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NAAR DEN BOEKIT RAJA IN CENTRAAL-BORNEO. 

Reisen soli ich, Freunde, reisen? 
Lüften soli ich mir die Brust? 
Aus des Tagwerks engen Gleisen 
Loekt ihr mich zu Wanderlust .. 

Aan deze versregelen van UHLAND dacht ik toen mij in September van het vorig 
jaar de opdracht verstrekt werd om Prof. Dr. HANS WINKLER van Hamburg op zijn reis 
naar Centraal-Bornéo te vergezellen, welke laatste ten doel had daar herbarium-materiaal 
te verzamelen en voor zoover mogelijk de geographische verspreiding van de planten in 
dat gebied na te gaan. Dat ik met genoegen deze opdracht aanvaardde, spreekt haast 
vanzelf. want wat' is aantrekkelijker dan het bereizen van een nagenoeg onbekend gebied, 
waarvan ik bovendien wist dat het een schat van planten moest herbergen. Mijn speciale 

. taak zou zijn om uit de te bezoeken streken zooveel mogelijk levende planten voor 
's Lands Plantentuin mede te brengen . 

Het hoofddoel van deze botanische exploratie was de Boekit Raja, de hoogste berg 
(2278 M.) van Nederlandsch-Bornéo, die gelegen is in het Schwaner~gebergte op de grens 
van de Westerafdeeling van Bornéo. Voor zoover bekend was deze berg nog nimmer door 
een botanicus beklommen; wel was hij ongeveer 30 jaar geleden van uit het Lekawai-dal 
bezocht door den geoloog Prof. MoLENGRAAF. Als vermoed beste toegangsweg werd door 
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ons de Soengai Serawai gekozen, een zijriviertje van de Soengai Melawai, vooral ook 
omdat het Serawai-dal, voor zoover bekend, nog nimmer door een Europeaan bezocht werd. 

Na een zeer korten tijd van voorbereiding vertrok de expeditie- bestaande uit 
Prof. WINKLER, ondergeteekende, den mantri van den Plantentuin Rachmat en den werkman 
van het Herbarium Endjah- den 28sten October 1924 naar Pontianak, terwijl zich later de 
ass.-conservator bij het Zoölogisch Museum, BLANCHEMANCHE, nog bij de expeditie zou voegen. 

Den 30sten October voeren we met het S. S. "Bintoehan" van de K. P.M. één der 
vele delta-armen van de Kapoeas, de z.g. Kleine Kapoeas, binnen en kregen den eersten 
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Fig. 1 Schetskaart van het bereisde gebied. Schaal 1: 2.000.000. 

. .. 

indruk van Bornéo's flora. De geheele linkeroever tot Pontianak is nog bezet met oorspron
kelijk moerasbosch, langs de rivier voor het grootste gedeelte bestaande uit nip ah, 
afgewisseld met enkele Tabernaemontana, Fagraea e. a., terwijl zich daarachter een aan 
vormen en soorten rijk, hoog opgaand bosch bevindt, dat meestal doorsneden is met 

. kleine slootjes aan wier oevers men het gewirwar der steltwortels van mangrove ziet. 
De rechteroever daarentegen is nagenoeg geheel beplant met uitgestrekte klapperplantages. 

Van de omgeving van Pontianak kan ik U niets vertellen, want door de niet genoeg te 
loven hulpvaardigheid van den Resident van de Westerafdeeling konden we den 2den November 
's morgens onze reis per gouvernements-stoomer "Kantoe'' voortzetten. Deze behagelijk 
ingerichte stooroer zou ons via Sintang naar Nanga Pin oh brengen, dat aan de Melawai-rivier 
gelegen is (zie fig. 1 ). Over de vaart op de Kapoeas kan ik zeer kort zijn , wantvan boord 
uit gezien is de oevervegetatie vrijwel overal dezelfde. Hier en daar wordt het landschap 
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gebroken door enorm hooge · Kaampassia-soorten of wel ·àoor · meestal zeer · rijkbloeiende 
Lagerstroemia speciosa PERS., Mussaenda en andere planten. De nabijheid van kampongs 
is merkbaar aan jong secundair bosch, alang-alang-velden of uitgestrekte ladangs, terwijl de 
kampongs zelve van verre reeds kenbaar zijn aan de afschuwelijk leelijke kapokboomen. 

Dag en nacht doorvarende, bereikten we in den voormiddag van 4 November 
Sintang en konden, door de vlotte medewerking van militaire en civiele autoriteiten, 
's middags om 3 uur weer vertrekken met een halve brigade lnlandsche militairen (10 man 
onder commando van een Javaansch sergeant) aan boord, die voor onze veiligheid op onze 
verdere tochten noodzakelijk werden geacht. 
Eveneens 's nachts doorvarende kwamen we in 
den morgen van 5 November te Nanga Pinoh 
aan. Van hier uit zou de reis 7 November verder 
gaan naar Nanga Serawai, waarvoor we gebruik 
moesten maken van motorbooten, die een zware 
prauw of tongkang met de bagage sleepten. 

De vaart op de Melawai-rivier is al even 
eentonig als die op de Kapoeas; ook deze 
rivier is breed, 200 tot 100 M., en heeft ongeveer 
dezelfde oevervegetatie, alleen geniet men .af · 
en toe een prachtig uitzicht op de veelal steile 
porphyrietkegels, die zich ten zuiden van de 
rivier verheffen. De interessantste van deze 
bergen is de Goenoeng Kelam (fig. 2), die 
vanuit Sintang en vanaf de Kapoeas zoo mooi 
te zien is. Het is een berg met steile wanden, 
die uit het vlakke land opstijgt en waarvan 
de laatste 40 M. alleen door middel van een 
rotanladder te beklimmen zijn. Volgens mede
deeliogen van Dr. HALLIER, die dezen berg 
in 1893 beklommen heeft, . komen aan de 
steile rotswanden ook eetbare vogelnestjes voor. 

Het varen op de Melawai is niet altijd 
even gemakkelijk, dit merkten we aan den lijve 

Fig. ·z Gezicht op den Goenoeng Kelam, vanaf 
de Kapoeas bij Sintang. 

toen we door plotseling opkomend water te Nanga Kroeab een dag moesten overblijven. Door 
het .hooge water, dat vaak ongeveer 5 à 7 M. boven den laagsterrwaterstand staat, treedt de 
rivier buiten hare oevers en neemt van de ladangs de nog onverbrande stammen mede, die met 
groote snelheid door het water worden medegevoerd en daardoor het varen onmogelijk maakt. 

Door dit onvrijwillig verblijf te N. Kroeab had ik de gelegenheid in secundair 
bosch en alang-alang-velden materiaal te verzamelen, waaronder enkele levende planten. 
Opmerkelijk was het groot aantal nachtvlinders dat 's avonds op den "stormking" afkwam, 
de meesten vielen, behalve door hun mooie kleuren, op door de lichtende oogen. 

Eindelijk bereikten we in den voormiddag van 11 November Nanga Serawai, een 
Maleische kampong, waarin ook eenige Chineezen verblijf houden, en die gelegen is aan 
de monding van de Soengai Serawai. In deze kampong moesten we eenigen tijd verblijven 
om de noodige voorbereidingen te treffen voor den verderen tocht, zooals het aanwerven 
van ko.elies en het huren van prauwen·. Het laatste bleek bij de exhorbHant hoogehuurprijzen 
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onmo:gelijk, waarom het veel voordeeliger was om de prauwen te koopen. Het aanwerven van 
koelies ging ook niet zoo gemakkelijk, omdat de Dajaks noode van hun ladangs gemist 
konden worden. Gelukkig behoefden we onzen tijd niet nutteloos voorbij te laten gaan 

.en werden verschillende tochten in de omgeving ondernomen, die aardige vondsten 
opleverden, o. a. saprophyten, 

r·-··--~-- -~---- ~ ~ .- ·---"-~ orchideeën, Anonaceeën, Melasto-

w 

Fig. 3 Asplenium subaquafile CES. Geheele plant 1/a nat. gr.; 
bladvin op nat. gr. 

mataceeën, Acanthaceeën . 
De belangrijkste van deze 

uitstapjes bestond uit een tocht 
naar het achter de betrekkelijk 
nieuwe Dajakkampong Melakoe 
(aan de S. Melakoe, een klein 
zijriviertje van de Melawai, boven
strooms N. Serawai) gelegen 
oerbosch. Door den vrij grooten 
afstand kon slechts een klein 
stukje bosch bezocht worden, 
doch het leverde een alleszins 
bevredigende buit op, o.a. Micro
casia pygmaea BECC . , die daar 
veelvuldig op steenen in een 
beekje groeide. Verder een prach
tige Saraca met enorm groote 
bladeren en groote trossen van 
gele bloemen,Ixora,Acanthaceeën, 
Gesneriaceeën, varens, etc. 

Eindelijk voeren we (met 24 
Dajak-koelies, 11 soldaten be
nevens 3 Soendaneezen) den 

• 19den November in 9 prauwen 
de Serawai op, die beneden
strooms 50 M. breed is en zich 
tot op het laatst bevaarbare ge
deelte vernauwt tot 25 M.; de 
stroomlengte tot Lebang Hara 

-~ bedraagt circa 65 K. M. en het 
verval 60 M. In den beginne voelt 
men zich in een schommelend 
Dajaksch vaartuig niet erg op 

zijn gemak, want de zwaar beladen sampans worden of door middel van haken aan de 
over het water hangende takken voortgetrokken of gepagaaid. Doordat de vaart stroom
opwaarts zeer langzaam gaat is men voortdurend in de gelegenheid van de aan den 
oever staande gewassen materiaal te verzamelen. Op deze wijze konden verschillende 
aardige gewassen buit gemaakt worden, zoowel voor herbariummateriaal, als "om levend 
mede te nemen, o. a. verschillende interessante varens. Een ervan is het sierlijke 
Asplenium subaquatile CESATI (fig. 3), dat in den regel niet hooger wordt dan 15 tot 20 c.M., 
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Fig. 4 Dipteris Lobbiana MoORE. op 1/a nat. gr. Bladvingedeelte ·met sporangiën ruim 3X nat. gr. 
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' 
het groeit in groote hoeveelheden op de stammen der over het water hangende hoornen, liefst 
op dat gedeelte van den stam, dat bij hoog water omspoeld wordt. In die perioden zet zich 
op dat stamgedeelte een laagje slib af, waarin bovengenoemde Asplenium welig tiert en de 
stammen over een paar meters lengte met een dicht kleed bedekt. Een tweede varen: Dipteris 
Lobbiana MOORE (fig. 4) valt op door haar sierlijken bladvorm, vooral ook omdat zij steeds 
in meerdere exemplaren bij elkaar groeit. Zij komt hoofdzakelijk in grooten getale op 
steenachtige oevergedeelten voor, en levert een uiterst decoratief beeld op. De planten worden 
0.60 tot 1 M. hoog, de bladstel~n zijn donkerbruin gekleurd en het blad is glanzend groen . 

De Gesneriaceeën en Melastomataceeën, die in hoofdzaak voorkwamen op vochtige 
steen wanden, veelal in de nabijheid van · rijams, munten uit door groote, mooi gekleurde 
bloemen en bladeren, die aan het landschap een eigenaardig aspect geven. Opvallend 
was verder een Loranthus met een 20 c.M. lange, hangende bloeiwijze, die schitterend 
gele, 10 c.M. lange, pijpvormige bloemen draagt en hoog boven in de boom en groeit. 
Een andere interessante plant is de Araliacea: Boerlagiodendron borneense MERR. (zie fig. 5.), 
één van de weinige planten, die aan het oeverbeeld zoo'n eigenaardig karakter geeft. 
Evenals de zooeven genoemde Dipteris komt deze Boerlagiodendron uitsluitend op steen
achtige oevergedeelten voor en steeds in grooten getale bij elkaar, soms naast de eerste 
groeiend, waarvan zij uit de verte gezien, alleen te onderscheiden is door het grovere 
blad en de groenachtig witte bloeiwijzen. Het is een fraaie plant, ik zou haast zeggen met 
de Dipteris de mooisten van de geheele oevervegetatie. 

Veelvuldig treffen we verder langs de oevers aan, Alsophila, Zingiberaceeën, Nauclea, 
Ficus, Ixora, Baccaurea, reuzen-exemplaren van Grammatophyllum en andere Orchidaceeën, 
terwijl hoog boven in de boomkruinen een breedbladige pandanachtige een epiphytisch 
leven leidt. De Dajaks gebruiken de bladeren van deze laatste om er de dakjes op hun 
sampans van te maken. 

Natuurschoon biedt de Serawai-rivier meer dan de Kapoeas of Melawai. Bijna langs 
den geheelen oever vindt men nog een strook van oude oerbosehboomen; achter deze 
strook hebben de Dajaks hun ladang aangelegd of bevindt zich het secundairbosch, dat zich 
heeft gevormd, nadat de ladangs verlaten zijn. De oude woudreuzen overwelven met hun 
geweldige takken het geheele stroombed, zoodat men vanuit de sampan dikwijls van mooie 
natuurtafereelen kan genieten. 

Den 24sten November kwamen wij eindelijk aan de hoogst gelegen Dajakkampoeng 
Lebang-Hara aan; verder varen was onmogelijk, zoodat we hier onzen intrek namen. De 
benedenloop van de Serawai is bewoond door de Serawai- en de bovenloop door de Sehijai
stammen, die nauw aan elkaar verwant zijn en als de meeste Dajaks uitmunten door vuilheid, 
vandaar dat we het, door ervaring wijzer geworden, beter oordeelden om in onze tent te gaan 
wonen dan te logeeren in het smerige, in het secundaire. bosch gelegen Dajakhuis (fig. 6). 

De meegebrachte levende planten werden bij aankomst in kleine bamboe-mandjes 
gezet, van een looden nummer voorzien en op een goed beschaduwde stellage geplaatst, 
waar ook de later verzamelde planten werden ondergebracht. Bijna zonder uitzondering 
zijn de zoo behandelde planten in het leven gebleven en later, in kisten verpakt, prachtig 
op Java aangekomen. 

Gedurende het verblijf van ongeveer 14 dagen te Lebang Hara was er ruimschoots 
gelegenheid verschillende tochten in de omgeving te maken, die een zeer rijken oogst op
leverden. 0. m. werd 30 Nqvember een tocht gemaakt naar den top' van·de'n oostelijk van de 
kampong gelegen Boekit Moeloet, die in vorm en aanblik wel eenige overeenkomst heeft 
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Fig. 5 Boerlagiodendron borneense MERR. Links doorsneden van de vrucht; rechts analyse van de 
bloem (naar BOERLAGE in Ann. jard. Bot. Btz., VI, t. XIII . als Eschweileria helleborina). 
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met den Boekit Kelam. Eerst na een wandeling van ongeveer 3 uur van uit de 92 M. 
hoog gelegen kampong door oude en nieuwe ladang-terreinen, begint op een hoogte van 
ongeveer 250 M. pas het eigenlijke oerbosch. Aan de benedenhelling is hetboschzeer hoog 
en dicht, zoodat de ondergroei nagenoeg ontbreekt; hooger op wordt de bodemvegetatie 
iets rijker en komen hier en daar tusschen de steenen Balanophora, Burmannia coelestis, 
Acanthaceeën, Rubiaceeën en enkele heesterachtige gewassen voor. Waarschijnlijk tengevolge 
van de steile hellingen, ontbreekt de humus bijna geheel en biedt de steenachtige bodem 
geen goede gelegenheid voor een weelderigen plantengroei. 

Hier en daar waren, evenals op onze latere tochten, de sporen van productenzoekers 
duidelijk te zien, in den vorm van omgekapte Palaquium-boomen, aangekapte damar-hoomen 

Fig. 6 Het Dajakhuis van Lebang-Hara temidden 
van secundair bosch. 

en afgerukte rotanstengels. Alleen hoog 
in het gebergte is er voor den Dajak 
niet veel meer te halen en ontbreken de 
karakteristieke "Dajakpaden" geheel en 
toen we dan ook den 2den December over 
een zeer smallen rug naar den top gingen, 
moest het grootste gedeelte van den 
weg gekapt worden . De boomen waren 
hier veel kleiner en dunner, met een 
rijke mosvegetatie, terwijl de ondergroei 
ook aanmerkelijk dichter werd, zoodat 
veel materiaal verzameld kon worden . 
0 . m. vond ik Cypripedium, Macodes
soorten, Eria, Dendrobium, Bulbophyllum, 
Coelogyne, Ericaceeën. Selaginella. 

Op den top, waar de hoogtemeter 
1160 M. aanwees, hadden we een schit

terend uitzicht over de uitgestrekte oerwouden en enkele in de nabijheid gelegen bergen. 
Naar de zijde van Lebang Hara, dus de west-zijde, loopen vanaf den top steile rotswanden. 
Boven tegen dezen rotswand vonden we een mooie Gesneriacea met vrij groote, licht-paarse 
bloemen en witbehaarde blaadjes, die door het Dajaksch Hoofd met veel moeite werd 
verzameld en als één van de mooiste vondsten van dezen berg beschouwd mag worden. 
Op den top vallen behalve de vele Ericaceeën in hoofdzaak Dacrydium, Podocarpus en 
Phyllocladus (fig. 7) op. 

Den 7den December kon eindelijk de tocht naar den Boekit Raja aanvaard worden . 
Om verschillende redenen bleek het wenschelijk deze voetreis in étappen te maken, in de 
eerste plaats omdat er niet voldoende koelies te krijgen waren om alle bagage in één 
keer mee naar boven te nemen en in de tweede plaats om gelegenheid te krijgen de 
o.mgeving van elk bivak grondig af te zoeken. 

Na ongeveer twee uur loopen bereikten we het oerbosch en onmiddellijk viel 
hier het verschil op met de vegetatie van den Moeloet; de bodem is veel humusrijker 
en dientengevolge de flora veel weelderiger. Het eerste bivak werd opgeslagen 
op ongeveer 500 M. hoogte en lag westelijk van den Bt. Mehebit (900 M.). In alle 
mogelijke variatie's komen er veelvuldig voor: Melastomataceeën, Rubiaceeën, Acanthaceeën, 
Begoniaceeën, Araceeën, Orchidaceeën en varens, veelal met mooi gekleurde bladeren. 
Het weelderigst is de vegetatie in de dalen der bergstroompjes, waar een ongekende 
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weelde van planten · ten toon gespreid wordt, terwijl 'de ruggen zich kenmerken door een 
schaarscheren ondergroei. De vochtigheid in deze ravijntjes , waarin zich de bergstroompjes 
onder of langs enorme granietblokken voortspoeden, moet zeer groot zijn, want de meeste 
moeite had ik om de hier verzamelde planten zonder dat ze slap werden of verdroogden 
in het bivak te krijgen . Toch is de vochtigheid buiten de ravijnen, vooral in den regentijd 
ook zeer groot, want zoowel de aarde als ook de stammen der hoornen zijn met een 
dikke laag mos bedekt, terwijl verschillende 
Hymenophyllaceeën veelvuldig op hoornen 
en struiken groeien. Wat mij het meest opviel 
is, dat juist de planten in het vochtige 
oerbosch zich kenmerken door dikke, 
glanzend, leerachtige of wel dicht behaarde 
bladeren. Niettegenstaande deze natuurlijke 
bescherming, kostte het me de grootst 
mogelijke moeite om een groot deel der 
meegebrachte planten, in den afgeloopen 
drogen tijd, voor verdorren te behoeden; 
niettegenstaande de planten op een zwaar 
beschaduwde stellage stonden en verschil
lende malen per dag werden bespoten, was 
het niet te voorkomen dat enkele bladdeelen 
verdroogden . 

Op elke étappe werden de herbarium
blikken, buizen met alcohol-materiaal en 
de levende planten, welke laatste eenvoudig 
onder een boom bij elkaar werden gezet en 
waarvan de wortels met mos werden bedekt, 
achtergelaten, om ze op den terugweg 
weer mede te nemen. 

Den 11 den December werd de tocht 
weer voortgezet en na ongeveer een uur 
loopen kregen we aan een ravijnwand 
plotseling een prachtig uitzicht op het 
Schwanergebergte en wat ons natuurlijk 
het meest interesseerde: op den Bt. Ra ja. 

Fig. 7 Bloemen- en vruchtendragende tak van 
Phyllocladus hypophyllus HOOK. f . op 1/ 6 X nat. gr. 

De geheele vorm van den berg was duidelijk zichtbaar en het bleek, dat de berg drie 
toppen heeft, waarvan de middelste, dien wij zouden trachten te beklimmen, de hoogste is. 
Niet gauw zal. ik dit grootsche en overweldigende schouwspel vergeten; zoover het oog 
reikt strekt zich het onmetelijke oerwoud uit, bergen en · ravijnen met een kleed van 
statige hoornen bedekkende, waarin het zonlicht de schoonste kleuren te voorschijn toovert. 
Op onzen verderen tocht werd ons geen enkel dergelijk natuurtafereel meer geboden, maar 
bleven we opgesloten in de sombere, vochtige omgeving van het van zon verstoken oerbosch, 
waarin het verblijf werd veraangenaamd door de talrijke, nooit te verzadigen patjèts. 

Noordelijk van den Bt. Bictang Menabai werd op ongeveer 700 M. het volgende 
kamp opgeslagen en door een oponthoud van 4 dagen kon deze aan planten uiterst rijke 
streek dagelijks afgezocht worden, wat een zeer rijken buit" aan plantenmateriaal opleverde. 
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0. a. werd aan de helling van één der vele ravijnen een Raf!lesia gevonden met een 
doorsnede van 80 c.M.; de bloem had een roestbruine kleur en droeg witte vlekken. 
Later werden nog meerdere exemplaren gevonden. 

Na het overtrekken van den Bt. Bictang Menabai, die volgens den hoogtemeter 1250 
M., doch volgens de topografische kaart slechts 700 M. hoog is, verandert de flora aanmerkelijk. 
De boomen worden minder hoog, het bosch is veel dichter, terwijl verschillende epiphytische 
orchideeën dichter bij den grond groeien, sommige slechts op manshoogte. 

Tusschen de brongebieden van S. Serawai en S. Tjeloendoeng, Z. va" den Bt. Raja 
werd op een hoogte van 1250 M. overnacht om van hieruit een geschikte bivakplaats 
op den Bt. Raja te zoeken. Op deze hoogte verschijnen ook de eerste Podocarpus- en 
Dacrydium-soorten en begint het oerbosch heel sterk te lijken op wat jUNGHUHN als de 
z.g. derde zone beschrijft; de reeds eerder genoemde families zijn echter nog steeds 
overheerschend. 

, Den 19den Deçember w~rd het bivak verlegd naar een plaats zoo hoog mogelijk op 
den Bt. Raja gel~gen, op ong~ve~r 1400 M.; nog hooger was praktisch onmogelijk door de 
ongunstige terreing~s.teldheid en het gebrek aan water. 22 December werd de tocht naar den 
top aanvaard; onze weg voer4e grootendeels langs steile, steenachtige paden, die door 
het vrij dichte bosch gekapt moesten worden. De eerste top moest grootendeels omgetrokken 
worden, · daar deze uit louter steile rotswanden bestaat. Aan deze rotswanden, waarlangs 
op '(~rschillende plaatsen water naar beneden siepelt, werd in het hierop groeiende mos, 
waarschijnlijk Sphagnum, een Utricularia gevonden met gele bloemen, verder groeien op 
deze 'wanden Melastomataceeën en Gesneriaceeën met enkele andere gewassen. Op den 
top bestaat het bosch grootendeels uit Dacrydium, Podocarpus, Phyllocladus (fig. 7), 
Vaccinium, Rhododendron en Quercus-soorten, waarin verschillende epiphyten, o. a. een 
Nepentkus-soort met ongeveer 30 c.M. lange en ongeveer 10 c.M. breede bekers van egaal 
bruingroene kleur groeien. Hier en daar vindt men als ondergroei grootere of kleinere 
groepjes van een dun- en veelstammigen palm (pinang), terwijl ge bodem, wortels en 
stammen der boomen geheel bedekt zijn met dikke moskussens. Van de epiphytische 
orchideeën overheerschen Dendrobium en een Jangstengelige, wollig behaarde Eria, 
welke laatste in zoo grooten getale voorkomt, dat op sommige plaatsen de grond met 
afgevallen planten bezaaid was, zoodat ze bij tientallen vertrapt werden Opvallend is, 
dat het op Java op deze hoogte zoo veelvuldig voorkomende baardmos (Usnea) hier 
nagenoeg . ontbrak, wel hingen andere korstmossen in breede lappen en bij massa's aan de 
takken der hoornen. 

De hoogtemeter wees op den middelsten top 2000 M. aan, dus iets minder dan 
op de topographische kaart, waarop nl. staat aangegeven: 2278 M; de temperatuur 
was midden op den dag bij mistig weer 141/ 2° C. Lang konden we niet op den 
top blijven, omdat de medegenomen koelies met hun bloote lichamen veel Jast van de kou 
ondervonden. 's Morgens om 8 uur vertrokken, waren we 's middags om 5 uur weer in 
het bivak terug . 

. Den 25sten werd de terugtocht aanvaard langs denzelfden weg, dien we gekomen 
waren, waarop nog de top van den Bt. Mehepit (950 M.) beklommen werd; helaas 
leverde deze tocht zeer weinig materiaal op, daar de ondergroei zeer arm aan vormen 
bleek te zijn, op sommige plaatsen geheel ontbrak of over groote uitgestrektheden door 
de· wilde varkens was vernield. In hoofdzaak werden gevÖnden enkele Tabernaemontana
soorten, Liliaceeën, enkele Orchidaceeën en Melastomataceeën. 
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, , De ·op de étappen achtergelaten levende planten werden alle in uitstekenden 
toestand aangetroffen; er waren er zelfs bij, die reeds nieuwe wórteltjes gemaakt hadtlen . 
Toen ik den 30sten December te Lebang Hara terugkeerde, trof ik ook daar de achter
gelaten planten in den besten welstand aan, slechts drie of vier exemplaren waren doodgegaan. 

Voor de verdere terugreis moesten de planten nu in kisten verpakt worden. 
Wel hadden we een paar leege levensmiddelenkisten, maar dit aantal was lang niet 
voldoende. Ik liet toen de koelies met hun kapmessen in het bosch planken kappen en 
niettegenstaande deze primitieve methode ging dat vrij vlug. Wel zochten de Dajaks 
natuurlijk een gemakkelijk te bewerken houtsoort uit , n.l. een Mallotus-soort (in de twijgen 
van deze Mallotus leeft steeds een mierensoort, die blijkbaar haar weg naar het zachte 
merg vindt door de litteekens der afgevallen bladeren). Op deze wijze werden 15 groote 
kisten in elkaar getimmerd, die · van rotanbogen voorzien en met dun goed werden bedekt. 

8 januari 1925 zakten we weer de Serawai-rivier af naar N. Serawai, waar we den 
llden behouden aankwamen. Onderweg werden bepaalde punten nog nader onderzocht 
en werden verschillende Begonia-soorten, saprophyten en een Aristolochia met grillig 
gevormde bloemen gevonden. 

Te N. Serawai werden onze Serawai- en Sehijai-Dajaks afgedankt en ik mag 
wel :z;eggen dat we met een tikje weemoed afscheid namen van onze trouwe, handige, 
behulpzame en eerlijke helpers. 

Over de reis naar het bovenstroomgebied vàn de Kapoeas hoop ik een volgenden 
keer nog wat mede te deelen. 

P. DAKKUS. 

HET TERRARIUM. 

Naast het aquarium is ook het terrarium een bron van genoegen voor den liefhebl)er .. 
In principe is iedere kist geschikt om er een terrarium van te maken, hoeweJ dit' 
natuurlijk minder oogelijk is. Er moet meer ruimte in zijn dan in een aquarium, daar. de 
toelwmstige bewoners over 't algemeen grooter zijn. Voorts is het een eerste vereischte, dat het 
overal goed sluitend is, opdat er geen ontsnappingen kunnen plaats hebben, want dit laatste 
kan- en niet geheel ten onrechte -een bron van ergernis voor niet-reptielen-liefhebbers zijn. 
Ijet maken van een terrarium gaat met veel minder kosten gepaard dan dat van een aquarium, 
claar we maar één voorruit noodig hebben, welke bovendien niet van spiegelglas behoeft te zijn . 
Ook zullen we niet met eventueele lekkages te kampen hebben . Ons streven moet zijn om 
het inwendige zoo natuurgetrouw mogelijk te maken, opdat het een waardige penaant van het 
aquarium wordt, en het geheel er oogelijk uit ziet. Cement is dan weer de aangewezen grondstof. 

We beginnen weer met een bodem, bijv. lang 1 M., breed 60 c.M. te maken 
van + 5 c.M. dîk, waarin we ter versterking wat staafijzer doen. Door de cement kan nu 
zonder bezwaar wat fijn grind vermengd worden . 

Aan den voorkant van den cementtegel drukken we een latje van 1/ 2 c.M. dik, 
1 c.M. breed en 86 c.M. lang in de èement. Wanneer de cement droog is , steken we dit 
latje er weer uit, zoodat we dan een 1 c.M. diepe gleuf hebben, waarin de voorruit pàst. 

Voorts gieten we de drie wanden, de achterwand van 84 X 60 c.M. en de ziiwanden 
van 50 X 60 c.M., + 3 c.M. dik. In de twee zijwanden maken we ook gleuven voor de 
voorruit. Zoodra ze goed hard zijn, kunnen de wanden opgezet worden, en wel zoo dat 
de twee zijgJeuven precies op de ondergleuf passen (zie fig. 1 ). 


