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EEN TOCHT NAAR DE SEGARA ANi\K, HET KRATERMEER VAN DEN 
RINDJANI, LOMBOK 

Het machtige stelsel van vulkaanruïnen en vulkanen, dat beheersebt wordt 
door den 3726 m hoogen Rindjani in het oosten van Lombok, is vermoedelijk 
uniek onder de talrijke vulkaansystemen van onzen archipel. -· 

De Zwitsersche natuuronderzoeker H. ZOLLINGER, die in opdracht van de 
Indische regeering een reis maakte naar het oostelijk deel van den archipel en 
ook . de Tambora op Soembawa heeft beklommen, is wel de eerste Europeaan 
geweest, die in 1846 een tocht ondernam naar den Rindjani op het toen nog 
weinig door Europeanen bezochte eiland Lombok, dat in dien tijd nog onder het 
gezag stond van een Balischen vorst. ZOLLINGER ondervond :weinig medewerking 
van het inlandsche bestuur en van de bevolking, hetgeen vermoedelijk de reden 
is geweest, dat hij den Rindjani niet bereikt heeft, doch een zuidelijk daarvan 
gelegen top, de Sangkareang-Selong (3065 m), die volgens ELBERT het oudste van 
de drie vulkaanstelsels vormt. 

Aan Mr S. ]. L. VAN SCHAlK, een bekend Indisch sportsman uit die dagen, 
gelukte het in 1908 voor het eerst den Rindjanitop te bereiken. 1

) Hij werd op 
den voet gevolgd door den Duitsehen geoloog Dr ] . ELBERT, die 1909 . met 
GRÜNDLER belangrijke waarnemingen van dezen vulkaan heeft verricht en daarvan 
een uitvoerig verslag met goed fotomateriaal heeft uitgebracht in Die Sunda 

1) De beschrUving van dezen tocht is te vinden in het Tijdschrift van het Kon. Ned. Aardrijks
kundig Genootschap 2e Serie, Deel XXVII (1910) no. 2, pag. 307 v. v. 
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Expedition. Latere onderzoekingen van den topograaf HORSTING in 1925 hebben 
onze kennis van den Rindjani en zijne omgeving vervolledigd, terwijl op biolo
gisch gebied belangrijke gegevens over Lom bok zijn verzameld door BERNHARD 
RENSCH 1 ) in 1927. . 

Dat deze het geheele eiland beheerschende vulkaan een groote plaats inneemt 
in het leven van de op Lombok woonachtige Sasaks en Baliërs spreekt welhaast 
van zelf. De meeste op het eiland voorkomende rivieren ontspringen op zijne 
hellingen en de dichtbevolkte en welvarende vlakte van Midden-Lombok dankt 

[[}] !Jenuzn• /lJennenj. 
~Bosch. 

TOP VAN HET 

Legen d a, 
P5J Zand en rot.s . IZO .!Jiqdecy(t:r ,-" rndas. 
! ! Tuma rool en Solfatare. 29t'f fh'?.Ytec!Jftrm metus . 

hare vruchtbaarheid 
aan het van zijn 
flanken aangevoerde 
vulkanische slib. 

Elkjaar in de maand 
October ondernemen 
Baliërs zoowel als Sa
saks onder aanvoering 
van een geestelijken 
voorganger een bede
vaart naar het krater
meer Segara Anak, dat 
zich bewesten en vlak 
onder den machtigen 
Rindjanitop uitstrekt 
op een hoogte van 
2008mboven zee. Aan 
den noordelijken oever 
van het meer- daar 
waar dit zijne afwa

Schetskaartje van het Rindjani-meer en omgeving (vereenvoudigd naar tering vindt in de 

······· Voe!;uu:i. ·- ·- - Ondaa(dukng.s3rens. c::::J Û ra 3 . 

een kaart van den Top, Dienst). Kok ok Poetih (kok ok 
= rivier en p o e ti h, daar het water een witte neerslag geeft)- op een kleine weide
vlakte, wordt gebeden en wierook gebrand door de in het witgekleedeen van witte 
hoofddoeken voorziene offeraars, die het gelaat gekeerd hebben naar den Rindjani. 
Daarna wordt als voornaamste offer aan Batara Rindjani een opzettelijk daartoe 
vervaardigd gouden vischje, krab of garnaal (al naar gelang der maand van het 
Balische jaar) in het meer geworpen om de godheid gunstig te stemmen voor 
regen val en goede oogst. 

Bovendien wordt geen tocht naar den Rindjani of de Segara Anak gemaakt 
zonder begeleiding van één der Sasaksche pemangkoe's van Sembaloen of Sadjang
Sasaksche desa's ten oosten en ten noorden van den Rindjani- wier bewoners 
belijders zijn van de Waktoe-teloe, een heidensehen godsdienst met een Moham
medaansch vernisje; deze geestelijke voorgangers kleed en zich voor dien tocht ook 
in. het wit en brengen op bepaalde plaatsen vóór de nadering offers onder het 
prevelen van gebeden. 

1) Eine biologische Reisenach den Kleinen Sunda-Inseln. Berlin/Verlag von Gebr. Bornträger 1930 
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In November van het vorig jaar op Lombok geplaatst, voelde ik mij reeds 
spoedig aangelokt tot een bezoek aan het meer; tochtgenooten deden zich terstond 
op en zoo werd een week van de maand Juli '35 daarvoor vastgesteld en de 
noodige voorbereidingen getroffen, waartoe behoorde het maken van een vlot 
teneinde over te steken naar den Goenoeng Baroe, de jonge vulkaan, die zich op 
een schiereiland in het meer heeft gevormd. Van de landzijde is dit punt ook wel 
te bereiken, doch slechts langs het steile en moeilijk begaanbare randgebergte. 
Het vlot werd gebouwd van een veertigtal leege, dichtgesoldeerde petroleum
blikken en bamboe-latwerk; het kon zeven personen en eenige bagage dragen. 

De Julimaand valt in den vollen oostmoesson; de kans op regen is dan ge-

':1 

Fig. I. Het meer Segara Anak, gezien van den Pelawangan. Rechts de Sangkareang-Djaja, hoogste 
top van den N:-ringwal, steil oprijzend uit het meer. 

ring, ook in de hoogere regionen, terw~jl het zicht meestal helder is. 
Hoewel er een drietal paden is, waarlangs het meer bereikt kan worden, kozen 

wij den gemakkelijksten en meest gebruikelijken weg van Sadjang uit in het noor
den; de andere paden vangen aan in Sesaoet (West-Lombok) en Titi Ba toe (Oost-· 
Lombok) en naderen het meer uit het zuiden, terwijl de best gelegen kampeerplaats 
de boven genoemde weide is bij de Kokok Poetih op den noordelijken oever. Van 
het zuiden komende is men dus genoodzaakt over een lang traject het moeilijk 
begaanbare randgebergte, met een gemiddelde hoogte van 2500 m, over te trekken. 

Om de hoogvlakte van Sembaloen te bereiken, die zich oostelijk van het 
Rindjani-complex uitstrekt op een hoogte van 1200 m, is een tocht te paard of te 
voet vereisebt van den pasanggrahan Sewéla uit, op 359 m hoogte gelegen en per 
auto bereikbaar; een tocht, die vijf à zes uur in beslag neemt, waarbij men den 
+ 1600 m hoogen Poesoekpas moet overtrekken, een overgang van hetrandgebergte, 
dat de Sembaloen-hoogvlakte in het zuiden afsluit. Deze vlakte vormt den bodem 
van de Sembaloen-caldera, die in vroegere tijden een meer moet zijn .geweest, 
waarop zich thans vruchtbare, doch nog eenigszins moerassige sawahs uitstrekken. 

Des morgens te paard vertrokken van den pasanggrahan te Sembaloen, was 
na anderhalf uur rijden over de hoogvlakte Sadjang-Daja bereikt; hier vangt eerst 
de eigenlijke beklimming aan l<;mgs een voetpacl, dat in . de riçhting ZZW voert .; 

I 
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tot een bergweide, Lengkok Tengengea geheeten op 1440 m ert goed anderhalf 
uur afstands van Sadjang, kan men nog van rijpaarden gebruik maken, doch 
daarna is dit niet meer mogelijk. Hier komt ook het voetpad uit, dat van Sembaloen 
rechtstreeks in westelijke richting voert en dat dan ook door onze koeli's was 
gevolgd omdat het aanzienlijk korter is. Boven Sadjang komt men na de dorps
tuinen en verlaten tuinen- die vaak geheel met hooge Jantarrastruiken begroeid 
zijn -achter zich te hebben gelaten, in een hoogstammig woud, dat zich kenmerkt 
door lichten ondergroei; hier en daar zijn de stammen behangen met Freycinetia's, 
terwijl orchideëen w.o. Dendrobium- enEria-soorten niet zeldzaam waren. Phalaenop
sis amabilis, die veel voorkomt op de zuidelijke hellingen van den Rindjani en het 

Fig. 2. Kratermeer Segara Anak en kegel van den Goenoeng Baroe, 
van het Noorden uit gezien. 

westelijk daarvan gelegen 
. Poenikan-gebergte, zag 
ik .echter niet. Aan den 
noordkant van het ge
bergte is hier, zooals 
ov~ral op de kleine.Soen
da-eilanden, de regenval 
aanzienlijk minder dan 
aan den zuidk.ant en aJs 
gevolg daarvan; _vertoopt 
de vegetatie dan ook een 
verschillend . beeld. Het 
bosch wordt telkens 
onderbroken door berg
weiden. V erschiliende 
boschduiven (Ducula- en 
Treron-soorten) lieten 
zich zien of hoor en ; de 
Nicobarische- of manen
duif(Caloenas nicobarica), 

de zwartkop-jufferduif (Ptilinopus melanocephalus) en verschillende andere mij 
onbekende duivensoorten had ik te Sembaloen bij een vogeljager in gevangenschap 
aangetroffen. Ook een zwarte 1 oe t o eng (Semnopithecus ?), dien ik herhaaldelijk 
waarnam op de zuidelijke hellingen van den Rindjani en in het bosch tusschen 
Sewéla en de Poesoek, vertoonde zich hier nog op + 1400 m hoogte. De aanwe
zigheid van dezen slankaap op Lombok werd het eerst vastgesteld door RENSCH. 

Op 1670 m hoogte betrokken wij ons eerste bivak in het droge ravijn van de 
Tangkok Noera op een plaats, waar tusschen de steenen nog een weinig water was 
blijven staan, dat echter voor drinkwater minder geschikt was; door de goede zorgen 
van het districtshoofd, dat ons vergezelde, was echter aan goed drinkwater- van een 
bronnetje op eenige kilometers afstands aangevoerd -geen gebrek. De bodem van 
dit ravijn bestond geheel uit hard grijs gesteente, waarop het ons met spijkerschoenen 
aan groote moeite kostte niet uit te glijden. Aan de begroeiing tusschen de steenen 
was te zien, dat hier ook bij zwaren regenval weinig water door stroomde. Onze 
koelie's trokken er terstond op uit met hunne honden om herten te jagen, . doch 
de buit beperkte zich tot een schamele, roodharige kid a n g · (Muntiacus muntjak). 
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De volgende dag leverde een aanhoudend steilen klim op, tegen de terras
vormige helling van den Pelawangan. Op + 1700 m krijgt de tj e mar a ( Casuarina 
]unghuhniana) de overhand en verleent noghoogerop aan de begroeiing het karakter 
van een gesloten Casuarinenbosch. Om 12 uur 's middags werd de Pelawangan 
bereikt, . waarvan het hoogste punt 2658 m hoog is. Hier is deze berg nog slechts 
met struikachtig geboomte begroeid, doch in het dal er naast, tegen de helling 
van den Rindjani, klimt de tj e mar a nog tot dicht onder den Pelawangantop 
omhoog (foto 3). De NO-ZW loopende Pelawangan-rug sluit aan bij den ZO-NW 
verloopende van den Rindjanitop afkomende graat en vormt daardoor de aange
wezen weg voor de beklimming van den Rindjanitop. De naam aan dezen berg 

Fig. 3. Gezicht op het ijle t je m a ·r a-bc;>s<;h tegen de. helling van den .,Pelawangan; op ,den achter-
. ':" grond de Rindjani . · · 

gegeven houdt verband met het woord "la wang", dat deur beteekent en duidt dus 
op den. toegangsweg naar den Rindjani. De afstand Pelawangan-Rindjanitop is 
ruim vier km, het hoogteverschil + 1100 m, gevende een helling van gemiddeld 
1 :4. Een geoefend bergbeklimmer heeft voor dezen tocht, die niet zonder gevaar 
is wegens de losheid van het vulkanisch gesteente, dat kleiner van korrel wordt 
naarmate men hooger komt, 21

/ 2 à 3 uur noodig, in omgekeerde richting 11 / 2 uur. 
De rug is smal, de ijle lucht bemoeilijkt de ademhaling, terwijl er meestal een 
harde wind waait. 

De afdaling naar het meer langs een op vele punten zeer steil voetpad, nam 
ruim twee uur in beslag, waarbij gebruik van handen en voeten tegelijk vaak 
noodzakelijk was. De · eerste aanblik van het meer heeft men reeds vóórdat het 
hoogste punt van den Pelawangan bereikt is, doch slechts op het westelijk gedeelte; 
eerst· van den oever overziet men het geheel, aan alle zijden afgesloten door het 
500 tot 600 m boven het niveau (2008 m) oprijzende randgebergte met de op het 
schiereiland uit de wateren stijgende vulkaan Goenoeng Ba roe (foto 2). ·. HoeWel 
ik verscheidene bekende kratermeeren, zooals het Batoermeer op Bali, de gekleurde 
meeren van Flores en dat van het Idjen-plateau aanschouwde, bood de aanblik 
van de Segara Anak een nog grootseher schouwspel, · dat een onvergetelijken 
indruk achterlaat. · De kegel van den Goenoeng Baröe verheft zich slechts 370 m 
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boven het meer en komt dan ook niet boven het omgevende randgebergte uit. 
De basis bestaat uit gestolde lava, het bovenste gedeelte uit losse vulkanische 

producten. Heeft men eenmaal 
den meeroever bij zijn voet 
bereikt, voor welke oversteek 
wij van het v lot gebruik 
maakten, dan is de bestijging 
in 1 uur te volbrengen; volgens 
opgave van HORSTING bezit 
de ronde krater een omtrek 
van 620 m en is zij 95 m diep. 
Er bevonden zich nog slechts 

·enkele fumarolen en één sol-

Fig. 4. 

fatare in den krater, die naar 
het westen een doorbraak ver
toonde. De gekleurde plaat in 
het werk van ELBERT, welke 
den vulkaan met vier hoog 
uitgespoten rookpluimen af
beeldt, doet dan ook eenigs
zins fantastisch aan. 

Goenoeng Baroe vulkaan, ge~ien van den meeroever 
Aan de oostzijde van den 

Goenoeng Baroe, en tusschen 
schilderachtig dal uit, licht afhellend · 

v uit het Noorden. 

dezen en den Rindjanitop in, strekt zich een 
naar den meer-
oever; bosschen 
van oude t j e
m ar a's en 
zandige heu
vels wisselen af 
met kale of met 
rolsteeoen be
zaaide vlakten 
(foto 5). Een 
zandige als 
aangelegde 
weg tusschen 
de tj em ara
bosschen
waarschijnlijk 

Fig. 5. Het dal tusschen den Goenoeng Baroe en den top van den Rindjani, 
van het Oosten uit gezien . 

een droge rivierbedding - heeft de bevolking Loroog Dj in (Weg der Geesten) 
gedoopt, een open vlak gedeelte Peken Dj in (Marktplaats der Geesten); uit den 
loodrechten wand van den Rindjani, die hier ongeveer 1600 m hoog oprijst, ont
springt een beekje, dat den grond geel heeft gekleurd en daarom Pantjor Mas 
gedoopt is en dat steeds kleiner wordend tenslotte geheel in den bodem ver
dwijnt. De geheele omgeving is hier zoo grootsch en schilderachtig tevens, dat 
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men zich bij het ruischen van den wind door de tjemara's als in hoogere sfeeren 
gevoelt. De inlander denkt zich een dergelijke omgeving bewoond door geesten, 
die hij dllcht, doch wij denken aan onze nietigheid ten opzichte der natuurmachten. 
Eenigen onzer maakten op deze wandeling in dit godendal op onaangename wijze 
kennis met brandnetels, meterhooge kruiden, die hier en op andere plaatsen van 
den meeroever veelvuldig voorkomen. Daar RENSCH deze plant een Urtica noemt 
en mevrouw GEERTS-RONNER in hare schetsen "Vacantie in de Bergen" van deze 
plant zegt, dat buiten de Tengger daarvan nergens anders op aarde een vindplaats 
bekend is, meen ik daarop hier even de aandacht .te moeten vestigen. 1) 

De afwatering van het meer heeft plaats door het ravijn van de Kokok 
Poetih, die op korten afstand 
van den oever door het rots
gebergte breekt om zich ter
stond trapsgewijs honderden 
meters omlaag te storten; bij 
het breukvlak zijn talrijke 
warme bronnen met zwavel
houdend water, dat zich ver
mengt met het water uit het 
meer. Het randgebergte wordt 
hier aan den westkant van de 
Kokok Poetih-kloof afgesloten 
door den steil daaruit oprij
zenden machtigen Sangka
reang-Daja, die een hoogte 
bereikt van 2914 m (foto 1). 
De hier gevormde watervallen 
van het witachtige water 
bieden eveneens een schitte
rend schouwspel (foto 6). 

Op het meer zwommen 

Fig. 6. Waterval van de Kokok Poetih, nabij de uitwatering van 
het meer Segara Anak 

tallooze eenden, waarvan RENSCH twee soorten onderscheidt, nl. Anas superciliosa 
percna en Anas g. gibberifrons; voorts de roodhalsduiker (Podiceps ruficollis vul
canorurn RENSCH). Visschen bevat het meer niet, hetgeen RENSCH toeschrijft aan 
de jongste uitbarsting van den Goenoeng Baroe in 1900; mij komt het waarschijn
lijker voor, dat het zure water de oorzaak is, dat er . geen visch in leeft. 

Bij het aanbreken van den dag wekte ons een luid koor van kleine zangers 
in de tjemara's, w.o. boompiepers en meezen; ook de boschhaan, waarvan beide 
soorten (Gallus varius en Gallus bankiva) hier vertegenwoordigd zijn, liet zich 
geregeld hooren, terwijl herten veelvuldig door onze koeli's opgejaagd werden. 
Dit hert is hetzelfde, dat ook in de kuststreken voorkomt en dat vermoedelijk tot 
hetzelfde ras behoort als het Javaanscheen het hert van Timor (Cervus hippelaphus). 
Wilde · varkens werden door ons niet gezien, doch hunne aanwezigheid staat vast. 

1
) Dit laatste is niet geheel juist; deze Urtica bullala BL. komt, behalve in M. en 0.-Java en 

Lombok, ook voor op de Philippijnen en op den Korintji (Sumatra). Red. 
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De terugtocht werd na den middag aanvaard, teneinde op den Pelawangan 
te overnachten, daar één onzer het plan had des morgens vroeg de bestijging van 
den Rindjani te volbrengen. In 21

/ 4 uur bereikten wij ons bivak op den Pelawangan, 
waar het des avonds en des nachts zeer koud werd en de temperatuur tot 5 graden 
Celsius daalde. De bestijging moest door ongesteldheid van onzen tochtgenoot 
halverwege worden afgebroken, waarna om 9 uur v.m. de afdaling begon en om 
4 uur n.m. de pasanggrahan van Sembaloen bereikt werd. 0. HORST. 

BOTANISCHE AANTEEKENIN6EN OVER NOORD-CELEBES 1
). 

(111). 

In de eerste bijdrage onder bovenstaanden titel noemde ik Gleditschia Rol( ei 
VÏDAL zelfs hier zeer zeldzaam. Die opvatting moet ik herzien op grond van waar
nemingen in Juli 1933 op de Noordhellingen van den Klabat gedaan. Ik had daar, 
in het. zg. tjempakahoetan-complex wel eens jonge exemplaren gezien, maar er geen 
naam · voor kunnen noteeren. Maar in Juli wandelde ik daar rond, speciaal voor 
het nagaan van de natuurlijke verjonging van diverse houtsoorten en had daarbij 
het. geluk een goeden boomkenner mee te hebben. Bij die gelegenheid bleek mij, 
dat Gleditschia hier onder twee namen voorkomt en welsoer a moe n te als jonge 
plant en re rinteken als groote boom. De naam soera m o e.n te beteekent 
"doorns van de djeroek" en wijst dus op het typische kenmerk van deze soort. 
Deze doorns verdwijnen echter bij het zwaarder worden der stammen en dan heet 
de boom. naar het fijne (= r in te k) loof re r inteken. En hiervan had ik nooit 
materiaal in handen gehad en daardoor steeds gedacht met een Albizzia of verwante 
soort te maken te hebben. Het worden anders mooie boom en van meer dan 60 cm 
dikte en met fraai~n, rolronden stam, die tot 18 m takvrij kan zijn. De verjonging 
on.der deze hoornen is vaak verrassend; zoo telde ik op 1 m 2 38 stuksjonge plantjes 
tot 25 cm hoog. Het meerendeel van deze verjonging verdwijnt echter weer geheel. 
Bloei en vruchtdracht schijnen met groote tusschenpoozen plaats te vinden, tenminste 
dien keer vond ik voor het eerst de makkelijk herkenbare, lange, zwarte peulen. 

Boven noemde ik de tj e m paka-hoe t a n. Dit is een voor Celebes zeer 
belangrijke soort, daar zij een fraai, zeer gezocht en duurzaam bouwhout levert. 
De . wetenschappelijke , naam is Elmerrillia ovalis DANDY, f<J.m. Magnoliaceae. Deze 
boom is al zeer makkelijk herkenbaar aan de in groote platen afschilferende schors, 
die in kleur nogal kan variëeren .. Het blad· verspreidt bij kneuzing e~p aangename 
geur, welke ook bij kappen in den stam optreedt. Hierdoor is het hout ook niet 
bruikbaar als brandhout. Door de geheele residentie verspreid vindt men deze 
soort tamelijk veelvuldig, plaatselijk zelfs rijkelijk, maar het merkwaardige is, dat 
zij op enkele plaatsen geheel ontbreekt, zoo op het eiland Lembeh! Ook de vertikale 
verspreiding is zeer groot, want ik vond haar van laag boven zee tot 1500 m b.z. 
Bloei en vruchtdracht hebben geregeld plaats; de afgevallen vruchten met de rood
rose zaadjes treft men dan allerwegen veelvuldig aan. Eigenaardig is het daarom, 
dat zoo weinig verjoq.ging wordt aangetroffen, tenminste in het oude bosch. 

1) De eerste en tweede bijdrage onder dezen titel zijn te vinden in D.T.N. jg. 22, 1933, p . 109 
en jg. 23, 1934, p. 61. 


