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Pinnotheres kan een klassiek dier genoemd worden. Reeds Aristoteles en 
later ook Plinius spreken er van onder dezen naam, die eigenlijk Pinna-iager 
beteekent. In de Middellandsche Zee leeft n.1. een soort, lie P. veterum door de 
moderne wetenschap gedoopt is, en bij voorkeur huist tusschen de langwerpig-
driehoekige, bruingekleurde schelpen van Pinna. De ouden stelden de verhouding 
tusschen het krabbetje en zijn woondier voor als een soort symbiose, in zooverre 
als het krabbetje voedsel kreeg, dat door de trilhaarbeweging van Pinna in de 
mantelholte werd gevoerd, en anderzijds het apathische schelpdier door de 
zenuwachtige bewegingen van Pinnotheres op het naderen van gevaar opmerkzaam 
werd gemaakt. Tegenwoordig echter helt men algemeen tot de-meening over, dat wij 
hier met een geval te doen hebben, dat in het Duitsch met den naam „Raum-
parasitismus* wordt bestempeld waarbij het parasitisme zich hiertoe bepaalt, 
dat de commensaal een ruimte of holte van het woondier betrekt, zonder verder 
in eenig opzicht voor dit woondier nadeelig te zijn — in zekeren zin op dezelfde 
wijze, als de pelagische Amphipode Hyperia galba of de jongen van de mens-
banker (Caranx trachurus) hun toevlucht zoeken onder de umbrella van kwallen. 

Pinnotheres pisum vindt men in Ostrea-, Mytilus-, Modiola-, Pecten- en Cardium-
schelpen, maar algemeen schijnt zij, althans aan onze kust, niet te zijn; men 
kan honderden oesters of mossels opensteken zonder er een enkel krabbetje in 
te vinden, en alleen in de Zeeuwsche stroomen heeft men blijkbaar op een 
dergelijke vondst de meeste kans. De „infectie* schijnt zeer plaatselijk te zijn, 
en zoo kan men in de Modiola's van de Doggersbank talrijke krabbetjes vinden, 
soms verscheidene bij elkaar in één woondier. 

Dr. J. J. TESCH. 

(Wordt vervolgd). 

NAAR HET KRATERMEER OP DEN KLOET. 
U ik den Kloet tweemaal beklommen heb, durf ik het wel wagen, 

er eens iets van te vertellen. Den eersten keer deden we den 
tocht in een dag heen en weer en dat is meer een sportatieve 
prestatie dan een zelfs maar oppervlakkige onderzoekingstocht. We 
gingen toen des morgens om zes uur weg, maakten een rit van 

een uur door het oerbosch, en vingen om zeven uur den eigenlijken tocht aan. 
We bereikten het Kloetmeer om ongeveer half twee, rustten twee uren, waren 
weer op de koffieonderneming Soember Petoeng terug om zeven uur en kwamen 
eindelijk 's avonds half tien weer tehuis. 

Als we niet alle vier goede loopers en klimmers waren geweest, hadden 
we zooiets niet kunnen volbrengen. We waren allen echter het loepen in de 
kebon wel gewoon. Met opzet hadden we geen „zifters* (kantoormenschen) 
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meegenomen, omdat we de risico niet wilden loopen, door tochtgenooten, die 
niet mee konden komen, het doel van den tocht niet te bereiken. 

Er waren kort tevoren nog twee expedities mislukt; de een was halverwege 
blijven steken en op den koop toe nog verdwaald en de andere was er evenmin 
gekomen, omdat een der tochtgenooten, eveneens een //zitter*, totaal uitgeput 
was geraakt, zoodat de stakker teruggepikoeld moest worden. Hieruit kan wel 
blijken, dat de tocht op een dag heen en weer naar het meer, geen kleinigheid is. 

Den tweeden keer deed ik den tocht met Dr. Roepke van het Midden 
Java Proefstation, iemand die de meeste Javaansche bergen beklommen heeft 
en voor geen kleintje vervaard is. Wij besloten echter den tocht in twee dagen 
te doen, omdat ik nu uit ervaring wist, dat in een dag uit en thuis een soort 
van wedloop is, waarbij je door vermoeidheid zeer veel ontgaat. Iets vertelde 
ik reeds van den Kloet in een vorig opstal en aan het daarin meegedeelde kan 
ik toevoegen, dat de berg zich sedert steeds rustig heelt gehouden. Slechts éene 
aardbeving, die ons onlangs midden in den nacht opschrikte en die hoogst
waarschijnlijk van den Kloet kwam, schijnt aan te toonen, dat de berg nog 
steeds niet te vertrouwen is en men er wel weer eens van zou kunnen vernemen. 

De Mont Pélé op Martinique die aan een 30.000 menschen het leven benam, 
bevatte, evenals de Kloet nu nog, voor de uitbarsting in 1902, ook een meertje 
in den krater. Die was, niet als de Kloet sedert twaalf jaren, doch in den tijd van 
een en vijftig jaren niet meer uitgebarsten, en dit kan loeren, dat dergelijke vulkanen 
nooit te vertrouwen zijn. Echter dient te worden opgemerkt, dat de Mont Pélé 
in 1898 kleine scheuren vertoonde, waaruit lichte zwaveldampen opstegen, terwijl 
op den Kloet absoluut niets meer van vulkanische werkzaamheid te bespeuren valt. 

De Kloet is van verschillende zijden bestijgbaar. Van Blitar uit, uit Kawarassan, 
uit Karang Dinojo en uit Bendo Redjo. De laatste drie plaatsen zijn ondernemingen 
van de Handelsvereeniging „Amsterdam". De weg van Blitar uit moet het rijkste 
zijn aan imposante landschappen, doch ook de door ons gevolgde weg, van 
Bendo Redjo uit, via de koffieonderneming Soember Petoeng is zeer interessant. 

Eerst krijgen we een rit met den motor, die ons in een half uur aan den rand 
van het oerbosch brengt. Dan volgt een rit van drie kwartier door dat oerbosch 
zelf, langs een vrij goeden weg te paard of per bendie en dan zijn we op 
Soember Petoeng, dat op ongeveer 600 meter zeer fraai gelegen is. We hebben 
natuurlijk tevoren voor gidsen en dragers gezorgd. De eerste nemen we mede uit 
de dessa Mangis, omdat die menschen vroeger op den Kloet gewerkt hebben bij 
den bouw van den stuwdam en van de sluizen, die het meer op peil houden. 
We nemen niets dan het allernoodigste mee, om het ons daar boven een beetje 
„gemütlich" te maken; blikjes, brood, lumpurs (kleefrijst in pisangblad verpakt) 
en vooral een voorraad drinken, omdat we liever geen natuurwater willen 
gebruiken. Een deken en Europeesche kleederen moeten ons boven warm houden, 
want het onderdak bevindt zich op ongeveer 1300 meter. 
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Op Soember Petoeng houden we ons even op^ om de koelies gelegenheid te 
geven mondvoorraad op te doen; wij drinken in dien tijd een kopje koffie bij 
den vriendelijken en behulpzamen administrateur en zijn beminnelijke echtgenoote, 
welke laatste ons, daaruit blijkt de huisvrouw, wat practisch vaatwerk mede-
geeft, om onze soep te koken. Daarna neemt de administrateur ons even mee naai
de passarloods om ons een aardige zoölogische bizonderheid te laten zien. Het is 
de nestkolonie van een kleine grauwzwarte zwaluwachtige vogel, die sterk doet 
denken aan de beroemde salangane. Hoogstwaarschijnlijk is het ook een verwant 
van de echte Salangane, die, zooals bekend is, aan de zuidkust in bijkans ontoe
gankelijke rotsspleten haar nesten, die bekende lekkernij der Chineezen, bouwt. 
De Javanen noemen de kleine, ongeveer 11 cm. salanganen van Soemba Petoeng 
boeroeng dali. 

Brehm beschrijft een dergelijk vogeltje, waarvan de levenswijze, nestbouw, 
kleur en grootte der eieren met de salangaantjes van Soember Petoeng overeen
komt, onder den naam van #koesappie". Vermoedelijk is dit de Soendaneesche 
of Maleische naam voor dit vogeltje, wat aan waarschijnlijkheid wint, als men 
weet dat Bernstein, Brehm's zegsman, ze te Batavia zag nestelen. Daar zal hij 
ook wel den naam vernomen hebben. Is mijn vermoeden dus juist, dan heet dit 
vogeltje Colloccalia fuciphaga (de echte Salangane heet C. nidifica). Ik zag deze 
alleraardigste diertjes zoowel op den top van den Kloet als op Bendo Redjo, waar 
ze in een fabriek, ondanks het lawaai der machines, massa's nesten hadden. Ze 
vliegen tot het vrij donker is en storen zich volstrekt niet aan een tropische 
stortbui, hoewel men zou veronderstellen dat ze doornat worden. Merkwaardig 
is de bizonder kleine snavel dezer zwarte zeilertjes. In de pasarloods te S. P. 
plakten de nesten in heele kluiten tegen de zoldering en de vogels zaten er in de 
zonderlingste houdingen te broeden, zich met de korte pootjes vastklemmend. 
Over het algemeen heet het, dat de Javanen geen nest met rust kunnen laten en 
als er vogels in onzen tuin nestelden, werden inderdaad, tot mijn groote ergernis, 
de eieren telkens weggehaald. De zwaluwtjes in den pasar werden echter met 
rust gelaten. Alleen een kampongkat, met de voor die beesten karakteristieke 
afgeknotte, misvormde staart, volgt met haar groenlichtende, begeerige oogen de 
snelvliegende vogeltjes. Veel kans op vangst heeft ze niet. 

De loods biedt een typisch beeld van rustig kampongvolkgedoe. De koper-
tintige vrouwen zitten geduldig achter haar uitstallingen van lekkers, dat voor 
onzen smaak weinig appetietelijks heeft, de keepers af te wachten; er scharrelen, 
weinig luidruchtig, veel kleine kindertjes rond, met dikke rijstbuikjes, de soms 
aardige snuitjes deels geblanket met rijstpoeder (bedak) en op den grond zitten 
mannen oerphlegmatisch een stinkend strootje te rooken. 

Ze denken wellicht, dat we wel erg mal moeten zijn, om zoo maar voor je 
pleizier den goenoeng op te gaan en beschouwen ons met wijsgeerig medelijden. 
Onze koelies hebben zich intusschen van het noodige voorzien en we breken 
dus op. Langs een reeds danig warmen weg marcheeren we door den aanplant, 
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koffie en hevea (rubber) gemengd. Als de koffie bloeit ziet zoo'n aanplant er, met haar 
als witbesneeuwde lange takken, heel aardig uit; aan het einde van den drogen 
tijd echter is het een dorre boel. In den schaduw der kaïetboomen (Ficus elastica), 
loopt men heel wat prettiger. Het is daar koel als in een beukenbosch en vooral 
in den regentijd, als de grond met lang gras bedekt is, ziet het er onder de 
Ficussen heel aardig uit. In den drogen tijd verdort ook in de schaduw het gras 
en wordt de grond bedekt met een tapijt van de groote, bruindorre ficusbladeren, 
die luid kraken onder den voet. 

Het dierenleven is hier weinig intensief. Wat sprinkhaantjes dartelen over 

De top van den Kloet. 

het pad en soms valt tegen een stam het leege huidje van een Cicadelarve op 
te merken. Een soort van Zandoogje fladdert tusschen het gras. Vogels hoorde 
ik hier zelden. Anders wordt dat, als we de strook karet verlaten en het 
oerbosch ingaan. Daar is nog vogelleven genoeg, tenminste in of kort na den 
natten tijd. Een kaneelduif, terkoekoe genaamd (Macropygia) zit ergens heel 
zonderlinge geluidjes te produceeren, dat klinkt als oe wöe, de eerste syllabe 
gerekt, de andere kort uitgestooten. Even verder weerklinkt het eigenaardige 
geluid van een hier zeer algemeenen boschvogel, de oengkoet, een soort van 
baardvogel, ter grootte van een lijster, met kolossalen snavel, waarmee het 
beest alleen vruchten eet; hij is fraai uitgedoscht in groen, rood, zwart en 
geel. De drie laatste kleuren komen alleen aan den kop voor, zoodat het beest 
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met zijn groen lichaam toch maar weinig opvalt. De Soendaneezen hebben in 
den naam het stemgeluid van dezen vogel zeer juist vastgelegd. Zij noemen 
hem manoek (vogel) toeloeng toempoek, wat, volgens Dr. Koningsberger beteekent: 
helpt verzamelen. Een kleinere vogel van hetzelfde type is de Nkè, eveneens 
een baardvogeltje, dat lang aaneen niets anders roept dan kó-kó-kó-kó, zonder 
eind. Daar hooren we een geweldig geklapwiek van groote vogels. Dat zijn 
rangkoks of neushoornvogels. Nog voor kort heb ik een paartje van vrij dichtbij 
kunnen gadeslaan. Potsierlijk is hun enorme snavel met uitwas. Het is overbekend, 
dat tijdens de broedtijd het wijfje door haren echtgenoot wordt ingemetseld. 

In het dichte struweel kraakt het telkens. Dat zijn apen, Boedengs, die 
daar aan hun nieuwsgierigheid voldoen en ons komen begluren. Op een plek 
waar de bamboe domineert krijgen we ze in het gezicht. Zoodra we echter 
blijven staan, wordt het den zwarten boschduivels te kras en gaan ze er van 
door met groote gewaagde sprongen, van de eene zwiepende bamboe op de 
andere. Wij houden ons niet op om hen te volgen. Boedengs krijg je hier in 
de buurt genoeg te zien en in een breede strook verwaarloosde koffietuinen, 
hebben we wel eens troepen gezien van 20 en meer. Ze smulden daar van de 
bloemen der Dadap. S. LEEFMANS. 

( Wordt vervolgd). 

HET POTHOOFD IN MEMORIAM EN ZIJN OPVOLGER. 
(Vervoig van Wr. IISJ. 

VKIi'l'TKil) van de vergankelijkheM van alle aardsohen roem en grootheid /.uilen 
wij dit treurig plekje lellnlijk links laten liggen en naai- ons nieuwe dorado 
voor planlon/.oekiTs wandelen. Links van den Ziitphensehcweg dien we 
opkiiicren ligt, een klein terreintje met dezelftle planten als het l'olhootd plus 
boksbaard, kale jonker, bilzenkruid, zachte en kleine ooievaarabek, e. a., 
rechts een stuk grond van eenige honderden vierkante meters met een 

chaos van puin en planten, dat in Juli en Augustus mei een massa groen en bloemen prijkt, 
Op den vourgrond staat prachtig hot Hoerenwormkrnid mot tallooze schermen van gate 
knopjes, omslingerd door rondom lianende haag- en akkerwinde, wier witte en rose kelken 
scherp afsteken tegen het omringende wirwar van i;eel en groen, Hoe mooi die gele knoppen 
van Ghrys, vulgaire te midden van groen en wit zijn, wanneer ze zooals een eindje verder 
met duizenden naast elkaar slaande schermen alle andere kleuren verdringen en bijna geen 
spoor van groen of iets anders doorlaten, zijn ze juist niet zoo lieflijk en poëtisch. De 
Kamillen sluiten zich aaneen tot aardige perkjes van wit en geel, die hier en daar moeten 
wijken voor een macht vau reusachligc honingklavers, de getrouwe kameraden van weinig 
minder hooge artemisia's, Daarlnssehen zwermen Sinapis-soorteii en lirassica-dlto's niet nog 
een heeleboel andere Onciferen, die het er op schijnen toegelegd te hebben, den bolanisl 
door liet vormen van allerhande variëteiten, bastaarden, kruisingen en wat dies meer zij lot 
wanhoop of lot onverschilligheid te brengen. Kortom, het is daar vóór ons een warwinkel, 
een wanordelijk door-olkaar-gegroei van doodgewone en van zeldzame planten, die alle om 
licht, ruimte en voedsel vechten, een verbitterde slryd, die bijna altijd tot ondergang der 


