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Tijdens de in 1856 in de vier Marga's Waay Orang, Radja
Bassa, Dantoeran en Negara Eatoe plaats gehad hebbende krijgs-
verrigtingen belast zijnde met eene heropname van dit gedeelte
der Lampongsche Districten, zoo zijn door mij nieuwe berigten
over het doorkruisde terrein verzameld, die gevoegelijk als een
aanhangsel tot de Topographische en Geographische Beschrijving
der Lampongs kunnen beschouwd worden.

Kortheidshalve heb ik ze gerangschikt in dezelfde orde, als
die welke bij mijne vorige beschrijving is gevolgd en met de
cijfers der corresponderende pagina's voorzien.

No. 1 (bl. 77). De Radja Bassa kan het gemakkelijkst be-
stegen worden van uit Taman en Kalau, beide plaatsen aan de
noordzijde van den berg gelegen. De voetpaden, welke van
daar naar den top voeren, vereenigen zich boven Toelong Kring
en gaan van daar naar de plaats, waar vroeger Marambong
gestaan heeft. Van hier afhoudt alle spoor van kuituur op en
volgt men in 't begin het riviertje Toelong Kring; wanneer
men dit verlaten heeft, wordt het pad geduiig steiler en be-
reikt men eindelijk een klein plateau ten oosten der toppen
van den Radjah Bassa gelegen, en.hier was het, waar de
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teling Radin Iiitan zijn bivouac had opgeslagen, den naam van
Katimbang dragend. Alvorens men deze plaats bereikt, passeert
men tweemalen zeer smalle en steile bergruggen, regts en links
door diepe ravijnen begrensd, op welker voet bruischende berg-
stroomen vloeijen. Deze ruggen waren tijdens de expeditie in
1856 versterkt en werden de eerste Gala Tanah en de tweede
Poraattang Sentok genoemd. - ; *. •«& t.̂ ;.- ;•<*%*/.•_•;•• £:

Van Peningahan uit voert insgelijks een voetpad over de
oemboels Repon, Doerian en Pintjer Langkar naar Katimbang.
Het voert over den rug, welke de scheiding vormt tusschen
de rivieren Peningahan en Toeba-Mattie. Kort voor Katim-
bang was ook deze weg daar, waar hij het steilst en smalst
werd, versterkt en droeg deze plaats den naam van Saley
Taboean.

Verscheidene voetpaden loopen nog van den weg van Kalau
af tot Peningahan naar Katimbang; allen vereenigen zich echter
met de beide voorschreven wegen. . .-;--•. ;

Van Katimbang uit voert een weg naar de eigenlijke toppen
van den Radjah Bassa, waarvan c!e noordelijkste of Goenoeng
Danau de hoogste is.

«Van dien top voert een voetpad over Kakaret en Waav Ke-
nalie naar Ketjiipè en een tweede tussclien de toppen Goenoeng
Toetong en Goenoeng Sepan genaamd, over Harvi Brah naar
Radjah Bassah. Alvorens men Harvi Brah bereikt, gaat nog
een voetpad westelijk af, hetwelk over oemboel Ballak naar
Tjantie voert. ,'•-: ?•*•.-.?:%:." V '

De vier toppen van den Radja Bassa schijnen in vroegeren
tijd den kratermond van dien vulkaan uitgemaakt te hebben,
tot dat door de eene of andere omwenteling de krater is inge-
stort en zijne wanden uit elkander geschuurd zijn. Langzamer-
hand zijn zij alsdan met weelderig bosch begroeid en hebben
hun tegenwoordigen vorm verkregen. De top van den Goe-
noeng Danau is echter geheel kaal en men heeft van daar een
heerlijk vergezigt, terwijl de westelijke wand steil afloopt tot
op eene diepte van ± 500 voet, waar hij bcspoeld wordt door
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een klein meer, gevormd in de holte van den ouden krater.
Visschen worden in dit meer niet gevonden en volgens het
zeggen van den inlander is het onpeilbaar.

N°. 2 (bl. 79). De oostkust is van Kampong Soemoer al'
tot aan den oemboel Pagadoengan niet begaanbaar; van daar
kan men langs het strand tot aan de plaats gaan, waar de oem-
boel Kaü Boessoek gestaan heeft, vervolgens wordt het strand
moerassig en is niet meer begaanbaar.

N°. 3 (bl. 90). De rivier Ballak, welke in de rivier Batoe
Payong valt, wordt ook Waay Pisang genoemd.

N°. 4 (bl. 95). Aan de noorder helling van den Radja-Bassa,
op omtrent 2 palen van Katjapé, worden warme bronnen ge-
vonden, Waay Belirang genaamd, en evenzoo vindt men aan
het strand ten zuiden van den Radja Bassa warme bronnen tus-
schen Sawatjou en Ngamboes.

N». 5 (bk 98). Van Blantong uit loopt de weg tot Waay
Orang en wordt nu een zeer goede militaire weg, die over
Tjantie/Katimbang, Radja-Bassa, Paloeboe Panangoengan, Pe-
ningahan, Tjampakka en Kalau om den geheelen berg voert;
van Djattie uit is een verbindingsweg gemaakt, die naar Pe-
ningahan voert, en van Tjampakka zal een pedattieweg aange-
legd worden naar Ketapan, aan de oostkust tegenover de 3 Ge-
zusters gelegen.

De overige wegen, welke de verschillende kampongs en
oemboels verbinden, zijn slechts voetpaden, en die welke noor-
delijk naar de Sekampong-Rivier voeren, worden in den west-
moesson gedeeltelijk geinundeerd, zoodat zij voor troepen on-
bruikbaar zijn.

Het is mij echter gebleken, dat men, de oevers van de rivier
Pisang volgende, zeker een goeden weg zoude kunnen aanleg-
gen tot Assahan.

N°. 6 (bl. 106). De versterking, waarvan hier gesproken
wordt, schijnt, even als Katimbang, een reduit geweest te
zijn te Kenalie, waarvan de toegangen aan de steilste hellingen
van den weg versperd waren. Deze versperringen zijn echter
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reeds lang gesloopt en het is mij bij onderzoek gebleken, dat
de door mij vroeger gemaakte beschrijving sterk overdreven is
geweest. Nergens ten minste heb ik passages ontmoet, die men
door middel van touwladders heeft moeten beklimmen.

N". 7 (bl. 112). Bij de markt en handelsplaatsen in de
Lampongs-Baai mag thans ook Kali-Anda gevoegd worden, als
zijnde daar langzamerhand eene kampong ontstaan, geheel door
handeldrijvende vreemdelingen bewoond.

Ook Ketapan aan de oostkust is zeer voordeelig gelegen en
zal misschien, wanneer er een pedattieweg naar toe voert, met
der tijd de voornaamste handelsplaats der 4 Marga's worden.
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