijn "hotel", vier leemen muren en een dak van gras. 
De "resthousekeeper", een sinhalees, die geen engelsch noch tamil verstaat, en mijn 
sinhaleesch niet begrijpt of wil begrijpen, discht echter een goed maal op. 

De "tappal koelie" (postbode) arriveert, zonder brieven en kranten echter. Hoe 
dankbaar ben ik, buiten 't bereik te wezen van schreeuwende krantenartikelen, oorlogs
leugens en gruweldaden. 

Even een cigarette gerookt onder den schitterenden sterrenhemel (die anders van uit 
mijh bed ook te zien is naar me bleek) en naar bed. 

Om 4 uur gewekt; vandaag willen we een geheel andere richting uit, en daar het 
een 10 miles verder is, stappen we stevig aan om voor zonsopgang aan den rand der 
open vlakte te wezen. 


