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Inleiding
Willem Gerrit (Wim) Plink (1907-1945) stond in de familie
bekend om zijn uitvoerige brieven en mooie reisbeschrijvingen.
Helaas is dit de enige brief die bewaard is gebleven.
Toen hij huwde met Wilhemina van Dijk (roepnaam Zus) vond
hij dat hij genoeg had geschreven en dat zijn vrouw dat maar
verder moest doen. Of dat gebeurd is is onbekend. Daar werd
later nooit meer iets van gezien en ook nooit enige brief
gevonden.
Plink volgde de opleiding tot onderofficier bij het Koninklijk Nederlands-Indische Leger (KNIL) en
vertrok in 1929 naar de Oost. Het jaar daarop, hij was toen in opleiding bij de Kaderschool in
Magelang , maakte hij met een stel dienstmakkers een tocht naar de vulkaan de Soembing, waar zich
onder meer het Heilige Graf van Klai Makoekoean bevond.
Het reisverslag dat hij hierover schreef kunt u hieronder lezen. De foto’s die Plink beschrijft zijn
helaas zoekgeraakt. Dit is getracht te ondervangen met andere afbeeldingen uit deze tijd en
contemporaine foto’s.
Plink bereikte uiteindelijk de rang van sergeant-majoor en werd in 1942, na de bezetting van
Nederlands- Indië door Japan, geïnterneerd.
Na vele omzwervingen, waarbij hij onder meer de ondergang van de Junyo Maru meemaakte en aan
de Pakan Baroespoorlijn te werk werd gesteld, overleed Plink te Pakan Baroe, op 37-jarige leeftijd,
aan alle ontberingen. Hij ligt begraven op het Ereveld Leuwigajah te Cimahi.

Subsistentenkader in weltevreden. Plink zit in het midden boven.

Brief van Willem Gerrit Plink aan zijn broer Herman, met een uitleg over de verdwenen foto’s

Introductie
Beste Herman,

Magelang, 15 juni 1930

Ik heb je brief ontvangen en ik kon hem heel goed
ontcijferen. Een woordenboek heb ik er niet bij nodig
gehad. Als ik het zo bekijk is mijn stijl vrij hopeloos geweest.
Dat is ook een van de redenen waarom ik deze brief maar in
het Hollands schrijf.
De verschillende fouten die je opsomde heb ik eens goed
bekeken en ik ben er alweer iets wijzer door geworden. Ik
moet eerst maar eens een paar boekjes lezen, dan zal het
wel beter gaan. Dat boekje dat Janny1 mij stuurde, “An
Irishmans difficulties with the Dutch language” is er juist
een als ik geloof ik nodig had. Verzoek haar er nog maar
eens voor. Ik heb haar zelf reeds geschreven.
Je vroeg mij of ik de datum wilde schrijven waarop ik aangesteld word. Nu, naar de laatste berichten
moet dat ongeveer 21 juni zijn, doch zeker is er nog niets. Wel heb ik van vrij betrouwbare zijde
gehoord dat ik direct effectief zal worden, doch ook daar ben ik nog niet eens zeker van. In
afwachting op de aanstelling ben ik toch maar vast lid van O.A.B. geworden.
Dit is wel de machtigste onderofficierenbond hier in Indië. Je bent feitelijk verplicht er lid van te
worden want deze vereniging heeft al kolossaal veel goeds teweeg gebracht voor de onderofficieren.
Enfin, je zult de verschillende gegevens die ik aan onze pa zond misschien wel gelezen hebben, dus
zul je er wel iets van afweten.
Verder heb ik ook je foto ontvangen. Het is een heel aardig dingetje. Ik zal je vermoedelijk met deze
brief ongeveer een dertig foto’s sturen, welke gemaakt zijn tijdens een trip naar Goenoeng
Soembing. We zijn met zijn drieën deze berg dwars overgestoken en als je nagaat dat de top 3371
meter boven de zeespiegel ligt en het een van de meest woeste bergen van Java is zul je wel
begrijpen dat het geen kinderwerk was.
Ik zal trachten een beschrijving te maken van de tocht en ik zal hiermee wachten tot ik alle foto’s
ervan heb. Ik zal ze dan nummeren en in volgorde beschrijven. Alleen de kieken kosten mij alreeds
negen gulden doch ze zijn het absoluut waard. Ik verzend daarom deze brief nog niet en ik zal steeds
een stukje bijschrijven. Ik heb nu op het ogenblik geen tijd meer doch morgen of overmorgen zal ik
doorgaan met de avonturen te vertellen, welke we daar beleefd hebben. Dus vandaag tot zover.
Beschrijving van de voorbereidingen tot de tocht
16 juni 1930
Ik ben geloof ik wel niet in staat alles te beschrijven wat ik op deze tocht gezien heb, doch ik zal het
zo goed mogelijk trachten te doen. Ik zal me daarom voornamelijk bepalen tot de foto’s te
beschrijven.
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Janny van der Gaag was de verloofde van broer Herman Willem Plink

Om te beginnen moet ik je vertellen dat de voorbereidingen vrij uitgebreid waren en dat was
noodzakelijk, en vooral voor ons, omdat we moesten woekeren met onze centen. We deden
tezamen met buitengewoon veel genoegen inkopen.
Gelukkig had een van ons al meer bergtochten gemaakt en deze zorgde er wel voor dat er geen
ameublementen meegesleept werden. Tenslotte hadden we een keurige collectie van blikjes
gecondenseerde melk en blikjes met andere dingetjes bij elkaar gescharreld, hetgeen grote
braspartijen in het vooruitzicht gaf.

Contemporain kaartje van de omgeving van de tocht

We hadden vier dagen verlof gekregen onder de voorwaarde dat we geen karabijn stiekem zouden
meeslepen. De compagniescommandant was blijkbaar meer bezorgd voor zijn vuurwapens dan voor
ons. De klewang mocht mee. Nu je hebt absoluut zo’n dingetje nodig. Veronderstel dat je van de
paden afdwaalt en je hebt geen klewang of kapmes om jezelf een pad te hakken, dan vermoed ik dat
je heel wat ellende zou krijgen.
Onderweg naar de Soembing
Enfin, vrijdag 6 juni vertrokken we dan met een zware veldzak op de rug met vreselijk onverschillige
gezichten en nageschreeuwd door de overige heren van de kaderschool. We pikten een taxi, hetgeen
nog wat gepingel teweeg bracht over de prijs die de goede man, of liever gezegd kamponggladekker

van een chauffeur, vroeg. Dat heerschap vroeg vijf gulden voor een rit van 13 kilometer. Toch bracht
hij ons voor satoeringgit (2.50 gulden) naar de dessa Kategen.

Brug over de Progo te Magelang met uitzicht op de Soembing

Dit is op zichzelf al een mooie rit. Je passeert dan het Progo-dal, dat heel diep is en heel aardige
vergezichten heeft. We hebben de taxi meegenomen tot op het punt waar de grote weg ophoudt en
verandert in een paardenpad. Ik voeg hierbij een schetsje dan kun je ongeveer zien hoe de boel in
elkaar zit.

Schets die Plink maakte van het terrein

Ik heb de wegen recht getekend doch dat is niet juist. Er zijn onnoemelijk veel bochten en de weg
klimt bijna voortdurend, dus is dat heel lastig te tekenen.
In Kategen namen we onze eerste foto. Deze is niet bijzonder duidelijk doch de atmosfeer was nog
niet helder genoeg. En hier begonnen we met lopen. Al direct sloegen wij het verkeerde pad in. Onze
weg liep noordwest. Na enige ogenblikken werd uit gewoonte het kompas tevoorschijn gehaald en
zie: we schenen pal noord te tippelen. En dat was nog te midden van de bewoonde streken, dus een
waarschuwing dat als we boven waren we verduiveld goed uit onze doppen moesten kijken.

Berg Soembing met op de voorgrond twee vrouwen en een man

Halverwege Kategen en Keberulegi namen we een kiek van de Soembing, doch ook deze is niet heel
duidelijk. Trouwens, heel veel meer was er ook niet van de berg te zien. Als regel is hij het helderst in
de morgen en ’s avonds tegen het donker. Doch het was deze morgen nogal dampig. Op dit punt had
een zeer belangrijke gebeurtenis plaats, namelijk een van ons, Oswald, een grote stoere Fries, moest
zijn sokken verwisselen
We stapten hierna weer kalm aan verder en genoten van de schitterende gezichten. We passeerden
het Gianti-gebergte met zijn twee toppen: de G. Gianti en de G. Kekep. ,respectievelijk op 1.167
meter en 1.244 meter boven de zeespiegel gelegen. De weg steeg hier vrij aardig, je kunt het zien op
de schets, ik heb de verschillende hoogtepunten erop gezet, overgenomen van de kaart der
Topografische Dienst.

Schets van het terrein, gemaakt door Plink

Op eierenjacht
Eindelijk kwamen we in de kampong Kebeulegi. Het was toen ongeveer negen uur. Onze komst was
al van verre aangekondigd en aan de ingang van de kampong ontwaarden wij een geheel leger van
hoofden, welke schielijk verdwenen als we er maar even naar keken. De bevolking scheen vrij
schichtig te zijn , tenminste toen we de bamboepoort instapten was er geen mens te zien. Wel zagen
we er ontzaglijk veel kippen.

Omgeving van de wandeling. Contemporain beeld uit satelliet

Dit kwam mooi uit want we waren van plan om een voorraad eieren in te slaan. Na veel gescharrel
konden we een oude vent te pakken krijgen, die niet zo vlug weg kon komen en deze bracht ons naar
de baas van de kampong, een doekoe. Ik zal niet al de verschillende rangen opnoemen van al die
dessahoofden omdat ik ze zelf niet weet en het is in bijna iedere streek verschillend.
Deze doekoe kende bijna geen Maleis, dus was het heel lastig om hem aan zijn verstand te brengen
dat we eieren verlangden te kopen. We vroegen telor hajam, dat begreep hij niet. Na eindeloze
gesprekken bleek dat een ei hier ndok heette. Maar ofschoon we hele legioenen kippen zagen: “ndok
botten angsel”.
Aangezien we de boel niet op stelten wilden zetten dreven we dus maar heel gemoedelijk af, doch
vlak bij de uitgang stond de school van de kampong en we maakten daarvan gebruik door
ogenblikkelijk de onderwijzer aan te schieten. Deze, een inlander, sprak natuurlijk vloeiend Maleis.
We legden hem onze heftige verlangens naar eieren bloot en het bleek ons dat wij eieren konden
krijgen mits we ervoor betaalden. Het is duidelijk dat het van begin af aan in onze bedoeling lag ze te

kopen en niet te nemen doch het scheen dat de bevolking dacht dat het ons te doen was om ze
zonder betaling te willen hebben.
Deze toekang onderwijs stuurde zijn gehele schooljeugd de kampong in om eieren op te halen en na
verloop van een kwartier hadden we 18 stuks bij elkaar in een zak. De kippen hadden niet meer
geprutst op dat ogenblik. We maakten uit dankbaarheid een foto van de school en beloofden een
afdruk aan de onderwijzer te sturen.

Weg tussen Soembing en Sindoro

Gewapend met de papieren zak met eieren begonnen we het laatste stuk van die dag te klimmen.
We wilden overnachten in kampong Mangh, de hoogst gelegen kampong op de Soembing, op 1.466
meter hoogte gelegen. De streek begon hier al heel andere kentekenen te vertonen. De plantengroei
werd al meer en meer subtropisch en buitengewoon schitterend.
Overnachting te Mangli
Na ongeveer een vijf kwartier bereikten we Mangli. Hier herhaalde zich hetzelfde als in Kebeulegi,
met het verschil dat toen we de loerah vonden we vrij aardig een boom met hem konden opzetten.
Hij stelde zijn woning tot onze beschikking en we regelden het eten, slapen, e.d. Deze man was ons
buitengewoon behulpzaam. In deze kampong konden we voor het laatst behoorlijk baden. Er was
daar een natuurlijke mandikamer, zo schitterend mooi, dat het met geen pen te beschrijven is.
Het water kwam daar direct uit een bron en was buitengewoon koud. We hebben er een kiek van
trachten te maken doch de schoonheid van de omgeving komt er niet op uit. Bekijk de kiek maar
eens goed en stel je dan voor dat alles met groen mos bedekt is.
De bamboes zijn ongeveer 30-40 meter hoog. Links onderaan bevindt zich de pandjoeran, welke niet
zichtbaar is omdat het op die plaats veel te donker was. Verder is de hoogte links ongeveer 200-300
meter. Rechts bevindt zich de rest van het ravijn , de bodem is er niet van te zien door de zware
begroeiing.

Ik schatte de diepte, zoveel als er van zichtbaar was, op ongeveer 400 meter. De inlander die er bij
staat is de loerah van de kampong. Deze scheen het baden van ons buitengewoon interessant te
vinden. Hij had waarschijnlijk nog nooit een blanda in Adamskostuum gezien.

Contemporaine foto van een oude brug bij Mangli, tegenwoordig Kaliangkrik

Van hetzelfde ravijn hebben we nog een foto genomen. Deze is genomen aan de uiterste rand. Het
pijltje op de schets geeft de richting aan, de zwarte stip de pandjoeran. Als je de kiek met een
vergrootglas bekijkt zal je in de linkerbovenhoek op ongeveer 2 1/2 centimeter gemeten naar het
midden enige rotswanden zien. Daar kijk je tegen de overkant van het ravijn aan.
Beneden de rotsen lopen de wanden stijl naar beneden en daar bevindt zich ook de panjoeran.
Misschien kan je je er een idee van vormen hoe ontzaglijk groot en uitgestrekt alles is. De telegans
die je erop ziet zijn beplant met djagoeng, tabak, kool en aardappelen, zoals je ziet dus Europese
kost. Rijst wordt hier niet meer verbouwd en klappers en pisang zie je op deze hoogte ook niet meer.
De bevolking heeft hier als hoofdvoedsel djagoeng, een soort mais. De kleine daken die je ziet op de
foto zijn de wachthuisjes om in de oogsttijd de telegans te bewaken.
We hebben hier verder ook nog een wandeling in het ravijn gemaakt. Het was daar zo schitterend
mooi dat ik het mijn leven lang niet zal kunnen vergeten. Ik kan het ook onmogelijk beschrijven.
Foto’s konden we daarvan niet maken. Het was halfduister van de zware bamboebegroeiing. Er
waren daar ongeveer vier of vijf bronnen en links en rechts stroomden de beekjes.
Overigens hebben we het in die kampong heel goed gehad. Het eten was vrij goed en we hadden
aardappels klaar laten maken doch daar hadden ze geen kaas van gegeten. We moesten ze halfzacht
opeten. Doch met behulp van veel eieren, kool en thee met gecondenseerde melk hebben we een
vreselijke hoeveelheid verzwolgen. We hebben, alles bij elkaar, per man ongeveer 20 eieren daar in
Mangli opgegeten. Dus gebrek aan kracht hadden we niet.
We hebben nog een kiekje genomen van het huisje waar we gepit hebben, waar tevens de loerah
met zoontje opstaan. De oude kerel met de misvormde voeten was de man die voor de inwendige

mens gezorgd had. Vanaf dit plateau heb je een schitterend uitzicht over de hoogvlakte van Kedoe.
Hierop zal ik nu evenwel niet nader ingaan omdat we hogerop foto’s gemaakt hebben aan de hand
waarvan de beschrijving duidelijker zal zijn en het uitzicht mooier.
We hebben die nacht goed geslapen, uitgezonderd Stef, die zoals bleek meer verwend was en vrij
kieskeurig. Wat mij betreft: ik slaap op een harde plank nog wel als het moet. En een baleh-baleh
geeft heus niet veel veerkracht.
In deze kampong hadden we wel gidsen kunnen krijgen doch we wilden het zonder deze doen. Het
maakt de tocht interessanter doch ook gevaarlijker. Het grootste gevaar dat je kunt overkomen is
verdwalen. Op zichzelf is het niet zo erg doch je kunt geen water krijgen en natuurlijk ook geen
voedsel.
Reis naar de top
Enfin, we hadden zo goed en zo kwaad als het ging de weg laten uitleggen door de assistent
wedono, die later was komen opdagen omdat hij van onze komst had gehoord. Hij was erg bang toen
hij hoorde dat we alleen wilden gaan en heeft ons wel vijf maal trachten uit te leggen hoe de richting
was die we moesten nemen. Wij evenwel dachten dat wij met behulp van kaart en kompas het wel
zouden halen. Later bleek dat wij aan die voorwerpen bitter weinig hadden.

Mangli contemporaine foto zonsopgang

Volgens de kaart ging er uit Mangli geen pad naar boven en in werkelijkheid wemelde het van paden
in allerlei richtingen. Daarom bestelden we een orang penghantaran (gids),die ons uit het bebouwde
gedeelte zou brengen.
Het kostte ontzettend veel moeite en meer dan een uur werk om deze luitjes,die heel erg slecht
Maleis spraken, en vreselijk dom en bang waren, uit te leggen dat deze penghantaran ons slechts een
uur zou vergezellen, waarna deze zou “Toeroen Soembing en kita orang mabel pergi naik kaalas

Soembing sendiri”2. Het lukte tenslotte en we gingen pitten. Voor vandaag zal ik hier eindigen en de
volgende keer verder. Selamat tidou.
Vandaag was het zaterdag 7 juni en Asjoera, een Javaanse feestdag. We konden dus verwachten dat
er bezoekers voor het heilige graf zouden zijn. Na een vrij stevig ontbijt van hard gekookte eieren en
thee vertrokken we vanuit Mangli . Het was toen ongeveer half zes en even licht.
De gids, een Javaan, die geen woord Maleis verstond, was al een hele tijd aanwezig. Het pad, of liever
de verschillende paden, waren zo steil dat de inlanders er een lange trap van hadden gemaakt en op
deze manier klommen we tot aan de grens van het bebouwde gedeelte.
We moesten toen halt houden om een beetje te bekomen, last van hartkloppingen en ademhaling.
Hier stuurden we de gids terug en begon de tocht door de woestenij. Na ongeveer een uurtje waren
we in het dichte oerwoud. Er was nergens geen uitzicht.

De steile weg waar een trap van gemaakt was op een contemporaine foto

Het pad ging ontzettend steil naar boven. We trachtten steeds uit te kijken of we de top konden zien
maar het was hopeloos. Wanneer je hier in de Oost op een dergelijke manier moet lopen is het altijd
zaak om uit de ravijnen vandaan te blijven, de paden lopen altijd over de bergruggen heen. Het onze
dus ook.
Gelukkig hadden we de vorige dag de bergrug die we volgen moesten helemaal kunnen zien en met
behulp van het kompas konden we op sommige plaatsen ons heel nauwkeurig oriënteren. Ik kan ook
niet precies de weg meer uittekenen want soms liep het heel vreemd. Dan weer links dan weer
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Vertaling (met dank aan Peter Steenmeijer): "..de Soembing weer zou afdalen waarna wij verder zouden gaan
en de Soembing zelf zouden beklimmen."

rechts van de rug doch nooit precies bovenop. Op een plaats werd het links van ons plotseling helder
en konden we een weinig naar links en naar beneden zien.
Het was een wand die nagenoeg loodrecht naar beneden liep en het ravijn moet ongeveer een
kilometer diep zijn geweest. Overigens was het zo donker dat we geen foto’s konden maken. Op
slechts een plekje hebben we van de gelegenheid gebruik kunnen maken.
Het pad liep toen rechts van de rug en de zon kwam juist even tussen de bomen doorspelen. Dit is
foto nummer 7. De varen die je achter mijn schouder ziet is ongeveer twee meter hoog. Dit soort
komt alleen voor op plaatsen boven de 2.000 meter. Tussen ons beiden in zie je een kleine lichte
streep, aanvangende bij mijn schouders. Dat is het pad hetwelk je naar boven ziet gaan.
Het is anders een wonder dat we het pad niet kwijtraakten. Slechts een keer zijn we raar gaan doen
doch dat kwam doordat er een splitsing kwam en we begonnen het pad te lopen hetwelk het
duidelijkste zichtbaar was. Na een kwartier ongeveer begon het pad af te dalen en kwam terecht bij
een kleine kali, waar een heel klein beetje water vloeide. Het was voor ons een teken dat we dus van
de rug waren afgegaan en dat we verkeerd liepen, tenminste, dat dachten wij. Temeer omdat er een
loodrechte wand voor onze neuzen stond.

Contemporaine foto van het uitzicht op de Merapi en Merbaboe, dat Plink en zijn makkers hadden

We keerden terug en begonnen het andere pad te volgen. Na dit een half uurtje gevolgd te hebben
met de grootste moeite liep het dood en stonden we dus helemaal voor een fiasco. We gingen weer
op onze schreden terug en liepen weer het vroegere pad in. We onderzochten de rotswand bij de kali
eens heel nauwkeurig en daar waren tekenen op te vinden van een opgang.
We moesten ongeveer vijftig meter naar boven klauteren en het pad lag weer voor ons. Het woud
begon nu ook minder dicht te worden. Op deze manier kwamen we wel op een andere bergrug, doch

dat hinderde niet. Gelukkig was het ravijn op die plaats zeer ondiep, zodat we niet veel tijd verloren
hadden. En de hoofdzaak was dat we het pad weer te pakken hadden.
We konden ons nu hoe langer hoe beter oriënteren en de top was af en toe al zichtbaar. Op sommige
plaatsen hadden we al schitterende uitzichten. Op de kiek nummer 8 kun je je er enig idee van
vormen wat we zagen tussen de bomen door. Als je goed kijkt kun je aan de horizon de Merapi
(rechts) en de Merbaboe (links) zien liggen en meer op de voorgrond het Gianti gebergte. Op de
andere kiek (nummer 9) zijn we weer wat hoger en stormden de wolken ons aan. Je kunt juist zien
hoe de achterste rug in de mist verdwijnt. Op deze plaats ongeveer was het zware oerwoud al reeds
zo goed als weg.
Er waren hier nog wel bosschages doch het was vrij ijl. Op sommige plekken begonnen de alangalang velden reeds. Tot hiertoe en soms nog hoger komen de grassnijders om voedsel te halen voor
de geiten. Ze lopen dan bijna steeds te zingen.
Men zegt dat het angst is voor de berggeesten doch dat geloof ik niet erg want ze waren zeer vrolijk.
Je zag soms een hele familie, van klein tot groot langs het pad naar boven klauteren. Boven het punt
waar foto 9 gemaakt is komen ze maar zelden. We waren hier dus in de eenzaamheid en van de
tropische hitte was hier niets te bemerken.

Contemporaine foto zonsopgang Merapi en Merbaboe

Eindelijk kwamen we op geheel open terrein, tenminste de ruggen waren grote grasvlakten
geworden. De ravijnen waren echter nog vrij zwaar begroeid met sparren. Het geheel had, wat
betreft de plantengroei, een Europees aanzien.

Op een gegeven moment konden we de top buitengewoon goed waarnemen en hij zag er zo vreselijk
woest en onherbergzaam uit dat we besloten niet op de top, zoals oorspronkelijk het plan was, te
bivakkeren doch onder de top te blijven en water te zoeken.
Op een gegeven moment evenwel draaide het pad een heel stuk naar rechts en eindigde voor een
steile grashelling. Naar beneden konden we niet, het pad teruglopen wilden we niet en dus
klauterden we op handen en voeten de grashelling op.
Het was ongeveer een honderd meter hoogte en daar deden we een uur over. Bovenop gekomen
vonden we een geschikte plaats voor een bivak. Doch hierover morgen verder.
Nacht in het bivak
Zoals ik zei vonden we direct een uitmuntende plaats om te bivakkeren. Terwijl de anderen de plaats
schoon begonnen te kappen ging ik er direct op uit om water te zoeken. Daarom begon ik natuurlijk
af te dalen in het ravijn en tot ons geluk stootte ik bijna direct op een pad dat naar boven liep en had
dus het goede pad voor de volgende dag gevonden.

Andere tocht in 1929 bij Titjalenka, in de buurt van Bandoeng. Dit is een collega van Plink, Keet genaamd. Deze
afbeelding geeft een goede indruk van hoe het uitzicht vanaf de Soembing eruit moet hebben gezien.

Ik ging evenwel naar beneden en het bleek mij dat het pad dwars door een droge kali liep. Met de
grootste moeite ben ik een eindje naar beneden gedaald, hetgeen gezien de steilte en de gladheid
van de stenen verbazend lastig en gevaarlijk was. Eindelijk zag ik diep beneden mij water glinsteren
en ik keerde weer terug.
We hebben ongeveer twintig minuten gerust en zijn toen aan het werk gegaan. Nu, ik kan je
verzekeren dat ik nog nooit van mijn leven zo hard gewerkt heb als die dag. Even voor donker was
het bivak gereed en we hadden eer van ons werk.
We hadden een hut gebouwd met wanden van ongeveer een halve meter dikte. De achterwand
werd gevormd door de bergwand. Van binnen hadden we de zaak zacht gemaakt door er dode
varens in te leggen. De grond was anders veel te koud om op te slapen. Op de foto’s kan je er wel iets
van zien (nummer 10). De donkere vlek achter ons is de ingang van de hut. Links kun je een gedeelte
van de pagger zien.

Het was eigenlijk niet nodig om een pagger te maken want aanvallen van Jihats bestaan op Java niet.
Doch het geeft je een beetje warm en veilig gevoel. Je kunt ook heel duidelijk het kookstelletje zien.
Dat ding heeft ons een zeer goede maaltijd bezorgd.
We moesten ons behelpen met hele dikke rijstebrij , warme melk, koffie en vruchtjes uit blik. Doch
als je nagaat dat we vanaf ’s morgens half zes niets hadden kunnen eten dan zul je begrijpen dat toen
we ’s avonds om een uur of zeven begonnen te bikken er niet zo gauw een eind aan kwam.
Tegen acht uur kon ik geen geregeld gesprek meer voeren van de slaap. Ik ben dan toen het eerst
gaan maffen. Het bovenlichaam in de hut en de benen bijna boven op het vuur.

Inwendige kratermuur van de Soembing in de jaren dertig

Gedurende de nacht was het zo koud dat er de hele nacht een groot vuur aangehouden moest
worden. Zodoende moesten we ook om beurten wacht doen. Ik had de tweede wacht van half een
tot drie.
De voornaamste taak was het vuur aan te houden, verder dat de benen van de slapers niet in brand
vlogen en vervolgens warme melk drinken. Vooral het laatste was een zeer aangename bezigheid.
Ik heb midden in mijn wacht nog een grote stapel brandhout moeten kappen. Je kunt je niet
voorstellen wat een hoeveelheid brandhout je nodig hebt om een gehele nacht een groot vuur te
kunnen onderhouden.
Foto nummer 10 is gemaakt ’s morgens, toen de zon opkwam. Je ziet hoe we er toen uitzagen. Mijn
handen en gezicht waren roetzwart van het stoken. Ik was met witte gummischoenen gaan slapen en
ik merkte toen ik opstond dat ik heel gewone zwarte schoenen aan had. Wat we deze dag uitgevoerd
hebben zal ik volgende keer vertellen, dus tot zover.

Reis naar de krater
17 juni 1930
Het was al reeds half tien voordat we goed en wel opgebroken waren doch het valt niet mee in een
dergelijke kou heel vlug te kunnen zijn. In Holland zou men het een vrij gewone temperatuur vinden
doch voor ons was het gewoon hels koud, temeer daar we zeer dun gekleed waren.
Doch eindelijk vertrokken we, na eerst nog een kiek gemaakt te hebben van de rotswand aan de
overzijde van het ravijn. Je moet je echter de helling wel steiler voorstellen, dit is een fout van bijna
al de foto’s. Het is ook heel lastig om te kunnen zien of je het toestel horizontaal in je vingers hebt.

Contemporaine afbeelding van de krater van de Soembing van bovenaf bezien

Ons bivak bevond zich vlak achter de voorste rand en helemaal links op de foto. Over de klimpartij
naar de top valt nu weinig meer te vertellen. Het pad week hoe langer hoe meer naar rechts en het
terrein was ellendig woest en ruw.
Eenmaal hebben we het uitzicht op de hoogvlakte gekiekt. Hierop zie je weer de Merapi en de
Merbaboe en ook het Gianti-gebergte. Het overige zat, zoals je ziet, zwaar in de wolken. Een machtig
gezicht overigens.
Verder hebben we tijdens deze laatste klim nog twee kieken gemaakt (nummer 14 en 15) waarbij het
pad dwars over een bergkali heenging. Er stond alleen tussen de rotsholten een weinig water. Links
loopt het terrein steil omhoog, zoals je ziet, en rechts op een meter of drie vanaf het pad steil
omlaag.
Je moest nog erg oppassen ook want die stenen waren verbazend glad en als je eenmaal aan het
glijden ging dan zou je waarschijnlijk in de eeuwigheid terecht komen. Zoals je ziet is er van een pad
niet veel zichtbaar, we konden het dan meestal ook niet dan met de grootste moeite onderscheiden.

We raakten het verschillende keren kwijt doch heel erg was dat niet want de top was nu al heel
dichtbij. Tenslotte bereikten we tegen twaalven de rand van de krater. Nu ik kan je vertellen dat ik
nog nooit zo iets ellendigs woests gezien heb als we toen zagen. De rand van de krater was niet meer
dan tien tot twintig meter breed en bezaaid met rotsblokken. Foto nummer 16 geeft er een klein
denkbeeld van.
De rots op de achtergrond is ongeveer veertig meter hoog vanaf de plaats waar we staan. Ik geloof
dat het ook wel de hoogste top van de berg is. Om het te beklimmen zou levensgevaarlijk worden en
we wilden geen risico lopen. Als je goed ziet zul je aan de rechterkant bijna aan de top een steen zien
hangen welke precies de vorm heeft van een vrouwenkop met een Egyptische kap op. De grootte van
het hoofd was in werkelijkheid ongeveer 1 1/2 meter.

Krater van de Soembing

Om van dit punt in de krater te fotograferen kon niet in verband met de zonnestand en de grootheid
ervan zou toch niet uitkomen. Zoveel als we er vanaf dit punt van zien konden moest de krater
ongeveer anderhalve kilometer lang zijn. Later bleek ons dat hij groter was , hoe groot weet ik niet
precies. Ik zal op de schets aangeven hoe de bouw ongeveer was en hoe het pad liep en met pijltjes
aangeven in welke richting de foto’s gemaakt zijn.
Misschien kan je er enig idee van vormen hoe het eruit zag. Ik ben werkelijk niet in staat om te
beschrijven hoe vreselijk doods het daar was. Het was als het ware een steengeworden hel. De
wanden waren zo steil dat we de plaatsen waar ze op de bodem kwamen niet konden zien. Hoe we
er in afgedaald zijn en wat wie er verder uitgevoerd hebben zal ik een andere keer vertellen.
Het pad dat naar de bodem van de krater voerde was vrij gemakkelijk af te dalen omdat het niet
loodrecht naar beneden liep, doch heel schuin naar beneden afdaalde. Halverwege de bodem
hebben we een foto gemaakt, welke heel aardig gelukt is. Links op de kiek, waar de kant naar boven
loopt, is de voet van de rots. Zoals je ziet loopt de krater hier met een bocht naar rechts.

Op de schets zul je het beter kunnen zien hoe de vorm ongeveer is. De krater bestaat eigenlijk uit
twee gedeelten , het absoluut uitgewerkte deel, dat is wat ik nu aan het beschrijven ben, en het nog
niet uitgewerkte gedeelte; het laatste kom ik straks wel aan toe.
We zijn verder afgedaald naar de bodem en kwamen toen op de zogenaamde zandwoestijn,
tenminste jaren geleden moet het allemaal kaal geweest zijn. Nu evenwel is het begroeid met kort
gras en het is zo glad als een biljartlaken. De randen waren bezet met ontzaglijke stenen van
ongeveer 4 kubieke meter en welke tijdens de laatste uitbarsting daar terecht waren gekomen. Van
de laatste uitbarsting weet ik heel weinig af. Ze moet geloof ik in de negentiende eeuw hebben
plaatsgevonden.
Het graf van de heilige
Voor de uitbarsting moet de berg ontzettend zwaar begroeid zijn geweest en het wemelde toen van
de tijgers en bantengs. Twee grote lavastromen, een aan de noordzijde en een aan de oostzijde
hebben alle leven weggevaagd. Nu zijn de ravijnen en de stinkende pettibomen er voor in de plaats
gekomen. Langzamerhand komen de dessa’s al hoger en hoger en de woestheid zal dus daarmee
verdwijnen.

Contemporaine foto van het graf van de heilige

De foto’s nummer 18 en 19 zijn gemaakt op de bodem van de eerste krater bijna aan het andere
einde. Op 18 zal je links enige steenhoopjes zien, dat zijn graven. Het Grote Heilige Graf ligt in de
andere krater. Op kiek 19 zie je de lage kam rechts daar over heen voor het pad naar de nog niet
uitgewerkte krater. De graven welke je ziet op kiek 20 zijn die waarover ik het zoeven had. We zijn er
maar een poosje op gaan zitten. Erg aangenaam was het er anders niet. Het stonk er naar de zwavel.
Ik heb nog vergeten te vertellen dat er ook nog drie andere luitjes van de Kaderschool naar boven
geklauterd moesten zijn. Veel vertrouwen hadden we daarop niet. Ze hadden te weinig
voorbereidingen getroffen en ze waren langs de noordkant naar boven geklommen, waar, zoals ons
later bleek, geen water te vinden was.

Om deze reden floten wij herhaalde malen het oproepsein op onze tirailleurfluiten. Op dit signaal
kwam een hele oude Javaan, die zich in de tweede krater bevond, over de kam kijken, toen wij juist
van plan waren er overheen te klauteren. We trachtten iets van hem te weten te komen doch het
bleek dat de man alleen Javaans kon en dit nog heel slecht sprak wegens een borstaandoening.
We konden alleen de woorden “mantri” (boswezen) en “kasih” verstaan, overigens was het
hopeloos. Enfin, we volgden hem naar de tweede krater, deze zag er zeer ruw uit, veel ruwer dan de
andere krater, het was een ware heksenketel. Er bevond zich daar een kolossale zwavelbron, welke
een machtig geluid maakt, als van water dat aan de kook was. En het stonk er vreselijk. Vlak vooraan
bevond zich het heilige graf, waar de Kiai Makoe koean begraven ligt.
Dit moet een grote heilige geweest zijn, de weldoener van de inlandse bevolking van Kedoe. De
inlanders hebben zijn lijk helemaal naar boven gepikold, opdat zijn geest dichter en beter in
aanraking zou komen met eventuele nog grotere en heiliger geesten.

Contemporaine foto van de Krater der Soembing met zwaveldampen

En nu komen de Javanen steeds aan het graf bidden en zijn hulp inroepen of hem ergens voor
danken. Iedereen die er komt legt een steen op zijn graf. Zo heeft zich in de loop der tijden een hele
wal van stenen om het graf gevormd, zodat er een omloop is gevormd, waarin de inlanders hun
offers brengen van rijst en wierook.
We konden het graf niet fotograferen doordat er teveel tegenlicht was. Doch op de schets zal ik de
vorm aangeven. Vlak bij het graf zaten heel gemoedelijk wat inlanders te bikken, bezoekers van het
graf. Een ervan was een zekere Raden Abdullah, die met de tulband op links vooraan op foto
nummer 20-a. De man die staat en voorzien is van een baardje was de vent die op ons signaal
afkwam.
Nu hebben de Javanen en trouwens bijna alle rassen in de Oost de gewoonte om je onder alle
omstandigheden trachten vol te stoppen met eetbare waar en deze maakte daarop geen

uitzondering. Hij pakte zijn blikjes uit en bood ons een maaltijd aan. Dit weigeren zouden ze als een
belediging opvatten en we togen dus aan de arbeid. Hij had een overvloedige maaltijd voor twee
man bij zich en we aten er ongeveer de helft van op. Later, toen we al terug waren, bleek dat de zaak
anders in elkaar zat, dan we toen dachten daarboven.
De oude Javaan met de baard was een koelie, welke de vorige dag met zijn baas, een wedono, het
graf had bezocht. Deze hadden daar twee militairen aangetroffen. Dit waren sobats geweest. De
derde ervan had op 2.500 meter hoogtevrees gekregen en was trillend van angst op zijn eentje weer
naar beneden gelopen. En nu zaten de anderen op de top met een aanmerkelijk tekort aan voedsel
en drinken.

Uitzicht vanaf Magelang op de rivier Progo en de berg Soembing. Oude litho door F.V.H.A. de Stuers

Die wedono beloofde dat hij zou zorgen dat de koelie de volgende morgen om negen uur terug zou
zijn met voldoende voedsel en drinken. Ze hebben toen een verschrikkelijke nacht beleefd op de top.
Ze konden niet slapen van de koude ofschoon ze een kolossaal houtvuur hadden aangelegd. En wij
sliepen die nacht op ons bivak op vermoedelijk 500 meter afstand. De volgende morgen zijn ze op de
rand van de krater geklauterd en hebben ons zien klauteren. Deels omdat ze helemaal in de war
waren dachten ze dat wij reeds op de terugtocht waren en ze hebben daar als gekken staan
schreeuwen doch wij hebben geen draad gehoord.
Tenslotte besloten ze, omdat de zon alreeds hoog stond en ze dachten dat het al laat was en de
koelie met het eten niet meer zou komen, om maar zo vlug mogelijk af te dalen. Ze vergisten zich
toen in de zon, ze rekenden op de zonnestand zoals we die in Holland hebben, en hier in Indië staat
de zon om 9 uur niet ver meer van loodrecht af. Ze zijn toen, zeer dom, dwars door het terrein naar
beneden gegaan en zijn daar laat in de avond uitgekomen op de dessa Parakan, met gebarsten lippen
van de dorst en helemaal uitgehongerd. Gelukkig is Parakan niet zo heel ver van Magelang af.

De koelie met voedsel was slechts een half uur over tijd aangekomen en daar profiteerden wij van.
Wij konden daarboven ook geen eten klaarmaken en dus lieten wij het ons goed smaken, de
gewoonten der Javanen zeer op prijs stellend.
Wij hebben in de tweede krater de zwavelbron eens goed bekeken en ook enige kiekjes van gemaakt.
Foto’s 21, 22 en 23 geven er een zeer duidelijk beeld van. Het zwavelmeertje op 21 was op de
meeste plaatsen wel te belopen doch het bleef gevaarlijk. We duwden een lange stok van ongeveer 2
meter met het grootste gemak er in. Onder de witte oppervlakte zat hete modder en om ons heen
spoten de zwavelwolkjes op. Op nummer 22 zie je voor onze voeten het zwavelwater stromen.
De inlanders wassen er hun gezicht mee, ik geloof om op de een of andere manier zalig te worden.
Op 23 zie je de kern van de bron. Als je een van die witte wolken geconcentreerde zwavel in je
gezicht krijgt val je als een blok om.
Dit overkwam een inlander die op de stenen was geklommen en de arme kerel viel in de kokende
zwavel. Zijn geest zal nu wel ergens in de krater ronddolen. Op foto 24 zie je het verlengde van deze
krater, het water dat uit de nabijheid van de bron kwam heeft daar een meertje gevormd, de zwavel
is hard geworden, zodat het net bevroren water lijkt. Over dat stuk kan je net heenlopen. De man die
je erop ziet is een der gidsen, behorend bij de inlanders die het graf bezochten.
De reis terug
Omdat we met geen mogelijkheid wisten waar het pad dat ons uit de krater zou brengen begon
trachtten wij door bemiddeling van Raden Abdullah te weten te komen waar het begon. Het bleek
ons dat het pad vlak bij het graf begon, je kunt de plaats zien op foto 20. Achter de groep personen
liep het schuin rechts naar boven, vlak langs de zwavelbron en bij de uitgang van de krater bijna
loodrecht naar boven.

Tekeningetje dat Plink bij zijn reisbeschrijving maakte

We kwamen te weten dat het naar de dessa Kledoeng voerde aan de grote weg naar Wonosobo. Die
oude kerel moest naar het kampongetje Goenoeng Malang en we besloten dus tezamen onder diens
geleide de terugtocht of beter de afdaling te beginnen. We vertrokken om omstreeks half twee uit de
krater, staken de rand over en begonnen de afdaling.
Dit ging in het begin heel lastig, temeer omdat onze spieren helemaal niet gewend waren daaraan.
We waren van plan hier of daar een bivak op te slaan. Doch er was geen droppel water te vinden.

Alles zag er erg somber uit, beneden ons zat alles zwaar in de wolken en het liet zich aanzien dat we
er middenin zouden geraken.
Na ongeveer vierhonderd meter naar beneden gegaan te zijn stoten we op een geweldige
aardverschuiving. Deze had in 1926 plaatsgevonden en grote verwoestingen teweeg gebracht. Er was
een bonk kalksteen naar beneden gerold dat ongeveer 75 meter hoogte en 50 meter breedte had.
Het werd natuurlijk helemaal aan gruis geslagen. Er waren meters hoge rotsen als met een mes
afgesneden. De lawine had een groot ravijn absoluut beroofd van alle plantengroei.
Ons pad liep rakelings boven langs het begin van de verschuiving (A) terwijl het levensgevaarlijk was
om daar te lopen. We konden van bovenaf niet zien dat de steile wand B vol met barsten en
scheuren zat. Dit zagen we later pas toen het pad ons rechts en evenwijdig aan de verschuiving
voerde. Op een bepaalde plaats splitste de verschuiving zich in twee gedeeltes en het bleek dat ons
pad over een afstand van ongeveer 75 meter was weggeslagen door de kleinste arm ervan.
We moesten dus dat gedeelte oversteken. Na dat met de grootste moeite te hebben gedaan
moesten we toch nog een eind in de verschuiving afdalen, omdat we er aan de andere kant niet uit
konden komen. Je kunt je wel voorstellen hoe lastig en gevaarlijk dat was.
Eenmaal veroorzaakte ik een kleine lawine en ik gleed onder het aangename gezelschap van een heel
leger keien van meest puntige soorten ongeveer tien meter naar beneden. Ik wist evenwel met mijn
hakken en ellebogen te remmen. Het resultaat was een paar lelijke schrammen. Doch we kwamen
eruit en nu hadden wij geen moeilijkheden meer.

Europese Compagnie, Plink links wat voorover gebogen

We hebben twee kieken gemaakt van dat ding. Op nummer 25 zie je een groot deel ervan. De
verwoestingen die zijn aangericht kun je heel duidelijk daarop zien. Op nummer 26 zijn we net op het
punt in de wolken te verdwijnen. We konden nog juist langs de gehele bergrug de bovenzijde van de
verschuiving zien , die nog net even door de zon beschenen werd.
Dit is de laatste kiek die we konden maken. Gedurende de verdere afdaling hebben we steeds in de
wolken gezeten. Dit was wel jammer want juist aan die kant zouden we schitterende uitzichten
gehad hebben op de pas tussen Soembing en de Sindoro.

Overigens valt er niet veel te vertellen. We trokken door oerwouden heen, zo dicht dat het wel een
muur leek, links en rechts van het pad. En we vonden ook maar geen water. Om deze reden wilden
we voor donker Kledoeng bereiken en dit kon best, het pad was goed. Op sommige plaatsen was het
geheel omwoeld door de wilde zwijnen.
Even voor het donker bereikten we de kampong Kledoeng. De koelie ging naar zijn eigen dessa terug
en wij naar het hoofd van de kampong.
Wij hebben daar goed gegeten en geslapen. Wij maakten er drie foto’s: nummer 27 is gemaakt in de
hut van het hoofd van de kampong en ’s avonds met flitslicht. Nummer 28 en 29 ’s ochtends vroeg
voordat we vertrokken.
De laatste 35 kilometer hebben we per autobus afgelegd. Ik zal daar verder maar niet over
uitweiden, behalve dat het zeer onaangenaam was.
Ik hoop dat ik met deze beschrijving niet al te vervelend geweest ben. Om alles goed te beschrijven
zou ik een Zane Grey moeten zijn.

Als je iets meer wilt weten van de Soembing en de bevolking der aanliggende kampongs zou ik je
aanraden het boek van Wormser, getiteld “Het graf op de Soembing” te lezen. Het is zeer goed en hij
beschrijft schitterend mooi het eenvoudige dessaleven.
Verder ga ik hier maar niet op in. Het enigste wat nog de moeite waard is om te vermelden dat ik
(volgens de courant) aangesteld ben tot effectief sergeant en geplaatst zal worden te Meester
Cornelis3 bij het 16de bosje en verder… Im Westen nichts neues….
Gegroet van je broer,
Wim
Ingesloten: 0 foto’s
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In Meester Cornelis leerde Plink zijn toekomstige echtgenote kennen, Wilhelmina Josephina Louise van Dijk

Bijlage: oorspronkelijke brieven (copyright: Willem Louis Plink)

