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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- . 
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scheidene grootere en kleinere stroomen gesplitst; een enkele ervan loopt soms 
droog; het voetpad naar Soeoh valt over een lengte van 4 tot 5 km met de bedding 
van zoo'n halfdoode rivier samen. 
In September '35, toen de eerste 
zware regens van den natten tijd 
in het gebergte waren gevallen 
vormde dit stuk een zeer lastig 
traject; kniediep en dieper soms 
moest men door het vuilbruine 
water waden, terwijl onzichtbaar 
geworden boomstronken en tak, 
ken de marsch zeer hem oeilijkt en. 

Hier, op ruim 40 km van 
de monding verwijderd, troffen 
wij een jon ge, anderhalf meter 
lange krokodil aan, die zich met 
opengesperde bek op een zand
bank lag te zonnen en bij onze 
nadering met een sprong weg
dook. Het is wel merkwaardig, 
deze dieren op een punt waar 
de middenloop van de Semang

Fig. 1. Semangka-rivier bij Radjabasa. Pematang Sawah 
(800 m hoog), grens van het wildreservaat, op den 

achtergrond. [foto v.d. schr. 

ka steenachtig en ondiep is, terwijl er een sterke strooming staat, zóó ver land
inwaarts aan te treffen. 

Fig. 2. Middenloop van de Wai Semangka, ca 100mboven 
zee. Steenachtige, ondiepe bedding met groot verval: oerwoud. 
foto v. d. schr.} 

Wanneer we een veertig 
meter breede, droge baan aan
treffen, welke onzen "weg" snijdt 
en door oerwoud leidt, be
grijpen we met een oude bed
ding van de Wai Semangka te 
doen te hebben. 

Van dit oogenblik af laten de 
kaarten ons in den steek en 
volgen we de baan, welke toch 
ook in Noord Westelijke richtipg 
gaat. Later blijkt deze baan de 
vroegere hoofdstroom-bedding 
te zijn geweest van de Wai 
Semangka. Kilometers wordt 
hierlangs, nu in vlugger tempo, 
gemarcheerd. De zandgrond van 
de oude bedding is spaarzaam 
met grassen begroeid ; hier en 

daar treffen we enkele afdrukken van menschenvoeten in het zand aan, en andere 
menschelijke sporen in den vorm van brandplekken in de vegetatie. Eigenaar
dig doet er ·de intact gebleven vegetatie .der rivieroevers aan, welke blijkbaar 
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niet veranderde; ook hier aan den rand meters hooge Zingiberaceae (poe ar) en 
veel rotan. 

Talrijker dan de sporen van menschen, zijn er die van wild. Herten- en 
varkenssporen vinden we talloos op de zandige plaatsen, ook een enkele tijger
prent. Op vele plaatsen van de oude bedding is het gras platgetrapt en afgerukt 
of uitgetrokken door olifanten. Vaak is het zand omgewoeld door die groote 
beesten, welke wij op dezen tocht echter niet te zien kregen. De kudden waren 
blijkbaar weer verder getrokken. Slechts ééns hooren we in de verte een trom
petstoot en het kraken van takken; ongetwijfeld had een alléénloopend dier zijn 
aanwezigheid verraden. Ook sporen van de in deze streek sinds 1933 verwilderde 
karbouwen treffen wij aan. 

Het eenige wat wij van de rijke 
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dierenwereld te zien krijgen is een troep 
van negen zwijnen. Bij onze 
nadering trokken zij langzaam 
in het bosch terug. Een groote 
ever evenwel, trok zich weinig 
van ons aan en stampte enkele 
malen met de beide voorpooten 
tegelijk op den grond. Zeker om te 
zien welke vreemde indringers dit 
verlaten gebied waren binnen-
getrokken. Wij waren nl. doodstil 
blijven staan toen wij de troep bij 

Kaa rt 1. Ligging der Soeoh-vlakte (naar STEHN). 

een bocht van de baan ontmoet
ten. De koelies met bagage waren 
op datoogenblik nog ver achter. 
Dit is de eenige marschorde waar
bij men . op dergelijke tochten 
wild kan ontmoeten. 

Makkelijk hadden wij het dier kunnen schieten, maar wat er mee te doen 
in zoo'n afgelegen streek, waar het . vleesch alleen door Europeanen of Chineezen 
gegeten wordt? 

Dus gingen we verder, waarop de ever den weg van zijn troep insloeg. 
Het begon laat te worden dien dag, en waar wij eerst door overvloed van 

water bijna gedwongen waren geweest terug te keeren, kregen wij thans door 
watergebrek een flinken dorst; de veldflesschen waren niet gevuld en een stroompje, 
in de buurt waarvan ons kamp kon worden opgeslagen, was nergens te bekennen. 

De weg begon weer moeilijker te worden; meters hooge rietgrassen beletten 
ons tenslotte het snelle voorttrekken. Dus wachtten wij op de dragers, die ander
half uur later kwamen opdagen. 

De omgeving had een ander aanzien gekregen; rondom is het boschgedood 
door de verlegging van de Semangka in 1933: zoover het oog reikt en zeker kilo
meters in het rond strekt dit troosteloos kaaltakkige woud zich uit. 

Het eenig zichtbare levende wezen is een zwartbruine roofvogel, die · zich 
niet ver van ons neerzet. 

Terwijl de schemering valt, klimt een van de dragers in een boom om zoo 
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mogelijk de marschrichting te bepalen. Opge
wonden wijst de man naar het Westen. 

Op 't kompas loopend slaan we ons 
door het taaie gras, waarin we weer op tal
rijke olifantensporen stuiten. Na enkele hon
derden meters wordt het gras ijler en hebben 
ook wij een verrassend uitzicht. Voor ons 
ligt een breede, kale vlakte; in de verte stij
gen stoomwolken enkele honderden meters 
recht omhoog en verliezen zich in de laag
hangende regenwolken. In de woeste schoon
heid der vlakte kunnen we ons evenwel nog 
niet verdiepen; een goede kampplaats is 
thans een eerste vereischte. Een kleine plas 
water, na de laatste regens blijven staan, 
lijkt geschikt om onzen dorst te lesschen. Het 
water blijkt evenwel zuur en ondrinkbaar te 
zijn. Gelukkig vinden we verderop een ander 
plasje, waarvan het water iets beter drink
baar is. 

Terwijl kamp wordt gemaakt, begeven 
de opzichter en ik ons in de richting van de 
stoomwolken. Pas als we dichterbij komen 
merken we, dat een tamelijk groot meer ons 

Fig. 3. Doode rivierarm op de grens van 
Benkoelen (voetpad naar Soeoh) op 220 m b.z.; 

water kniediep . ( foto v.d. schr. 

er van scheidt. 
Dit meer is de met regenwater 

volgeloopen krater, welke ont
stond in Juni 1933, toen een ge
weldige aardbeving op 25 Juni 
Kroë teisterde, 426 menschen om
kwamen onder de puiohoopen 
van hun huizen, waarvan er 
ongeveer 1800 werden verwoest, 
of bedolven werden door de 
reusachtige aardsehuivingen af
komstig van den 2232 m hoogen 
Goenoeng Pesagi, welke berg 
ruim 35 km van den uitbarstings
baard af gelegen is. 

Fig. 4. Op marsch door de oude hoofd-stroombedding van 
de Wai Semangka. Op den voorgrond grassen en vele 

Vóór dien tijd wasdeze vlakte 
een moeras met ènkele vulka
nische verschijnselen aàn den 
rand ervan 1). 

foto v. d . schr.] olifantensporen in het zand. 
De sinds dien tijd plaats gehad 

1
) Voor de beschrijving dezer verschijnselen en de aardbeving 1933 wordt verwezen naar de 

aan het eind van dit opstel genoemde literatuur. 
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hebbende veranderingen in het landschap kunnen den volgenden dag, 23 Sep
tember 1935, worden nagegaan. 

Schetskaart Soeoh,l\roë 

Kaart 2. 

Van het dien avond op het tentzeil 
neerkletterende regenwater, dat zich bij 
bakken uit den hemel neerstortte, trokken 
wij ons niet veel aan. Na een vermoeienden 
dag was alles weldra in diepe rust. 

Den volgenden dag bleek dat. waar 
vroeger een groot moeras op de kaart 
was geteekend, een w~jde meervlakte was 
gevormd~ 

Wij bezochten de oevers van de me
ren en groote plassen; met behulp van 
passenteller en kompas werd bijgaande 
ruwe .schets gemaakt, welke de ligging 
der meren wel ongeveer zal weergeven, 
maar die op een groote nauwkeurigheid 
geenszins aanspraak maakt. Tevens werd 
de uit het grootste meer oprijzende kra
terwand beklommen, van welk punt men 
- ongeveer 120 m boven het meer, vol
gens den hoogtemeter - een schitterend 
uitzicht heeft over de kale vlakte met zijn 

meren, zijn heete modderpannen, modder
fonteinen en stoomwolken. 

Het grootste meer, het eigenlijke kra
termeer, waarvan alle uitgeworpen zand- en 
steenmassa's afkomstig moeten zijn, trokken 
wij daarbij geheel om. Dit groote meer heeft 
zijn afwatering, bestaande uit een ondiepe 
geul, naar het Zuiden, waar een kleiner 
meer ontstond, dat eveneens zuur water heeft. 
Het zuurst is evenwel het middelste meer. 
Andere meren en plassen zijn reeds min of 
meer verzoet'; geheel verzoet is de meest 
Zuid-Westelijk gelegen plas, die tusschen heu

Fig. 5. · ... zet zich een roofvogel niet ver van 
ons neer. .. . {foto v. d. schr. 

vels van uitbarstingsmateriaal en den voet van den Pernataug Bata ingeklemd ligt. 
Hierin stroomt nl. een klein beekje uit, dat van het aangrenzende gebergte afkomstig 
is. Zelfs enkele visschen werden er al gezien. Een rand van Cyperaceae als eerste be
groeiing markeert de oevers van dit meertje: een drinkplaats van herten en olifanteQ. 
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Een andere verandering in de Soeoh-vlakte is het verdwijnen van de in 1930 
door VAN BEMMELEN waargenomen en onderzochte kiezelsinter-terrassen. Deze 

Fig. 6. Twee kiekjes van het trekkamp in de Soeoh-vlakte. Links op den voorgrond zijn duidelijk 
olifantensporen te zien! [foto v.d. schr. 

zijn in 1933 waarschijnlijk mede in de lucht geblazen; een enkel brok sinter werd 
ook wel tusschen de andere nieuwe steenbrokken van de vlakte aangetroffen. Wel 

Fig. 7. 's Morgens vroeg in de Soeoh-vlakte. Wolken 
rijstvogels boven het hooge gras. 

foto v. d. schr.] 

zijn op de aangegeven plaats nog 
heet waterbronnen. 

Het duidelijkst en het meest in
drukwekkend zijn de verschijnselen 
's morgens en 's avonds, wanneer de 
stoomontwikkeling in de koelerelucht 
beter zichtbaar wordt. 

Op meer dan 40 plaatsen ziet men 
dan kleinére en grootere stoomwol
ken, in en voornamelijk aan de 
randen van de vlakte. 

De plaatsen ten Westen van het 
grootste meer, waar reusachtige 
wolken aan den grond ontsnappen, 
kunnen thans van dichtbij, op slechts 
enkele meters afstands, bezichtigd 
worden. Bij het onderzoek van Dr 
Ch. E. STEHN in 1933, tijdens uit

barstingen in de vlakte, was hiervan natuurlijk geen sprake, en de houtvester 
Ir H. G. W. MEYS kon in 1934 de gebieden van heftige werking nog niet betreden 
vanwege de hinderlijke dampen. · 

(Wordt vervolgd) F. W. RAPPARD. 


