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EEN BEZOEK AAN DEN APENBERG 
BIJ PADANG. 

Van de verschillende tochtjes, die ik in Indië maakte, 
was voorzeker wel het bezoek aan den Apenberg bij 
Padang, één van de aardigste. 

Op oen heerlijk frisschen morgen, voorafgegaan door een 
regcnachtigen nacht, roden wij 's morgens om 6 uur bij 
zonnig weer in een sdoosd (dos a dos) naai' de Handelskade 
te Padang, vergezeld van onzon inlandschen bediende, die 
eenige trossen pisangs (bananen) droeg. 

Om den Apenberg te bereiken, moet men een rivier 
oversteken en wij werden reeds terstond aan den oever 
bestormd door tal van kleine Sumalranon, die er met hunne 
zwarte kijkers en hunne witte tanden erg guitig uitzagen 
en die, al lachende en gillende, om 't hardst hunne vaar
tuigjes aanprezen. Nadat wij or twee hadden uitgekozen, 
brachten de kleine roeiers ons met een zekere nonchalance 
behendig naar den overkant. 

Langs het water stonden verschillende warongs (stalletjes), 
die ons tot koopen schenen uit te noodigen, hier voorzagen 
wij ons van wat meer pisangs. 

Eenige jeugdige inlanders boden zich als gids aan en 
liepen mot, ons mee. Hot was geen gemakkelijke taak om 
langs het vrij sterk hellend pad op te klimmen, daar de 
bodem door eenige dagen van aanhoudonden regen zóó 
glibberig was, dat wij één stap vooruit doden, om weer 
even snel twee stappen achteruit te glijden. Dit was echter 
geen wonder, want de bodem van don berg bestaat uit 
een soort gele, vette klei, waaraan een pottenbakker zijn 
hart zou hebbon opgehaald. 

Na veel zwoegen en gesteund door onzon bediende, 
bereikten wij, langs eenige heilige graven komende, eindelijk 
een klein bamboehuisje, waar een paar inlanders huisden. 
Daar tegenover vormde de rots een grot, bewoond door 
oen kluizenaar, die zich echter dien dag niet vertoonde. 

Nadat wij den wensch te kennen hadden gegeven, de 
apen te willen zien, klapten de inlanders in de handen en 
stootten eenige eigenaardige geluiden uit. Wij hadden 
intusschen plaats genomen op een rustiek bankje tegen 
de bamboehut aan gelogen en wachtten op de dingen die 
komen zonden 

Al spoedig zagen wij oen aantal apen afdalen, die de 
groote lianen, welke zich langs de grot slingerden, als ladder 
gebruikten en daarbij een vergenoegd geluid uitstootten. 

Uit de struiken om ons heen, langs den bodem, van allo 
kanten kwamen ze opdagen en maakten op eenigen afstand 
van ons halt. De twee grootste en oudste apen van den 
troep, de zoogenaamde koning en onderkoning, vatten vrij 
dicht bij ons post en keken ons vol verwachting aan. 
Achter hen kropen, liepen en hurkten tal van kleinere 
apen, waaronder vooral de moeders met kinderen mijne 
aandacht trokken. De kleintjes hingen aan het lichaam der 
moeder en hielden deze om het middel vast. De zwakken 
en zieken bleven wat meer op den achtergrond. 

We pakten nu onze beschuiten en pisangs uit en wierpen 
er wat van onder de menigte. De koning, die er oen paar 
flinke bakkebaarden op na hield en die een vrij waardig 
voorkomen had, was desniettemin zeer gulzig van aard, 
want hij eigende zich het leeuwendeel van de lekkernijen 
toe en zijne onderdanen lieten hem begaan, grootendeels 
door angst hiertoe gedreven. 

Er is oen Hindoelegende, die verhaalt, hoe de apenkoning 
llannoman of Anoernan een brug bouwde met zijn apenvolkje, 
geholpen door beren.1) 

i) Tiet volgende overgenomen uit Brockbaus Conversations-Lexikon. 
Der indlsehen Heldensage, der uRamania* nach, erbaute Hanuman, der 

Allenkönig mit einem gewaltigen Heei'c von Ai,en u. B:iren in kiirzer 
Frist die öAdamsbrückefi feine Reiho von Klippen u. Sandb'inken, welehe 
das Meer dnrehziehend, die Insel Ceylon n. Ostindien verbindet, n. welehe 
ant' den ehemaligen Zusammenhang beider Lander hinweist). Hanuman 
that dieses um Buddha den Uebergang nach Ceylon möglich zu machen, 
dessen König Ramana, die Gemahlin des Buddha, Sita, gefangen hielt, 

Wij vatton deze legende natuurlijk niet letterlijk op, maar 
dat de koning werkelijk weet te bevelen en vooral, dat hij 
orde weet te honden 'onder zijn volkje, is mij toen duidelijk 
gebleken. Twee apen nl. waren bezig om heel nieuwsgierig 
in de keuken van den hermiet rond te scharrelen on de 
één lichtte het deksel op van een groot steenen waterval 
om er in te gluren. De ander wilde blijkbaar op zijn beurt 
ook kijken en werd ongeduldig; zoodoende kwam het tot 
een kleinen twist, waarbij men woorden kreog en elkaar 
in de haren zat. Nauwelijks had do apenkoning dit gezien, 
of voorzichtig sloop hij naar de vechtenden toe, pakte ze 
beet, kneep ze eens flink en schudde hen heen en weer, 
terwijl hij zijn gezond gebit liet zien. Daarna gooide hij 
de boosdoeners zonder complimenten met een smak tusschen 
do struiken in oen ravijn, alwaar ze kermende on jankende 
bleven zitten en niet meer naar boven durfden komen om hun 
aandeel van den buit te halen. Onzo voorraad was al heel gauw 
uitgeput, want de apen werden hoe langer hoe vrijer; zij 
omringden' ons van alle kanten on trokken alles uit onze 
handen. Pe koning - kwam eerst heel vertrouwelijk naast 
mij zitten op do bank, knoop mij toon venijnig met de eene 
poot in den arm, terwijl hij met de andere al mijn beschuitjes 
wegpakte en er mee vluchtte. 

Wij stuurden toen een paar inlanders naar beneden om 
wat meer pisangs te halen en terwijl ze weg waren, 
bestudeerde ik nog eens goed de apen; deze trokken zich 
nu wel wat terug, maar verdwenen toch niet geheel, daar 
zij uit ons blijven opmaakten, dat hen nog iets te wachten 
stond. Vooral de koning keek met stoïcijnsche kalmte 
onafgebroken naar den weg waarlangs de inlanders terug 
moesten koeren. 

Het netst van allen zagen de aponkindertjes er uit en 
het schijnt, dat de moeders bij het morgentoilet van hunne 
kleintjes, vooral veel werk maliën van hetkapsel; de scheiding 
n.1. was zoo keurig en lijnreclit getrokken, dat eon hofkapper 
deze niet zou hebben kunnen verbeteren. Die mooie scheiding 
boven de ouwelijke, gerimpelde gezichtjes, stond erg koddig. 
Nu en dan gooide één van de moeders, bij wijze van 
oefening een kind de struiken in, en moest, het. zich dan 
maar zien te redden; dit deedhet kleintje dan ook behoorlijk, 
doch niet zonder een vervaarlijke koel op te zotten. 

Toen onze nieuwe voorraad vruchten eindelijk kwam, 
bestormde het heele apenleger ons opnieuw, en terwijl ze 
druk aan het peuzelen waren, maakten wij ons stilletjes 
uit de voeten. We klommen den berg nog wat hooger op 
en boven gekomen zagen wij waarlijk weer den apenkoning, 
die ons langs een korteren weg gevolgd was en ons, op 
oen vooruitspringend rotsblok gezeten, als een sphinx 
opwachtte; in tiet gebladerte wemelde het van apen, die 
zich echter verwijderden toen zo zagen, dat er niets meer 
te halen viel. 

Van een koopeltje uit op den top van den berg, genoten 
wij van een heerlijk panorama. Aan den oenen kant lag 
Padang met zijne huizon en kampongs (inlandsche dorpen) 
als in een grooten tuin, waarbij de rivier met tal van 
vaartuigen en bootjes een aardig gezicht opleverde. 

Aan den anderen kant de zee, die een prachtige blauwe 
kleur vertoonde, die mij deed donken aan do Zwitserscho 
on Ilaliaansche moren; langs den oever en overal verspreid 
stonden do wuivende klapperboomon (cocospalmen) met 
hun gebladerte als groote groene veeren tegen de lucht 
afgeteekond. 't Was een verrukkelijk mooi gezicht en wie 
het ééns gezien heeft, zal het niet licht vergeten. 

Het afdalen van den berg was bijna even moeilijk als 
het opklimmen, daar men nu aanhoudend naar benedon 
gleed en gedurig kans had te vallen. 

Aan den voet van den borg wachtten onze kleine roeiers 
ons weer op en brachtton ons onder vroolijk gebabbel en 
blijde met de ontvangen belooning, veilig aan den tegenover
gelegen oever. M. COLLAHD JACOBSON. 


