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C. A. HACKER, DOCTOR HONORIS CAUSA 

In het Mei-nummer van 1931 heeft Dr LEEFMANS in dit 
tijdschrift bij het vertrek van BACKER naar Holland, een woord van 
afscheid aan onzen eersten redacteur gesch reven. Het feit, dat medio 
April aan BACKER, als eenigen Nederlander onder 8 buitenlanders 
het eeredoctoraat van de Philosophische Facul teit der Utrechtsche 
Universiteit- ter gelegenheid van he t 300-jarig bestaan dier instel
ling- is toegekend, is een hartelijke redactioneele gelukwensch 
waard, een gelukwensch mede namens het Hoofdbestuur en, naar 
wij zeker zijn, ook van de lezers. 

Geestig en onderhoudend, weloverwogen en gedocumenteerd, 
a l tijd eigen onderzoek betreffend, zoo waren de artikels, waarmede 
BACKER vele bladzijden van onze eerste jaargangen heeft gevuld. 
Vaak uit bittere noodzaak I Want het kostte in dien pionierstijd der 
Vereen iging soms wel eens moeite de k olommen gevuld te krijgen. 
Vele ingezond en artikels waren van dien aard, dat een geheele 
omwerking noodzakelijk was, zoodat de auteur na afloop der 
o peratie vaak zijn eigen geesteskind niet meer herkende. Maar dank 
zij BACKER liep het in dien tijd bij na a ltijd goed af! W ij herin
neren voorts aan zijn stimuleerende tabellen van J avaansche p lan
ten, o. a . over de Aristolochiaceae, Trichosporum, :Amorphophallus, 

Pandanus, Clerodendron, Lantana, aan zijn, interessante duinstudies, en bovenal aan de in dien tijd 
vruchtbare correspondentie naar aanleiding van de ingestelde vragenbus, waarbij BACKER de botanische 
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vraagbaak was. Hulpvaardig als geen ander, was het BACKER nooit te veel moeite om ernstige amateurs 
van zijn kennis te doen profiteeren . Hij was daardoor een enorme stuwkracht in de Vereeniging. 

Zijn wetenschappelijk werk, nu ruim 5000 blz. druks beslaand, op grond waarvan hij het 
eeredoctoraat heeft verworven, is, mede doordat het vrijwel geheel in de Nederlandsche taal is geschre
ven, voor velen een onuitputtelijke bron van critische kennis geweest, en is dat nog steeds. Het 
bestaat ·vrijwel geheel uit grootere werken, niet uit een oneindig aantal kleine artikels. Wij noemen 
de Flora van Batavia (1907), de Voodooper voor de Schoolflora (1907), de Schoolflora voor Java (1911), 
de Theeonkruiden (tezamen met Dr D. F. VAN SLOOTEN) · (1924), ·het Handboek voor de Flora van 
Java · (1924;-1928), The problem of Krakatoa (1929) , en de monumentale Onkruidflora der Suikerriet
gronden (1929-1931). Door grondigheid en critischen zin zullen deze compilaties nooit verouderen. 

Men denke niet, dat BÁCKER in de jaren na 19,31 in Holland heeft stilgezeten. Integendeel , in 
de laatste 5 jaren heeft hij met ontoombare werklust een aanvang gemaakt zijn stapels aanteekeningen 
systematisch uit te werken. Dat hij daarbij aan ·vitaliteit niets heeft ingeboet, ziet men uit de bijgaande 
foto, die hem op ongeveer 60-jarigen leeftijd weergeeft, in Hollandsch tenue. Overigens is hij de 
"toetoep!' nog niet vergeten, want voor zijn werk, en tegen koûvatten, heeft hij er in het moederland 
een van t-weed laten vervaardigen! Echter terzake! Het eerste werk, dat BACK ER in Holland heeft 
samengesteld, en daf binnen enkele maanden bij NOORDHOFF-VISSER-KOLFF uitgegeven zal worden, 
is een boek va,n ruim 600 blz. druks, _ waarin alle ooit voor Nederlandsch-Indische of Nederlandsche 
planten gebruikte wetenschappelijke soorts- en geslachtsnamen verklaard worden (dat zijn er ruim 
21000), eim wel'k van ·onschatbaar belang voor. de internationale botanie, doch in het bijzonder voor 
alle belangstellenden in I ndië, amateurs zoowel als vakbiologen. Een vreemdeling sprak naar aan
leiding va:n de heHJ. getoonde drukproeven van een "mine óf in(ormation". Wij hopen het hier spoedig 
nader te kunnen bespreken, en bevelen dit standaardwerk reeds bij voorbaat in Uw aller aandacht 
aan. In 1934 was het handschrift ervoor practisch afgesloten en is BACKER begonnen aan de tweede 
druk van zijn Schoolflora, zijn eigenlijke levenswerk, dat- naar wij hopen- binnen 5 jaar, mogelijk 
in korter tijd en ditmaal compleet, het licht zal zien. De Javaansche varens en varenachtigen heeft 
hij intusschen ook bewerkt, tezamen met Dr 0. POSTHUMUS; men is op het oogenblik doende de 
uitgave daarvan mogelijk te maken. Het manuscript zelf is al meer dan 2 jaar geleden afgesloten. 

Na de doctoren honoris causa J. J. SMITH, S. LEEFMANS en E. R. }ACOBSON, geregelde medewer
kers aan dit tijdschrift, is nu ook aan BACKER (thans als erkenning van zijn werk van officieel weten
schappelijke zijde tevens) deze hooge onderscheiding te beurt gevallen, eene onderscheiding, die hij 
ten volle heeft verdiend en die ons oprecht heeft verheugd. 

NAAR DE NIEUWE MEREN VAN SOEOH 

Tijdens een tocht langs en door het Zuidelijk gebied van het Wildreservaat 
Zuid Sumatra I in September 1935 waren·Wij- dat zijn de boschopzichter MAS ÜERMA, 

een inlandsch rechercheur, tien dragers en de schrijver van dit opstel- in de gele
genheid het Semangka-dal te bezoekep; Bet zijn de ervaringen op dit deel van den 
tocht, waarbij het dal stroomopwaarts werd gevolgd, welke hier zullen worden 
beschreven. 

Verlaat men Radjabasa, op 21 km afstand van de riviermonding, dan komt 
men - na nog natte rijstvelden en uitgestrekte pepertuinen te hebben doorloopen -
weldra in oerwoud. Een slecht pad leidt evenwijdig langs de rivier; soms vlak 
langs den oever, dan weer enkele honderden meters ervan verwijderd, over een 
afstand van ongeveer 10 km, waarna het terrein meer gebroken wordt en het pad 
op enkele punten 2 tot 3 km van de rivier verwijderd is, welke laatste er door 
laag bergland, dat in de buurt van de rivier een hoogte van 3 tot 400 m bereikt, 
zijn weg zoekt. Ongeveer 20 km van Radjabasa op deze wijze in Noord Westelijke 
richting gaande (ongeveer op de grens van de gewesten Lampongsche Districten 
en Benkoelen), wordt het terrein vlakker. De Semangka-rivier heeft er zich in ver- . 


