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HEr

. 1Iet, :~~~~ie~ . van den ]Jarjt~i~ het Ooetelijlcs1e. en teVeJlS het
uitg~~i~ ..en belangrijkste der Z: lust van hcteilan~ lIet atrekt
1:ic4" m~., ~~~lt~ ~erinkkingen nitbvet cene ·. oppervlaktc van ten .
unasten -~ij.' , ,~1!~~ P G. M:,ecne oppervJakte, die, met .eenc ) ~nlalle
b~sit' ; !lIlD . do " I~~ k~~ , 3· S3' ZB.' eencn-aailvang ~~ellde,~aar (Ie
brniu~~lan4f!1" ..~~ m breedte toeneemt, tot dat ZIJ, 01) 0° lQ.' .ZU,
hare gr~~lf!t~re~ding bereikt-, en:.nldaa'r ten W. 113° 20' J•.! tell
Oo~n 115,!~. ~O.' .tot 'grenzen hceft.!i Van·-hier _nf' wortlt 1.ij" weller
I!mallcr .eD~q~~ metlulrclt .rioordelij1teten' ·uiUlock tgt o}J 1° NR I)
door. Inbc~' i ~~rdclijkste getlcelte WOJ;dt dit str~omgcbicd bcgr(:nsd
(100J' eCl~ ~trale bergml1S$l1, vlln -waa" de. watCl'Schcidem!e ~rgkc-:
tens, die l~crf~juimte van ']Jo-rneo ,YormeD . en het in vier h~fJaf~
(lee1iogcn. !IC)lijd~n. str3:ilvormig uitgaan. De in ZOo 'r igting loopcnde
keteuvor~t ; p~er' hare gcheele uitgestrelctheid de oostelijkc grens .
van he~ ~tr~mgcbied, terwijl de zuitl-westelijke etranl. slccltts met
l.ijn ·; lloordc}ijk" gedeelte de afseheidingtUs~cben dit st~oOlDgcbiecl
im ~ndel"Cn ch:mtc1t. Het grootste ~l'.elte·der weste.~ke -,reIlS, ,wordt
gcvormd door ondergesehikte ]andr~ggt'Jlll. die de taHen v:m d~,
~
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nnrito v:m ,lie tlcs ·Kahaijall scheiuell, wndel' ergellsccne n~clllens
waardige hoqgte te bel'ciken. R eeds op 10 '1.0 1 ZJ3. ve1'liezen zij zich
in hct hicrn:a te bC:5chl'ijven vlal;.l:md. De ccntralc bcrgllJn~s~ bcreikt hare grootstc hoogtc ill de beide bergcn AllO noran cnnatoc
'1'e ball g. In de 7.uichrcstelijke hoofUketen vindt mcn uaal evcmcdigllcill
bU'cr 1engtc slecht s weillig hooge berglllassa's. Dezc bergma~ sn's, wier
t.ol'pcn zi ch ill .-1e as del' watcrscheidillg vc1'heflcn, zijJl op grooten
afstmHl van clka11l1el' gclcgell, ell worden door lagc ell dikwijls afgebrokene hl'uvl"lrijcn vcrbo)l(icn. Dc belangrijkstc . tlezcr bcgma$sn's
zijn: in lwt llocinIcr1ijk gedceltc dc nntang J,issong en natoc
Ajall (jf natoe Alldau; in het mi,ltlell: de .Saing nong, dc
G9cnoeng Katem, dc G. 'fanger, de G. 'fangldng S~Jt4lCll ll~
G. M elihat; ell in hot zuic1clijk dee!: ile 13allluil g an, Satoi l ~n
1) 0 m a to n, waarmede de gchcrlc keten cen eindc necmt,: nog slec1lts
cenige lage heuycls naar JlCt \Ye~tell vcl'spreidcnde, welke gc<leeltelijk
de w:tterscl1eidi ng YOl'mcn , tussehen ecnige zijrh-ieren "an den Dari to
en dell stroOlll Socngi nlalo cka ·. (li~ OJll;\id,ldijk in u·~ uitloOl)t,
en reeds tot het zoogenocmde '1'ana11 IJuut be1lOort.
Door de7.e, VOOTecrst sleehts beknoptbchandc1de g'rl!llzcn; wOldt
cell tcrrein ir.gJloten, waarvuu mell ill llCt algemcen kih' 2Cggdn ~ ;
(bt . het - van -de zuidkust af naur het Noonlell cn lIua1' de llobh'1le1l',:
dic het teli Oostcn afsluitcn, zich langzaam cn gcstadig vcrhcft:'fne'
r i,i zinE; van den growl is cehtei- ill de zuidclijke en .voormU1\clijkin
de ZOo streken, :;lce11ts zce1'. gcring,ja kan ccrst van' 2° 20' ·'ZD. at
als crne positive be!lehouwtl worden, daar dic strandlanden biJ clken
v!oed aan ovcrstroomingen zijn blootgesteld, Cll juist hicrdoor toonen,
gerllc vobtrr kte vcrhevellheid boven ~le oppcl'vlaktc del' zee te hcbbeD.
Uit cene gdlanc. bcrekclling bl ijkt. , dut rene oppc1'vlakte vall
1 ao 0 G. M. bij zulke dng~)i.iksche overstroomingcll onderloopt. .
Van de gCllocmuc brcedte af rijst ell' groTid, 50ms ill zachtgOlvende
zandhoogleu, op zalldballkcn gel~jkellde, tot bovcn de oppcl'vlaktc der
zcc. Ovel'igclls is ook deze vcrhooging in het algcmeell: zcer gering
tc noelllell, wallt bij aanhoudeuclell regen, "ooral gcdurc1ll1c dcn \V~t
moesson, onclergaan 1I0g 420 0 g. lll. meer, door verzamcling en
opstopping del' afst.roomellde watcrma!Ssa's., eelle zociwatel'over~troo
mini. Uit deze be~ekcl\jl\gell voIgt" dat, gcdul'ende JlCt natte saizoen,
580 0 g. m., of ll1cer dall 1/3 van hot gchecle stroomgebicd, met
water beclekt zijll. Uii:grstrclae llloerassell Cll het vormen van
biullelllneren, ill deze ll;la1' bet Noo1'dcH doordrillgelldc laagtcll, zijn
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l10 natuurlijkc gevolgen dcz~r ~nnrgcnom~n dnndzakcn. Het cigcnlijk(;
hoogc land hcgiuta:lnde grenzen van: · c1it lang land, tegclijk met
de hcuvelachtige formaticn, die' zich over bet ovenge gedeelte vall
het stroomgebied, dus over 1320 Og.m., uitbreidcn. Zoo :lIs ik reeds
bij andere gelegenhcden gezegd beh,sijn deze heuvds noeh tot
zamcnllnngende rijen, die vlakten en dalen insluiten, verbonc!cn,
noell verschillen . zij veel door ;aC"isseling van hoogte en gcdaantc..
Zij vormell . ~ne,· opeenbooping' van, ronde of langwerpige gcwdfvor- ·
mige. massa's, die mecstal z~r 8~ile hellingen hebbcn. Uit dicll
hoofde ontmoeten deze h~linge~ .·zich dikwijls onder zoor sc1lerpc
lloeken, w:inrvan llet ontsta:invan dicpe en steile l'otskloVCII celi
uootlwendii gevolg is. Uitgcstrekte en hreede dnlen zijn cigenlijk ill
dit gedeelte van Dorneo niet te vinden .. daarentegen wordclI, bij zulk
ecne gestcldheid van den grOJid, rondom den voet dier hCIlYc1s lIid
zelden moerassen, en poe1en aangetrofferi;'
d?e heuvcls verheffenzich' in het algemeen niet boven de 200
iI. 300 VOl,t; ' ccrst daar, wanr zij de waterscheidingen natlerell, nemen
zij in hoogte ·toe,'en geven aan de l:mdstreken dikwijls cell meer
bergaehtig knrakter.
.
13ehalve .de genoemde llOofdtoppen in . de waterseheiding van hot
stroomgeoied (want op vele plaatsen zijn het, gclijk uit het voorgaallue biijkt, deze heuvels allecll, die de gr~nzen er van daarstcllen),'
vcrllCff"cn zicli onderscl1eidene belangrijke bergmassa's en kode bergruggen, gelijk eilandcn, boven clit henvelland. De voornaamstc hicrv:1lI
zijn gclegcn inhet noordwestclijk, oostclijk en zuidoostelijk gedeelte.
In het Noordcn 11ccCt de Batoe Boenjang de MlIzienlijkste hoogte.
De gl!Ographische . ligging . zijner . hoofdmassa is op 0° 36' NR' CII
]Ho 36' OT•. ,enc1e llOogste top bercikt 4500 vQetDe van hct
N. N. O. nanr het Z. Z. 'V. loollCnde rug
dezen herg verioollt ·
zich als vallecn gcscll(mrd en ingesneden, en vormt nnn zUn Z. Z. 'V.
uitcinde cenen ollbeklimbarcll rotskam', wnarop tevens ' de hoogste top
gc1egen is. OOlltelijk sluiten zich nan dezen berg nog vcrscheidene
meer ondergesehlktc hoogocn aan, waarvan de G.Ma'n doengoh ,en de
G. Sirnoewang de voornaamste zijn. In het Zuidoostell verbintlt hij
zichmet den G, Toho, ecn bcrgketen,die in eenen v~akkcn afgeTllokenen boog naar het Oosten gerigt, en slechts, cloor de uit het W.
afstroomende rivieren, tot op 0° 23' :NB. doorloopt, en zich claar in
het vroeger beschreye~ Ilcnvellanc1 verliest. . 'YestrlUk.is de Ratoe
IJo9nda!lg dqor eeue rO argeronlle, hooge henvcls vcrhollc!cn met
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cene ill Z. 'v. -ell Z. rigting loopenl1c en vall vcle vertal\kingcn "o~r7.iCIlC ketell van hergen, waarvall ccnigc zich door Zl'Cl" in 1lct oog
loopendc enwollderlijke vormen ondel"sclwidcll; steile ruggen, 100<1regte, op rulnen gclijkemle, rotswanucll dragcnde, llOrcns eR . steile
kegcIs 7.ijn aan de hoogtcn van dit gcdeeltc des stroomgebieds cigen;. aardig. 'l'usschen deze hoogten vindt nlcn hergv1aktcll, .dic zich
verschcidcnc Eng. mijlen vcr uitstrckken. De bclangrijkste bergen in
voornoemdc rij zijn: Bockit Sakka, Batoe Ualiho, G. Malltoe10e; G. K;loemba.i en .G . .Kapok.
.
. Wcstelijk volgell op tlezebcrgketenw.eder nnderegelijksoortige, '
die tcgen het · Zuidcn de afscheiding vormcn tussehen de ver&chillendc
zijrivieren van den hoofdstroom. · Allen hehouden zij dezelfde lcctls
genoemue"'Z. vV l~Jl Z. rigting, enrwsommige vall hen bereiken cclle
aanmerkelijke hoogte. In dit opzigt verdienen ill llet ' 1Jijzonder
genoemd te worden, de Menangin en Njeroboengnn. Hoemcer
wcstwaarts deze bergen gclegell zijn, dat is, hoc meer 7.ij tot de Z. W'.
hoofdwaterscheiding naderen, des te grooter hoogte bereiken zij, im
des . te. trefrerlder
vertoont de . landstreck hct karakter nIl cell wild
I
. bergland.
De G. TO:IO· beg-rcnst deze. in het llart van ]~ornco gdegen bergen
aan de oostiijde; want om lIet oostel~ik gedeclte van z~fnen voct
zUn IlCt 1l0g sl!lehts cnkcle kegcls, die, hoven IlCt ' h ~~uvellalld uitstekende, dc opmerkzaamheid des l:cizigel's tot zich trekken; (le
,·orirll:lamstc hicrv3ll zijn: de G. Bahan, de G. Jhllgalinll, ' ·d e
G, An ,hi en de n. nalnh. V:1ll 114,0 20' O. L. af, tot aan de watcr:,c:.ciding. is het land rcgehnaiig hcuvclachtig. Ten Nool'lien VlIon den
G. Boclldang zict Ilien evelleell~, zoo\'el' !let oog reikt, slechts laag,
~()m::l door moera:;~e n afgewisscld heuvcll:md, ell slecllts ill llct N. \Y.
streH zich deze centrale hooge massa nit in hcrgachtige golvillgcn,
tot aan de llatan g' Lissong ell Ratoe An(1ai, beiden ill !Ie w.ater:;cheiding gclegell. Hare znidelijke grcnsis 0° 20 1 NIt" el) verder
znicle1ijk ojlgnaneJ,; vindt men, met \Iitzonuerill::;,· van de G. 0 csang,
:;(:CIIC 'lIocmcno;wa ardigc hoogten merr. Van de G. Sakka waargenomen, Vel'lOOIICII 7.ich !log vcr in het Z. \V. de bergen Lon,ga '
KoemhaJl!!,
:MclimallO'
en de Bendni Ocndoh " clie nls op zich0
.
•
zclf siaandc toppen, hoven de hcuvcls uitstekell.
Dc feeds gCllOcrndc'l Sa iug Bong, wcIks hoordmassn zich in de
oostclijke hoofdwatcl'sclleidillg op 0" 2' N.B. en ll5° 22' 0.1•. vefIwft, dringt ill W . Z. W. l'igting ill het stroomgcbied van den
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Barit.o doot.e'n::.Terdicnt, als "hoogere ~rgke,ten hier vcrmelcl tc
wordcn. ~NaarhetZ. : volgen nu ,ilOg cCn aantal bergcn, die, ofschooII
zt-"<.:r nabij dewatcrsebeiding gel~ell, ellmccsial eveuwijdig met deze
100pCIldc, tochnog binllen het Bari to-gcbied begrepcli zijn. Het
zijn: de B()roi",Loe'm boe,t, Zoekan, .Akeudreso, Liang Oedang,
Dehaok, ,Okok, Banabo,Loemoei~no,elan, Moentoehing en
IJangemonte. .
.
Opoo 10', Z. R,en 114° . 40' 0. L., wordt de,eentoonighcid van
het heuveUand ; opnicu:wafgebrokell . door eelle 800 voeten hooge
bergreeks, die, velschcidcne tOllpen heeft, in W. Z. W. rigting loopt,
en G, Pararaw~n genoemd wordt De Pararawen is de laatste velheveriheid t die :men . zuidwaarts in het ,westclijk gedcclte des stroom:..
geLieds· aantrt:rt; van zijlleh. voet af ,worden de hcuvcls steeds lager !
en vlalkel, en verliezcn zich eindelijk in het langland.
,
,In het Z.: 0. : vormen de G. Babaris de voornaamste vcrheffingen
van den grond.• Zij bestaanuit ;;Clio nanccnschakeling van V'!,ij 1100ge
'bergen, en.' loopen in W. Z. W. rigting, op weilligc mijlcn afstallds
evellwijdig . 'aan het Z. W. uitc~n~e' van ;'de . oostclijke hoordwaterscheiding. De zuiderbreedten3° 36' en 3° 17' en oostcrlcngtell 115° en llao 24' bepalen hUllIIe grenzen.. Aan llunnen westelijken voet aluit.; zic11 ecn gordel van laag heuvelland aan, aut naar het
stroomgebied langzamerhalld vlakker:wordt, en eiudelijk in het
laaglalld uitloo1't. Uit deze heuvels verhen'en zich ,op sommige plaatsell, wcder eukCle lage Lergen en korte ketens, waarvull de G. Dommer, dt! Boekit Sal>oeioe en de 'Dockit· Damb-in de vooruaarnste
zijll. Iu het .midden der oppervlaktc, waarvllu hier boven de grenzen
ziju aan8Ct,r7Cveu, boukelt verheven en majestueus zuidwaarts de Darito.
De Darito-atroom. want 01' dezen naamgevcll hem zijuc grootsche
ei(;ensclull)llCn een onbctwistbaar ~egt; ontstant uit de veretmiging
van 2 armell;'.die aan de noo~delijkste, grens van het stroomgebicd,
op de bcide voomaamste bergen aer hoofdwatcrscheiding, de Batallg
I~issol1g en 'dcBat~e Ajun,ontspringen.Qp eerstgenocmden heeft de
Soellgcj Belatong, de westclijke arm,op c.'c. 1° 6' N. n. ell 114')
.0. IJ. zijncll oorsprong,op laatstgcnoemdcu, slechts weiuige mOlen
.oostclijkcr, de Soengej Moerollg.
'Vat hunlle grootte en andere cigcnschappell aallgll~t, hierin zijn
zij clkander gelijk · Zij vcrecnigen zich, na 3 rlagrcizcn;midwaarls
gestroomd to itcbben, op 0° 16' N. B. en 113° 58' O. L" om onder
dell gelllccllscllnllpclijkcn lla:llll van S. Mocrocug, loodrcgt op ttl!
,, ~,
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vrm'gere, dat is, ill cene zuiver oostelijke rigting, hllnnen 1cml) te
vcrvolgen. · Zicll dikwijls nool'd- en znidwaarts krommendc, 111cennalcn
v:m ZijllO rigting af"'ijkellue, UOell steeds er toe ' ierugkeerende, blijft
de, door de opnamc van vele en ·voomame zijrivieren rceds ' belangrijk gewonlen ; stroom, dier oostelijke rigting gctrouW', tot dat hij,
op 0° 21' 30:11 N. n. rn 114° . 43' O. IJ. 7.ijne hvccde en batsto
hoofdkrommill~ . zuidwaarts aanneemt, llier ycl'liest hij dell Jlaam vall
S. :M:ocrocng~ om dien to vcrwissclcn met S. Barito ofS. Doesson,
tcrwijl hij hier 'tevens voor grooh:re ' en dieper gaande sc1lepcn 00vanrhaar' wordt. .
De S. lIfoerocng vormt over"zijne· geheele nitgestrekt!teid de grenssC]leiding tusscliCn llet vroeger beschouwde contrale hoogland en d~
v.clfs weste1 ijk ell zuidelijk gelegellc heuvelformatien. V 8li zijnen
oorsprong .tot aan zijne oostwaartsche hoofdkromming, is de S. lIocrocng bijna ontocgankclijk. · Tllssehen loodregte rots\Vandellingesloten .
stort. hij . zich b~ischende en schuimende over lle rotsmaSsn's en r01stce1)banken, die zijllell loop t.rachten te 5tuit011, en vormt mecrma'hm
hoage en lang uitgestrelde waiervallen. GeuurcJI(le 7.ijne oostelijkcn
rjgting is· llij reeus rustiger en voor djoekongs bcvnarbaar; 81ceMs
el~kclewatervalJell, . eilnndell; rotsmassa's en znnd':' of rolstccnbanken
maken, van tijdtot tiju, zUnen l~op onrustiger. De bclangrijkste on
gevaarltikste watcrvallen, die mendanraantreft, zijn: Docnoot en
lI~ttas ,. en de rotseilanden, dio men ontmoet, zijn: 0081\ Pon gon,
N .. D j a \V, en N. Aso, dio, op tamelijk gelijken afst:md yan .olkander ,
hoven de golv.en uitstekcn.De gesteldhoid van den grond dwingt den
S . .Moeroeng tot vce1vuldige, endikwijls onder zeer scherpe, hooken
in Clkundcr ov.ergaamle krommingen, in wier bogten groote drnaikolkcll ollbtaan, die bij hoog water eene voor praauwcn onoverwinuc1ijl,e kracht vCl'krijgcn.
.
Gcdurende hct et~rste derde deel zijner oostclijke rigtillg, is de
omringenc1e laIHbtreek, voo}'al aan den linkeroever, hergaclitig; .:\\'ant
de reeds vermelUe, ann lIet centrale hoogland evcnwijdigc bcrgketells,
dl'ingen mdllUnne uiteinden tot hiel'toc door. Verder oostclijk eindigen deze bcrgketen, reeds op grootcrcn nfstund van de rivier, ell
slechts laag heuvcllalld, hier 'on duur afgebroken door moerassen, waar.
het zicll · dan met uicpe hogten verder in het lund terug trekt, omgceCt beide oevers.
.
Na zijnc hreedc en batste' vcrandcrillg van rigting, hccft de Darl to
gcdurcn(k, zijnen vcnlrren zuit/\\'unl'tsehcn loop, gccne annmerkelijke
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afwijkillgeu vao dcze ' hoofdstrekking . mOOr. Met vele, min ' belangrijke
krommingen, vervolgthij zijnen loop tusseheo 114° 42' en 114° 58 1
O. L., tot. oP de Z. B. van 2° 40 /, Rier ·verdeelt hij zich in2 mon..
dingsarml"D, . waarv~ de hoofdarm, in Z. Z. W. rigting V\)ortatroomcnde, op 3° 35 1 Z: B. en 114P 33 1 O. L., den nnam van Barito
heboudende, ·in zee. stort, terwijl de :wcstclijkearm, cene Z. W.
ten Z. rigting aannemcndc,. onder . den nnam van Kwala Moeroeng, ~ds .. op 3° . 26' Z.B.en 114°, ··13' O. L. zijne monding '
hecCt. ,Voor dat deze arm in zoo uitloopl scheidt zich op den linker
oever . nog eeo . t&k van hem at, die zichevclleens· in zee stort, en
den Ilaam . van K waia J.Jopalt draagt. Ofschoon deze batstc, zoowel
bij zijne atBeheiding, als daar, waarhij io 7.ee stort, tamclijk breed is,is
);ij evel1we! ongescbikt voor de passagc': van groote sehepell, anat hij in
IlCt . middelstc gedcelte van zijnen loop smal en veelvoudig gckronkeld i.. Het' door deze beide armen ' gevormde delta staat op eeno
van ,h~t P" ,Z.. O.,naar · het,:,W.N~:': W. · gerigto basis, ' heeft zijne
grootatc· lengte ,enN. N. O. IIttekking en beslaat eene oppervlakte vall
38.0 g.'m..., .. .
"
.
Zoo la;.gde 'llari to het; . zij~e ' oeverS tot.op 0° 45' Z.B. begeleid~nde, heuveJiand· ~oorstroomt, zijn zijue bogten ell kronkelingen
kortcr . en .~ menigvuldiger, ,dan dnar; <waar, hij" het laagland · doorstro~mende; sleehts weiuigc hindernissen ontmoet, 'die in staat zijn,
11em eene ~de afvloeijing te heletten. Zijne oevers zijn hoog ell
stcil, endikwijls, ..v09ral in" d~ bogten, v6lh~ffen zich nit ziju bed
8tcenmassa·.eli· kli~n.,VIlD bet Noorden naar bet Zniden gnande;
hectcn de ziCll 'opvolgende rotsc~ : Batoe Koelit,B. Pnhoetoc!l;, '
B. MenhmbQng; B. ,Merong, en B.lhijan. Uit de omstandigllcid, .
dnt zij in de nabijheid. van' oon der beide oevers liggen, voIgt, dnt zij
cler schecpvoart niet hinderlijk zijn;SlechtB de'Datoe Pahoctoc8, een '
den stroom . over zijne geheelc biecdte docirsnijdend rif, 'bclet bij
lagen ~waterstandde .doorva~rt .van groote sellcpen, en bij zecr hoo- '
gen watcrstnnd ontstaan' er hoven zulke geweldige . draaikolken, dat '
bet nie1- , raadzanm is, zich met l>raauwen in huime nabijheid ' to
wagen. S1ecMs bij middclharen watcrstand en bij bekcndheid met het
vaarwater, kall dit rif zonder gevaar gepassecrd word~, Dc ovcrige
der gelloemde riIren hehOOn allen, voornl b\j hoog water, hunllo
draaikolken, doch deze zijll zoo onbeduidend, tlat zij de gcmccnsehap tc water llict hindcrlijk zijn. Ilij do rivierllOglcll, ell VOO\''l1n,llJclij~ ill de nabijhcitl van groote zijrivicrcll, Zijll do JlaDr
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binJ)ep ,springendc hoeken des oevers aan de rivicrzijde omklecd mc
met , detritus-h,mken, die in dit gcdeelte van dell stroom ' reeds ui
fijnete rolstecnen en zancl bcstaan. De vorming van eilanden doet zie:
in elit gedcclte van den ]~arito nog nict bepaaidelijk voor, en ccrs
aan bet uitciudc rijst cen cukcl ciIand,PocloeSatoeoll, datechtc
mccr bcschouwd kan worden ais een door ele werking van dell stroor
vall dell regtcroever afschcurd stuk.
'
De ccntoonigheid des oevers, vcroorzaakt door gclijk]JCid in VOrl
en hoogte dcr, omgevencle heuvcls, wordt van tijd tot tijtl door enkcl
hongerc t0111Jel1, ell daal', ",aar de heuvcls zich clicpcr iu het Jnn
tcrugtrckkcll, door moerasvorming afgchrokcn. De hoogste der he~v'eh
om wicr vocL de H:ll'ito zidl hcenslingert" is de G. Selingong, d
oostclijkste top van dcn :Pararawen. Dc G.Dantan (lSO'),opde:
linkerocver gclegcn, vormt de zuidgrens dezer afdeeling, en verdien
als de cerste hoogte, die men bij het opvaren der rivier ontwaart
Ilier vcrmeld to worden. De rivierhrcedte hedrangt bij het begin lie
7.uiuwaartsche rigting 450'; stce(]~ toencmclHlc bedrangt zij hijhc
hinnenkomen ' in de langlandeu 700'. Het venal tusschen .deze boW
puntcn. is G\)',.1Jetgc'~n, daar de afgelegde wcg 13771)0 toisen ofHJ, K}]
laTlg is, · overecllkQillt met cen verval van 0,084.' op de lOOO:voct.
Het laagland binnellg~tredeu zijnde, wonlt tIc stroom a:mvnn'kelijl
lIog door tlroog en hoogcr~elegen land omgevcn, doch 'Ipo~dig neem
(lit een einde; het oeverland wordtmoerassig ell blijft (kze eigellschn:
tot aan zee hehouUell. Dc loop is minder hogfig, het opl'ijzen val
eibndell in llCt ' hed der rivier wordt veelvuldiger! ' en het zand de
hankcn fijner. Nabij de mouding zijn de hoekcll van den oeve
(Ibn tans) ([oiJr modder ~ll mocrashanken omgcvell. Dc door de tivie
gc\'ormue eil~lIdcll zUn de "olgende: Poeloe Soongsang, })oo]o
'l'andjo!lg J)jawa, 1). Baijor, P. Limbillg, P. Pedjabllng
P. Dabas, P. Koeningan' en P. Pako. In den oostelijkcn mon
dingsarm 7.ijn deeilandcn: P. Aric1jer, P. JJoempa, P. HI\~alak
11. Knmbnng, 1). 'l'amhang en P; Kagit gclcgen, in den wcstelijkCJ
vindt mcn: P. Koepang en 1). 1)rangas. Dc breeute dcr rivier neem
,zoodanig toe, dat 7.ij daar, waar de·seheiding in 2 armen plants heeft
welke plaats Kwala Andjam:m genoemJ wordt, reeds 1739' bedraagt
icrwijl zij bij de monding van· den Biuito 2300' bel·eikt, en in del
Kwn 1a 'fit oeroen g slechts weinig, hicrvan. versehilt. Het vervnl h\
het doorstroomen vnn dit bcncilcll gcdeclte (251,601. toisen of 261
:Eo :U.) is 74', of wel 0,01.S' 011 de 1000 voet.

