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EENIGE JAREN BIJ DE TABAK 
IN DELI. 

(Vervolg). 

VOORBEREIDING. 

3 p e n onderneming wordt gevestigd op een stuk grond 
"*""*' van zelden minder dan 3000 baoe's (een baoe = 
± 0,71 H.A.) grond, gewoonlijk echter 6 a 7000 baoe's, in 
erfpacht verkregen van den sultan, die eigenaar is van den 
grond met al wat er op staat (bosch, vruchtboomen). De 
ondernemer neemt daardoor alle rechten van don sultan over 
(die zich echter sommige rechten voorbehoudt, zooals aan-
kap van hout voor eigen gebruik). 

Op zoo'n landcontract worden op een 3- tot 6-tal plaatsen 
aanplantingen aangelegd. Deze worden rechthoekig uitgezet, 
en wel zóó, dat de zijden dier rechthoeken evenwijdig zijn; 
men kan dus met een meetketting, duimstok en smalkander 
boussole als instrumenten volstaan voor alle metingen. 
Zoo'n samenhangend terrein heet een afdeeling, maar 
meest spreekt men van een kebon, het Maleische woord 
ervoor. Een afdeeling bestaat, tegenwoordig, uit 90 a 100 
velden van 6000 a 7000 M2., die elk ruimte hebben voor 
15000 a 16000 tabaksplanten, „boomen" zegt men ter plaatse. 
Totale oppervlakte dus circa 60 H.A. De breedte neemt 
men steeds 300 M., de lengte wordt dan 2 K.M. 

Ken veld behoort als het ware den Chineeschen koelie 
toe, daar hij het van het begin tot het einde bewerkt, be
plant, onderhoudt, en afoogst; ook heeft hu nog de con trac-
tueele verplichting zijn aandeel in den oogst fijn te sorteeren. 
Alle kosten die op het veld komen Z\JQ voor rekening van 
den koelie en de opbrengst (tegen tariefwaarde berekend), is 
z^n eigendom. Elke koelie, als eigenaar van een bepaald 
veld, heeft het dus in zijn macht om door hard werken 
zich een hoog credit-saldo aan het einde van het oogstjaar 
te verwerven. Zwakke, luie en zeer domme koelies hebben 
dan ook nooit een hoog saldo, verdienen meest in het 
eerste jaar niet eens hun voorschot in. 

Nu dan, om een afdeeling uit te zetten, begint men met 
op de kaart het punt aan te geven, dat op het terrein het 
gemakkelijkst te vinden is, of wel men neemt een punt 
op een bepaalden afstand van een bekend punt, stelt daar 
de boussole op en laat in de gewenschte richting stokken 
zetten. Daartoe wordt ruw gebabat (openkapping gemaakt), 
en bij het voortgaan van het babatten de uitgezette lijn steeds 
verlengd. Zoo'n openkapping langs een rechte lyn heet in het 
Maleisch rintis, en dit woord wordt ook door de Europeanen 
algemeen gebruikt. Het is een zeer vermoeiend werk door 
den ongelijken bodem; veel hout ligt er en telkens blijft ge 
aan dorens haken, van welke de rotan wel de lastigste is. 
De grond zelf blyft onzichtbaar, 't zfj in het bosch door 
rotte bladeren, of anders door de lalang, die voorloopig 
alleen neergedrukt wordt. De Javaansche koelie neemt 
daarvoor een stevigen stok van een paar meter lengte, 
drukt die eerst tegen de opstaande lalang aan en zet er 
dan den voet op om met zyn geheele gewicht te kunnen 
drukken. Telkens zakt ge met een been in een gat weg, 
soms ziet ge de Javanen plotseling verdwijnen in een oude 
sloot, die absoluut niet vooruit te zien was. En daarbij de 
brandende zon en het vermoeiende loopen, die geven dorst: 
maar dan neem je het ondereinde van een bundel lalang-bladen, 
die je samen uit een dikvliezig, behaard, paarsachtig kokertje 
trekt, in den mond; dit deel is rolrond en spierwit; ik 
verbeeldde my altyd, dat zuigen en kauwen daarop tegen 

den dorst hielp, en als je je dat maar verbeeldt, dan helpt 
het je ook (anders natuurlijk niet). En dan die eeuwige 
mieren, die je in troepen aanvallen. Je kunt je jas zoo 
gauw niet afkloppon of je zit alweer vol. Er zijn een 
massa soorten van mieren; de semoet api, een matig groote 
roode miersoort, wier beet hevig brandt, is wel de meest 
bekende. In de lalangvlakten groeit het meest nog een * 
boom dien ik nooit groot heb gezien, steeds krom, met zeer 
hard wit houten .paarse bloemschermen; talrijke doode exem
plaren daarvan (gedood by een lalangbrand) worden bewoond 
door mieren, die een meter of 3, 4 boven den grond een 
nest bouwen van een papierachtig materiaal, met gaten 
als in een spons, zwart, evenals het doodgebrande boompje. 
Stootje daar tegen, dan regent het mieren die kwaadaardig 
bijten. Maar dat overkomt je natuurlijk alleen als singkeh 
(nieuwehng), of later op den dag wel als je te vermoeid 
bent om je nog om zulke kleinigheden als mierenbeten te 

Keusachtige Wortellijsten van Twalang (Bijenbocm). 

bekommeren. Dit boompje is altijd geheimzinnig voor m\j 
gebleven, omdat de Javanen er geen naam voor wisten en 
de determinatie met Miquel mjj nooit gelukt is; zijn familie
naam weet ik zelfs niet zeker, ik vermoed wel Verbenaceeën, 
maar ik durf daar toch geen eed op doen. 

Maar de meeste last van mieren heb ik eens gehad in 
een ruig doornterrein in vroeger gekapt schaduwbosch (zio 
later), dat was aan den rand van de Soengei Poetih (witte 
rivier). Ik moest toen dat riviertje opmeten, en dus eerst 
trachten uit te vorschen welke richting het telkens nam, 
dan in die vermoedelijke richting rintis maken, om het 
azimuth te meten. Het was daar als het ware een 3 M. 
dikke laag van dunne taaie doornstengels, en als-of al die 
dorens nog niet genoeg waren om iemand het leven zuur 
te maken en je te pijnigen, zat die geheele dichte massa 
nog stampvol met bovengenoemde roode mieren ('semoet 
api). Van de doornplanten was de kwaadaardige Salearan 



60 D E L E V E N E N A T U U R . 

bijna de eenige overeindstaande, het overgrooto deel van 
de rest waren slingerplanten. We schoten nog weinig op 
bovendien, omdat de Javanen, die toch met hun bloote 
voeten niets merken van een glasscherf of een brandend 
eindje sigaar, hun voeten haast niet meer neer durfden 
zetten; ook mij drongen de dorens soms door de schoen
zolen heen. En zóó hing alles samen, dat we ons slechts een 
tunnel er door konden kappen. Ik ben nooit zóó blij geweest 
als toen, dat het elf uur was (2 uur rust), om de mieren 
van mijn lichaam te spoelen en weer droge kleeren aan 
te trekkei1; want hij zulk werk zijn 's morgens om 8 uur 
al 3 zakdoeken doornat, en om 9 uur ben je heelemaal 
doorweekt, 's Middags waren mijn 4 koelies niet in staat 
om te werken, ik heb het werkje toen met anderen voort
gezet, en was er om drie uur doorheen. De afstand bleek 
282 Meter, en ik had maar 3 voet breed laten openkappen! 

Luchtwortelsi van een Ficus-soort. 

Neen, dan is het maken van een rintis door bosch pret
tiger. Daar loop je tenminste in de schaduw, maar.. . . de 
wind ontbreekt. Opmerkelijk is het groote onderscheid 
tusschen primair en secundair bosch (oerbosch en jong 
bosch), In het oerbosch tallooze boomsoorten, lianen, or
chideeën, geen lalang; in het jonge bosch een vrfj gering 
aantal boomsoorten, voornamelijk mara, toetoep en anggring 
(of anggroeng), hier en daar met een andere boomsoort er 
tusschen, waarbij dan sempoer wel de voornaamste is. Zulk 
bosch heeft ook vaak een veel lichteren stand (niet altijd 
is kroonsluiting bereikt) en als gevolg daarvan een meer 
weelderige ondergroei, waarbij ook vaak lalang; vooral op
vallend zijn hier de reeds vroeger vermelde slingerende 
varens, en heesters als Salearan, Harendong e. a. 

Bintissen in oerbosch is meestal het gemakkelijkst, het 
zijn gevallen doode takken die opgeruimd worden en de 
dunne ondergroei wordt gekapt; deze levert meteen het 

materiaal voor de stokken (die mooi recht moeten zijn; ik 
liet ze altfjd van manslengte maken). Stuit men met de 
rintislijn op een boom, dan staan 2 wegen open: óf nieuw 
opstellen van de boussole (deze geeft b.v. om 10 uur een iets 
andere richting aan dan om 7 uur) óf men maakt met behulp 
van de duimstok een hulprintis evenwijdig aan de oor
spronkelijke op een afstand van 1 Meter of zoo, om dan 
weer den oorspronkelijken rintis daaraan evenwijdig te 
maken achter den boom. Want het natuurlijke en officiëele 
middel, den boom kappen, is vaak uitgesloten, 1°. omdat 
dit te veel tijd vordert, 2°. omdat men een boom met zware 
wortelljjsten toch niet zoo laag bij den grond af kan kappen dat 
men er overheen kan zien, hetgeen de foto's afdoend bewijzen. 

De ergste onaangenaamheid, aan het begaan van oerbosch 
verbonden, is wel het voorkomen daar van patjafs (bloed
zuigers) en die zijn er dan ook hij duizendtallen. Ze zijn 
grys.bruin-zwart, 2 a 3 cM. lang, rolrond (precies als een 
stukje ventielslang). Hun wijze van voortbewegen doet aan 
een landmeterrups denken, met dit verschil echter dat zij 
zich vastzuigen met de beide uiteinden. Deze parasiet weet 
zien op allerlei manieren toegang tot zijn geliefJtoö«de 
plaatsjes te verschaffen (oksel, lies, knieholte, voet). De 
oksels bereikt hij door bij je wandelstok op te loopen; 
vreemd is, dat je de aanraking van dit diertje op de hand 
niet voelt. Het zuigt zich dan vast in de huid, en verzadigt 
zich met bloed; je bemerkt pas jeuking als het werk zoo
wat volbracht is. Bij uitrukken van de parasiet wordt het 
wondje vergroot, het best is het te wachten tot het dier uit 
zichzelf loslaat, het is dan bijna eivormig van het opgezogen 
bloed. De jeuk is niet hevig doch blijft dagen duren; in 
den slaap krabt ge het wondje weer open (dit geneest toch 
al moeilijk en blijft maanden lang als een blauw plekje 
zichtbaar). Ook zitten ze op de onderzijde van bladen van 
den ondergroei, vanwaar ze op je hoed en dan langs den 
hals onder de kleeren kruipen; vandaar de verkeerde naam 
„springbloedzuiger". Het meest echter zitten ze hier aan voet, 
kuit, scheen of onder de knieholte. Je merkt ze dan pas 
aan bloedvlekken in den broek, nadat ze zich hebben los
gelaten, want al stop je je broek by de kousen in, dat helpt 
niets, ze kruipen door de mazen van de kous heen. Ver
wonderlijk taai is hun lichaam, veel sterker dan elastiek; 
een Javaan hakt ze dan ook door, als hü ze van zijn voeten 
afhaalt, want stukknüpen of stuktrekken lukt niet. 

Daar de zon den bodem nooit bereikt indie oerbosschen, 
is deze alt\jd vochtig, of juister, kletsnat; de dikke laag 
rottende blaren is zoo vol water als een spons; op lagere 
plekken zijn uitgebreide plassen water, waar een bepaald 
gevaarlijke bloedzuiger voorkomt, de bij de inlanders zoo 
gevreesde „linta". Deze is wel een 10 cM. lang en dringt 
het darmkanaal binnen (alt\]d volgens de verhalen; ik zelf 
zag de dieren nooit, ondervond hun werking nog veel 
minder). Bfj mijn later verblijf op Java heb ik in de djati-
bosschon in den regentijd meermalen een dier gezien dat 
ik aanvankelijk voor die linta hield, en dat ik dan ook 
altijd door m\jn paard liet stuktrappen; later vernam ik 
echter bij navraag dat deze dieren onschadelijk waren. Hun 
naam ben ik weer vergeten. 

Over de muskieten zal ik maar niets zeggen, die zijn 
trouwens overal; binnenshuis vertoonen ze zich alleen des 
nachts, in het bosch zijn ze ook overdag in de weer. 

Ook slangen bewonen liefst het oerbosch; op een enkelen 
vochtigen voormiddag ontmoet men er wel een twintigtal, 
speciaal in de vroegte, veelal heldergroen gekleurde met 
roeden staart en breedon driehoekigen kop. De Javaan be
merkt die dieren met een zeldzame vlugheid, besluipt het 
slapende dier en verplettert het den kop met de achterzyde 
van zijn kapmes (parang). Want zijn godsdienst verbiedt 
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hem het dooden; daar vindt hij echter een lapmiddel op: 
hij maakt het dier hijna dood, het storft dan wel een poosje 
later, maar niet door de hand van den Mohammo-
daanschen Javaan. Als ik het bemerkte, ontfermde ik m\j 
verder over het dier door het den genadeslag te geven; de 
ongeloovige Europeaan mag dat wel doen, maar de Orang 
Islam niet. 

Wel wonderlijk is 't, dat ge die slangen met hun 
vaak sterk sprekende kleur, zoo moeilijk bemerkt; waar 
dit aan ligt weet ik niet, misschien omdat ze zich zoo 
netjes langs een boomwortel vlijen? Misschien zult ge 
zeggen dat ge bang zoudt zijn om in dit oerbosch te gaan; 
de slangen zijn er inderdaad zeer talrijk. Maar de ver
trouwdheid met het gevaar brengt tot geringschatting 
daarvan; ook hebt ge steeds werkvolk bij u, en de Javaan 
past wel op, dat hü met zyn bloote voeten niet op een 
slang trapt. Het is mij voorgekomen, dat ik al mijne Javanen 
zorgvuldig een schijnbaar onschuldig takje zag ontwijken, 
ze zeiden dat er een slang in zat, terwyi ik het dier eerst 
by scherp toezien bemerkte. Natuurlijk leert ge uw Javanen 
spoedig, u te waarschuwen als er zoo iets is. 

Wat ik het ergste vond, dat waren de wespen. Gelukkig 
dat je die maar zelden ontmoet. Maar ze zyn dan ook een 
verbazend bezwaar. Want je móét er langs, by dien boom, 
waar ze in een holte wonen. De Javanen hullen zich geheel 
in sarongs, en ik volgde die gewoonte. Zoo groot is de 
vrees voor die penjangat's, dat je eenige dagen later het 
punt nog precies kent, terwyi anders het bosch voor u 
overal zichzelf gelijk is, in ' t algemeen tenminste. Do 
wetenschap, dat er een tyger in de buurt is, beangstigt 
minder dan die noodzaak om penjailgats te passeeren. 

Olifanten komen ook voor, maar zijn steeds trekkende, 
en leggen in een nacht verbazende afstanden af. Men ziet 
ze niet dikwyis, daar zy steeds dos nachts trekken, en vooral 
by maanlicht buiten het bosch komen, maar hun sporen 
zijn steeds te vindon. Kwaadaardig zyn zij ook niet, zy 
beschouwen een mensch meer als een stuk speelgoed dan 
als een vyand. Ge behoeft ze dan ook niet bepaald te 
ontvluchten; zorgt alleen dat go ze niet voor de voeten 
loopt. Alleenlooponde olifanten zyn wél gevaarlijk, hetgeen 
ook de inlander uitstekend weet. Zoo een heb ik maar 
eens uit de verte gezien, hy stond in een laiangvlakte en 
geleek sprekend op een boomstronk. De Javanen waren 
niet te bewegen, dien kant uit te gaan (hoewel ze in taak 
werkten): ze vonden dat te govaariyk. 

Tygers zyn er ook vry veel, maar die houden zich liever 
niet in het bosch op, liefstin de lalang, met glagah-boschjes; 
naar men zegt staat dit met hun katten-zindelijkheid in 
verband (ze dulden den afval van vogels niet op hun huid). 

TAUKK.IT. 

(Wordt vervolgd). 

VLAAMSCHE GAAI. 
Zeer geachte heer Tliysse, 

Vergun aan uwen collega uit het Bestuur der Vogol-
kundige Vereeniging dat hy u amicaal een briefje schrijft 
naar aanleiding van uw prettig geschreven en aardig geïl
lustreerd opstelletje over gaaien in No. 12 van De Levende 
Natuur. Misschien mag hy, als voorzitter dier vereeniging, 
wel een woordje meespreken en wilt u wellicht deze 
enkele regelen in uw veel gelezen tydschrift doen opnemen. 

Laat ik u maar dadeiyk zoggen, waarde collega, dat ik 
het met uw vriendschap voor de gaaien heelemaal niet 
eens ben. Alleen in zooverre ga ik met u mede, dat ik ze 
evenals u, mooi, zelfs heel mooi vind. Maar meer dan dit 
moet u van my niet verwachten, want myn haat tegen 
die beesten is groot,' en wel om velerlei rodonen. Die 
redenen zal ik u kortelijk even opnoemen. Ten eerste hun 
meer dan afschuweiyk gekrysch. Een mooien zang (oon 
uwer stellingen) heb ik van hen nooit gehoord, hoewel ik, 
zooals u dat van my verwachten kunt, op do vele honderden 
gaaien die ik in den loop der jaren van naby kon waar
nemen, goed heb acht gegeven. Behalve hun eigen weinig 
melodieus gegil, heb ik van hen nooit iets anders gehoord 
dan nabootsing van het geluid van confrères uit het 
kraaiengeslacht en verder van kattengemiauw; een en 
ander weinig aesthetisch. Van den winter waren er onder 
vele andere gaaien in myn tuin twee virtuosen waarvan 
de een de bonte kraai en de andere de ekster zoo juist 
nabootsten dat ik er zelf even de dupe van ben geweest-

Maar myn groote grief tegen de meerkollen is hun 
werkelijk enorme schadoiykheid, en die grief wordt mot 
mij door alle ornithologen gedeeld. Allen zijn het daarover 
volkomen oons dat het kwaad dat de gaaien doen als 
nestroovers en vruchtenplunderaars, het weinigje nut dat 
men hun kan aanrekenen als insectenverdelgers, ten 
eenenmale overtreft. Geef u eens even de moeite om to 
lezen wat dienaangaande geschreven is door mannen als 
Körig, Bowdler Sharpe, Arrigoni en zoovele anderen; ik 
noem nu maar eenige van de meest bekende. Kyk eens 
wat professor Altum schryft in zyn beroemde: Porstzoologio 
(II, 312—317); vooral dit laatste is een fameuso acte van 
beschuldiging. En Altum kon het weten, hy de bekende 
autoriteit op boschbouwgobiod. 

Ik kan uit die schryvers of uit andoren hier geen aan
halingen inlasschen, want dat zou mijn briof te lang 
maken, en u kunt het trouwens zelf in hun boekon lezen. 
En dan zou ik u nog zooveel kunnen vertellen van aan-
teekeningen in tijdschriften van de laatste jaren die allo 
zonder uitzondering veroordeelend zyn. 

Ik zal dit alles nu niet doen, maar u slechts in 't kort 
myn eigen bevindingen mededeelen. Dat is het waarom u 
vraagt aan het slot van uw opstel. U hebt ook gevraagd 
wie de Vlaamsche gaal wol eens op heeterdaad van nestroof 
heeft betrapt. Welnu, dat heb ik meer dan eens gedaan. 
Het geluk is mij daarby gunstig geweest, want men hangt 
bij dorgeiyke waarnemingen van het toeval af. Men kan er 
niet opzettelijk op uitgaan om zoo iets te constateeren, 
men moet het toevallig snappen. Ik heb meer dan eens 
een gaai zien wegvliegen met een kaal jong lystertje in 
den bek, daarby vervolgd door de woedend gillende ouden. 
Zoowel by zangiysters als bij zwarte heb ik dit waarge
nomen. En dan de leeggegeten nesten die ik heb gevonden! 
Als ik u dat getal opnoemde zoudt u er van schrikken. 
En denk nu niet dat in veel van die gevallen andere 
ondieren, als katten of eekhoorns de schuldigen wel zullen 
geweest zijn, want dat is in de moeste gevallen gemakkeiyk 
na te gaan. Die vierbeenige roevers gaan bij hun stroop
tochten anders te werk. 't Is te lang om het hier uit te 
leggen, maar ik zal het u wel eens mondeling demon-
streeren. Het is inderdaad ontzettend hoeveel kwaad éón 
enkel gaaien-broedpaar in oen tuin kan aanrichten. U kent 
myn tuin en kunt u dus stellig wel voorstellen dat er in 
Mei en Juni nogal wat door zangvogels gebroed wordt. 
Verleden jaar wist ik verscheidene nesten van verschillende 
soorten, maar geen enkel daarvan is terecht gekomen, 
behalve twee broedsels van vliegenvangers tegen myn huis 
nestelend en een nest van een winterkoning en van een 


