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BRIEVEN UIT HET TROPENLAND. 
In en om een tropisch huis. 

LS ik zoo nu en dan eens een brief krijg van oude, goede vrienden 
uit Holland, dan kan ik niet nalaten te denken: altijd weer het 
oude liedje, altijd weer dezelfde waarnemingen, dezelfde beesten of 
planten en excursies naar dezelfde plaatsen; en dan welt er iets in 
me op als medelijden, al lijkt de uitdrukking wat sterk met al die 

natuurliefhebbers, die tevreden zijn, tevreden moeten zijn, met wat de Noordsche 
natuur hun jaar op jaar aanbiedt. Niet, dat ik me de meening zou willen aan
matigen, dat zulks gering is of dat er in het Noorden op het gebied van biologie 
weinig meer te doen valt. Integendeel, vele groote problemen kunnen door de 
betere hulpmiddelen: groote musea en boekerijen en de gunstiger klimaatsomstan-
digheden beter in de gematigde luchtstreek, dan in de tropen — voor zoover 
dat mogelijk is — tot oplossing worden gebracht. Toch, wie weet wat de tropen 
nog verbergen! Het materiaal van de noordelijke landen is voor een zeer groot 
deel verwerkt, met dat van de tropen is dit slechts in zeer geringe mate het 
geval. Bovendien er zijn belangrijke problemen, die alleen in de tropen opgelost 
kunnen worden, onder bizondere omstandigheden, als b.v. de constante hoogere 
temperatuur en sterke verlichting, de groote vochtigheid etc. Doch zoover denk 
ik niet door, als ik met dat eigenaardig gevoel van medelijden aan den doorsnee 
natuurvriend denk, wien het niet in de eerste plaats om de oplossing der groote 
vraagstukken gaat, doch om ontspanning voor lichaam en geest, na het dagelijksch 
werk. Ginds in 't noorden op zijn hoogst zeven maanden van bloei, en groei en 
leven, veel kou en slecht weer, steeds^meer terrein in cultuur gebracht en bebouwd, 
steeds meer het leven in huizenwoestijnen, al komt er hier en daar reactie, waar
van de massa echter nog maar weinig profiteert. 

Hier in de tropen het geheele jaar door uitbundig natuurleven, altijd bloei 
en groei, veel mooi weer en zonnige dagen, reusachtige terreinen, die nog in 
vrijwel oorspronkelijken toestand verkeeren, en, behalve in voor den kleinen man 
onaangename groote hoofdplaatsen, bijna altijd een aardig stuk natuur om je 
huis, waar tallooze levensvormen gedurende het geheele jaar elkaar afwisselen. 

Neen, Hollandsche natuurvrienden, ik ruil niet meer met U. Als men de 
bezwaren van het leven in de tropen eenigszins heeft overwonnen, als men zich 
aan het andere voedsel, aan de andere levenswijze, aan het klimaat en aan de 
luwte op geestelijk gebied wat heeft aangepast, en je body je niet in den steek 
laat, wel, dan heeft een natuurvriend hier een bijkans ideaal bestaan. 

In Amsterdam bestond mijn „tuin" uit een paar potten in de vensterbank 
die door de benedenburen met leede oogen aangezien werden. Hier ligt ons huis 
in een daarbij behoorend terrein, grooter dan menig stadsplantsoen, zeker 120 
meter diep en veertig breed, met zware boomen, wilden opslag aan de randen, 
met het uitzicht op een klapperbosch en de blauwe bergen van de Boekit Barisan, 
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achter met bamboeboschjes, vruchtboomen en een wildernis van Sagopalmen. 
Vlak naast het huis staat een groote oude waringin, die een botanischen tuin 
opzichzelve is en die een groeten lap grond beschaduwt, achter 't huis een Ficus 
elastica, een boschje opzichzelf, met zijn vele luchtwortels. 

Och wat, zullen die Europeanen zeggen, welke hier komen om hun zak zoo 
gauw mogelijk te spekken, en dan te verdwijnen en die in Indië niets anders 
zien dan een gelegenheid daartoe. Och wat, Indië is een vervelend land, het is 
er warm, de bloemen rieken er niet, de vogels zingen er niet, het is een banaal 
land. Alsof zulke menschen, die men gelukkig ook in Indië steeds minder aan
treft, voor al die dingen oog hebben gehad toen ze nog in hun heemstee waren! 

De nieuwe generatie van Europeanen, die thans Indië, zij het tijdelijk, 
bewoont, denkt er al 
heel anders over. De 
tijdschriften en bla
den, die hier in de 
laatste jaren als pad
denstoelen uit den 
grond rijzen, wijzen 
uit, dat de moderne 
Hollander reeds met 
andere idealen hier 
komt; en al is de aan
leiding tot den trek 
naar Indië het betere 
stoffelijke bestaan, 
met als dikwijls half 
bewusten ondergrond 
den lust om eens 

ons huis wat meer van de 
wereld te zien, de 

kolonist van den nieuweren tijd beseft meer en meer, dat hij zich ook in Indië 
een geestelijke omgeving moet scheppen en hij slaagt daar èd beter in. Ook op 
politiek terrein gaat de luwte wijken voor een frissche, geestelijke bries. Er 
ontstaat meer contact, meer waardeering ook tusschen den autochtoon en den 
indringer en de inlandsche maatschappij gaat zich, heel langzaam, maar zeker, 
ontwikkelen; eene ontwikkeling, die door een wijs vooruitziende regeering in de 
hand gewerkt wordt. Het verwijt van banaliteit aan Indië gaat dus ook al 
minder op. Doch laat ik niet te ver afdwalen. Ik heb er slechts even op willen 
wijzen, dat ook voor degeen, die hier niet als natuurvriend of als wetenschappelijk 
onderzoeker komt, de vroegere bezwaren tegen een verblijf — ook al door den 
groeten vooruitgang op hygiënisch gebied — veel minder tellen. 

Myn doel was slechts, om den natuurliefhebber in Holland eens iets mede 
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te deelen van den overvloed, waarover zijn geestverwant in Indiö te beschikken 
heeft. Tevens blijf ik dan het gewaardeerde contact met hen behouden, zonder 
een elk persoonlijk te moeten schrijven, 

Ons huis staat aan den buitenrand van Padang, waar de huizen groot en 
ruim zijn, geheel van hout op z. g. neuten gebouwd (tegen de termieten) 
en met atap, de gedroogde bladeren van den sagopalm, gedekt. Bij zware 
regens, die hier vaak voorkomen, heeft men daardoor soms last van lekkage, 
doch wanneer de atap maar tijdig verwisseld wordt voor nieuwe, is dit bezwaar 
uiterst gering. Naar het Westen ligt de Indische Oceaan zóó kort bij, dat haast 
altijd het donderend geluid van de branding op het zandige strand kan worden 
vernomen, Aan de Oostzijde verheft zich het Barisan gebergte met tot 1800 M. 
hooge toppen, dat slechts 15 K.M. verwijderd is. Vermoedelijk heeft Padang 
door beider nabijheid, der bergen en der zee zoo'n gunstig klimaat, 's Morgens 
is het heerlijk frisch en koel en is het zitten in de voorgalerij een genot. Een 
ijle nevel hangt tusschen de stammen der klappers aan den overkant, in duizenden 
blinkende druppels glinstert de dauw op het gebladerte en het gras. Zacht 
wiegen de groote, glanzende bladeren der waaierpalmen in het morgenwindje; 
uit het struikgewas klinkt de morgenzang van een Indische lijster (Copsychus 
musicus) en de Djokdjok (Pnotus analis), en boven al jubelt de heerlijke 
zanger, waarvoor ik in boeken geen beteren naam vind, dan den Geelkopbuul-
buul (Trachycomus) de zoo duur betaalde zangvogel der Maleiers en Javanen! 
Tegen tien uur komt de zeebries door, die blijft waaien tot ongeveer twee uur 
en dan komen de warmste uren van den dag, van twee tot vier. 's Avonds 
zes a zeven uur komt dan weer de koele wind van de bergen opzetten, die 
een deel van den nacht doorwaait. Er isi hier, juist op den evenaar, geen 
duidelijke moesson. De regen is vrijwel gelijkelijk over het geheele jaar verdeeld, 
al vallen in Juni, Juli en Augustus de laagste en heetste droge perioden. 
Meestal komt de regen 's middags en dan koelt het heerlijk af, maar vooral 
tegen Juni regent het vooral 's nachts. 

In den echten regentijd komen de buien meestal vanuit zee, tegen de droge 
perioden vaker van de bergen. Het opkomen van die buien kan indrukwekkend zijn. 
's Morgens is de lucht geheel helder en bizonder doorzichtig, doch tegen den middag 
stapelen de wolken zich op, tot ze een loodgrijze, dikke bank vormen en vooraf
gegaan door hevige rukwinden, komt de regen aangeruischt in dichte grijze gordijnen. 

Het regent zelden eenige dagen achtereen, zooals te Buitenzorg vaak het 
geval is, en mij bekomen de gelijkmatiger temperaturen van Padang lichamelijk 
beter, dan de sterke verschillen zooals die te Buitenzorg niet zeldzaam zijn. Het 
aantal lijders aan rheumatiek, influenza en keelaandoeningen is op'laatstgenoemde 
plaats daardoor waarschijnlijk hooger dan in menige Hollandsche streek. 

Een eigenaardige uitwerking van het tropisch klimaat op ons Europeesch gestel 
is namelijk, dat men voor geringe temperatuursdalingen zeer gevoelig wordt en 
een temperatuur van b.v. 22 Celsius al ,/koud* aandoet. Tot zoover het klimaat. 
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lö Indië woont men, dat is nu eenmaal onvermijdelijk,.met allerlei bihatangs 
samen, men deelt ongewild zijn huis ermee, iets wat in het noorden in ieder 
geval in veel mindere mate het geval is. Onze medebewoners zijn, om er eens een 
greep uit te doen: Vleermuizen, ratten en muizen, kikkers, duizendpooten (lieve 
jongens van 25 cM. lengte), mieren (verscheidene soorten,), termieten, boorkevers 
(ook in de boeken!), kakkerlakken, bijen en wespen, houtbijen, graafwespen, hier 
en daar schorpioenen, eenige soorten muurhagedissen en marterachtige zoogdieren. 

Dat lijkt nu nogal bar, maar in werkelijkheid is het niet erg. Doordat het 
huis op neuten staat, hebben we van schorpioenen, duizendpooten en slangen 
vrijwel nooit last. Slechts één keer in het jaar, dat we nu hier zijn, hebben we 
bezoek gehad van een duizendpoot. Staat het huis niet op neuten, dan is de 
kans op zulke bezoekers grooter, doch hoogst zelden hoort men er van, even 
zelden als van slangenbeet, zoodat men deze gevaren zeer licht kan schatten. 
Schorpioenen ziet men hier in de huizen zeer zelden. Bij mijn onderzoek vind ik ze 
echter vaak in klappers, achter schors en tusschen losse bladscheeden ; ze zijn 
er dus wel, doch schijnen hoogst zelden in de huizen te dringen. Van de vleer
muizen merken we hier nooit wat. Nestelen er echter veel op een zolder dan gaat 
het onaangenaam rieken en moet men maatregelen treffen. Ratten en muizen zijn in 
Europeesche huizen weinig veelvuldig en gemakkelijk met klepvallen weg te vangen. 

De kikkers komen als er geen trappen zijn, 's avonds de onder de lamp gevallen 
insecten opsnappen en zijn evenmin hinderlijk, eerder koddig; en de muurhage
dissen, waarvan er hier in huizen twee of drie soorten voorkomen, zijn evenmin 
ais een last te rekenen, al snoepen ze wel eens van de suiker (waarvan ze groote 
liefhebbers zijn), en al kunnen we 's avonds geen oogenblik een boterham met 
zoetigheid onbedekt laten staan of er zit zoo'n onbeschaamde snoeper aan te 
smullen. De mieren zijn, door de pooten der tafels en kasten in bakjes met fijne 
kalk te zetten, gemakkelijk van het voedsel afte houden. Veel meer last heeft men 
van kakkerlakken, die vreten de banden der boeken leelijk af en bevuilen gor
dijnen met hun smerige eiernesten, die ze tusschen plooien kleven; toch hebben 
wij er, tenminste hier, maar weinig last van. Onaangenamer zijn de boorkevertjes, 
die in en door de boeken boren, liefst in oude boeken met stroobordpapier. Het 
vernissen der bandjes helpt echter vrij goed. Merkwaardig genoeg ontbreken hior 
op Padang de hinderlijke graafwespen, die op Java alle sloten onbruikbaar maken. 
Wel komt er de soort voor, die zoo graag zijn serie kleicellen tusschen boeken-
banden deponeert. Daarentegen hebben we meer last, door den eigenaardigen 
huizenbouw, van bijen en wespen, die tusschen de dubbele houten wanden nes
telen en alleen na zeer langdurigen strijd te verdrijven zijn. Zoo heb ik maanden 
gevochten tegen een groot wespennest, dat achter den wand van de werkkamer 
zat. Het waren groote dieren, van de afmeting van den Hollandschen Hoornaar, 
doch geheel zwart, met een oranjeband om het achterlijf. Ze waren eerst in het 
geheel niet lastig, doch plotseling deden ze aanvallen op ons personeel en zelfs 
werd mijn vrouw gestoken. Toen werden er krasse maatregelen genomen, 's Avonds 
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goot ik zwavelkoolstof tusschen de wanden, door een van de binnenzijde 
geboord gat. Maar er bleven een tiental leven en die begonnen weer opnieuw. 
Toen goot ik op de plaats, waar het nest zich bevinden moest, kokend water 
en weer was de uitkomst onvoldoende. Eindelijk goot ik er eene oplossing van 
cyaankali in water in, en dat hielp beter. Maar weer overleefden het een paar, 
of enkele cellen waren niet geraakt en daaruit kwamen dan jonge wespen, die 
aan het nest voortbouwden; slechts door eenige weken telkens de behandeling 
te herhalen zijn we ze kwijt geraakt. 

Iets waar we ook werkelijk zoo nu en dan last van hebben, zijn de gele 
wespen (Vespa dorylloides Sauss.) die 's avonds op het lamplicht afkomen. Deze 
wespsoort moet een nachtelijk leven leiden, bij dag heb ik ze nooit ergens op 
de bloemen waargenomen, noch ze buiten zien vliegen, maar altijd komen ze 
's avonds om de lamp vliegen, soms in zoo groote hoeveelheden, dat het onmo
gelijk is in de buurt te blijven zitten, want ze steken fel, als ze b.v. bij ongeluk 
in iemand's hals beklemd raken. Gelukkig zijn zulke invasies zeldzaam en ook 
hebben de beesten de levenswaardige gewoonte, om, na een poosje gevlogen te 
hebben, maar rustig tegen de zoldering te gaan dommelen. Dan kan men de 
slimheid der tjitjaks (muurhagedissen) bewonderen, want nimmer zullen ze zoo'n 
wesp of een honingbij of een ander stekend insect aanvallen; integendeel, ze 
gaan zulke beesten zorgvuldig uit den weg. De drie soorten tjitjaks zijn ge
slagen vijanden. De grootste soort eet namelijk de kleinere op, als hij ze pakken 
kan. 's Nachts werden we vaak wakker door een heftig kloppen. Eerst stond ik 
op en ging eens kijken, doch spoedig merkten we, dat de tjitjaks dat geklop 
veroorzaken. Ze hebben namelijk de gewoonte, als ze een eenigszins weerstand 
biedende prooi bemachtigd hebben, die met kracht herhaaldelijk tegen den wand 
te slaan en aangezien de wand van hout en hol is, geeft dat in de nachtelijke 
stilte een hevig lawaai. Trouwens, het is een ernstig nadeel van deze houten 
huizen, dat er 's nachts zoo'n kabaal heerscht, waaraan men eerst wennen moet. 
Men doet dat pas, wanneer men weet waardoor elk bizonder geluid veroorzaakt 
wordt. Je leert zoodoende het getrippel van muizen en ratten onderscheiden van 
tjitjakgeklop, de onregelmatige stoeten van een woest overal tegen aan vliegenden 
pijlstaartvlinder van een vallende tjitjak, het krijschen van om een plaatsje 
vechtende vleermuizen van muizengepiep; het afscheuren van houtvezels door 
ratten bij het maken van hun uitgangshol houdt men dan niet meer voor in
braakspogingen, evenmin als het kabaal van een op de zoldering hollende Moe-
sang, die even later langs de jaloezie van het venster naar omlaag klautert, 
waarbij men natuurlijk ook weer aan inbrekers denkt! Tenminste myn vrouw 
denkt dat dan, maar nu slaapt zelfs zij door al die chaotische geluiden heen. 

Buiten hoort men natuurlijk ook geluiden, als het aardig roepje van een 
kleinen uil, de boeëk (geluidsnabootsing) (Scops lempyi) en het toonladdertje van 
een koekoeksoort, of het gekrijsch der groote kalongs. 

Ik vind al dat leven om ons heen aardig en gezellig, tenminste voor zoover 
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het geen hinderlijke of gevaarlijke beesten betreft; trouwens, het percentage 
daarvan is zeer gering. Zoo nestelt er nu in den Ficus vlak tegen het huis een 
Purperspecht. Een paar weken geleden is er één van die prachtige vogels, met 
hun purperen kleedje en gele kuif gekomen en deed er zijn schellen roep klinken 
om het huis. Spoedig had hij of zij een dikken dooden tak uitgezocht voor een 
woning en ijverig zat de mooie vogel den geheelen dag te timmeren, dat de spaan
ders en het houtmeel rondvlogen. En in drie dagen was er een vrij groot gat en was 
de tak al zoover uitgehold, dat de vogel er in verdween. Nu zijn er waarschijnlijk 
eieren en klinkt telkens weer het typische vroolijke spechten-gelach om het huis. 

Voor het huis nestelt een andere aardige vogel, een bastaardhoningzuigertje, 
bekend onder den naam van Chalcostetha insignis; het mannetje is metaalachtig 
groen en staalblauw met geel, het wijfje groengrijs gekleurd. Het zijn de vogeltjes, 
die elk ,/baar* voor kolibri's houdt. Nu, ze hebben er veel van, want vele soorten 
prijken met prachtige metaalkleuren. Zoo prijkt de keel van het mannetje van 
Chalcostetha met een prachtig glanzend koperrood. Ook hebben ze de gewoonte 
voor bloemen te zweven, alsof ze nectar zuigen. Ze vangen evenwel ook insecten 
uit die bloemen, en bij maagonderzoek van geschoten exemplaren werden er spin-
netjes in gevonden. Dat aardige vogeltje nu, heeft een aardig wiegje gebouwd: een 
zwevend, ijl beursvormig woninkje met de opening op zijde, en onophoudelijk vliegen 
mannetje en wijfje af en aan, om de donker gekleurde ijlbeveerde jongen te voeren. 

Het aantal vogelsoorten, die ons erf bezoeken, loopt al dicht naar de 40. 
Doordat wij aan den buitenrand der gemeente wonen, zijn daar ook dikwijls 
rimboevogels bij. Zoo komt de statige roofvogel Spilornis bacha, soms neerstrijken 
in de groote waringin. Hij schijnt er naar doode takken te zoeken voor een nest, 
deze groote buizerd, doch misschien is het hem wel om onze kippen te doen. 
Een dergelijke rimboevogel is zeker ook de mooie bruin met zwarte Spoorkoekoek, 
Centropus sinensis. Zoo weinig schuw is dit mooie dier, dat ik hem onlangs, 
vanuit het raam van een der kamers op minder dan 3 meter kon bekijken. Er 
nestelt nu een paartje ergens achter in de rimboe, ik weet nog niet precies waar, 
doch de vogels zwerven voortdurend om het huis en doen vaak vooral 's middags 
in de warmste uren, hun diep en welluidend „boeboet" hoeren, afgewisseld door 
een soort van canon, waarbij de een den ander schijnt te interrumpeeren, wat heel 
vreemd klinkt. Ik hoor hun geluid graag. Het herinnert me aan mijn mooiste borg
tochten, aan het mooie plechtig stille oerbosch, waar dan geen ander geluid hoorbaar 
is, dan het diepe ,,boeboet" van een familielid van vriend Spoorkoekoek. 

Een familiaarder vogel is de gewone lyster Copsychus musicus. Het is de
zelfde soort van West-Java. Ze zijn zoo weinig schuw, dat ze dwars door het 
huis vliegen en in de voorgalery op den grond of op de „knaapjes" gaan zitten. 
Onlangs was er een in de achtergalery op den grond bezig en vond het niet 
eens noodig weg te vliegen toen ik naderbij kwam. Later vloog zij over de tocht-
deuren dwars door het huis. Ik mag die vrijpostigheid wel en bevorder ze, door 
het schieten met catapulten en het uithalen van nesten in de buurt tegen te 
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gaan en — als ik eens materiaal noodig heb — dit nooit in de nabijheid van 
ons huis te schieten, daarvoor ga ik dan een eind uit de buurt. Even vrijpostig 
is de Priendjak, die vooral in den Ficus tegen de achtergalerij voedsel zoekt en 
zijn hoogste liedje zingt. Het concert is evenwel op zijn volst, als de Waringins, 
die op ons erf en op het erf van de buren staan, vruchten dragen. Dan is het 
gekwetter en getwieter geen oogenblik uit de lucht. Het is dan in een ledig oogen
blik een aardige bezigheid, te tellen hoeveel soorten er zijn. Boven alles klinkt 
het rhyhtmische kö-kö van den kleinen baardvogel (Xantholaerae rosea). In gewone 
omstandigheden komt er maar zoo 
nu en dan een op ons erf verdwaald; 
maar als de Waringin vruchten 
draagt, zijn alle baardvogeltjes uit 
de buurt in de Waringin te vinden 
en dan wisselen ze hun eentoonig, 
maar toch wel karakteristiek roepje 
af met het verzwelgen van onge
looflijke hoeveelheden Waringin-
vijgjes, die zoo groot zijn als lijster
bessen. Behalve de Kö-kö vindt men 
er dan den Djokdjok (Pycnonotus 
analis), die steeds in aantal in den 
tuin rondzwerft en heel aardig lijs
terachtig zingen kan, de Purper
spreeuw (Calornis chalybea), een 
spreeuw, die vrijwel uitsluitend 
vruchteneter schijnt te zijn, verder 
geven de groene duiven in heele 
troepen elkaar rendez-vous onder 
eigenaardig gekoer, dat op het geluid 
van een kwartel, lijkt en dan heb 
ik moeite een goed vriend van me, 
die graag duivenboutjes eet, uit mijn De iiaimen. 
tuin te houden, waar hij dan in wil •• 
met een moordwerktuig, waarvan ik het gebruik onder geen omstandigheden 
op mijn erf toelaat. Vaak laat de Indische wielewaal, die veel op de Europeesche 
lijkt, zich in dien tijd hooren. Dat zoete gejodel voert me altijd in gedachten 
naar de mooie bosschen in het. Gooi. Zijn ze er nog ? Zijn ze niet verstookt in 
dezen droeven oorlogstijd? 

Kijk, daar waait een stukje rood lint door de lucht. Het is het Vuur-
honingzuigertje, zooals ik het hierbij doop, of te wel Aethopyga siparaja. En zou 
ik het „Koketje" kunnen vergeten, het aardige watervogeltje, dat altijd met 
uitgespreiden staart kwieterend op en neer wipt en dat zijn naam zoo met eere 
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draagt, dat elk het daaraan alleen herkent ? Maar laat ik de opsomming besluiten. 
De lezer ziet er wel aan, dat het aan lieflijken vogelzang niet ontbreekt, dat 
het //zingend vedertje en 't gewiekt geluid", het geestige woord van Maria 
Schuurman, ook op de tropische vogelwereld ruimschoots van toepassing is. 
Het gezegde: „de Indische vogels zingen niet" is onwaar, maar sommige blanke 
ooren in de tropen hooren niet! 

Hu, en al die griezelige slangen en „kruiperige* dieren, hoor ik een bak-
vischje al zeggen. Nu, dat valt mee hoor, en er zijn erg interessante en volkomen 
ongevaarlijke dieren bij, 

Slangen krijgt men alleen te zien, wanneer men ze in hunne schuilplaatsen 
opzoekt; een gewone wandelaar ziet maar zeer zelden iets en op de erven 
komen ze zoo weinig, omdat een slang niet van open plekken houdt. Er 
zijn gevaarlijke bij, zooals de brilslang (Naja tripudians), die hier wel voor
komt en ook op mijn erf eens gevonden werd, doch ook slechts één keer, 
Gevaarlijker is een hier algemeene Lachesis-soort (Lachesis sumatranus). Toch 
is dit gevaarlijke dier bij dag zeer indolent. Men kan het plagen en hinderen, 
het dreigt zelfs niet te bijten, zoo slaperig schijnt het. Maar kom het 
's avonds niet te na. Dan bijt het zelfs naar een brandend lucifertje dat je bij 
de flesch houdt. En de gevolgen van een beet zijn zeer funest. Daarentegen 
schijnt een verwant, Lachesis wagleri, volmaakt ongevaarlijk Het fraaie dier 
staat bij de inlanders ter Westkust bekend als ^oelar tjantik manis", //de be
vallige, zoete slang". Hoewel dit dier, dat meer dan een meter lang kan worden, 
formidabele giftanden en goed ontwikkelde en welgevulde gifklieren heeft, spelen 
de Maleische kinderen er mee, gebruiken het als halsband en hanteeren het, 
zonder dat het er aan denkt te bijten. De inlander plaatst deze slang zelfs op
zettelijk op zijn erf; dat zou geluk aanbrengen. Ik heb er wel tevergeefs ƒ 2.— 
voor geboden. Een goede kennis alhier heeft er talrijke exemplaren van op zijn 
erf en hij heeft, zoowel aangaande den aard van het voedsel als de voortplanting 
van deze interessante slang, zeer belangwekkende waarnemingen gedaan. 

In Brehm vindt men namelijk vermeld, dat deze slang door vogeltjes zou 
worden gevoed en ook de inlander houdt dat stokstijf vol. Bedoelde kennis, de 
heer Schild, heeft evenwel waargenomen, dat ze kikkers en hagedissen eten en 
verder heeft hij vastgesteld dat ze levendbarend zijn. Wat de vogels dan 
met deze slang te maken hebben ? Mogelijk dat waargenomen is, dat vogels 
trachten deze slang, die mogelyk hun nest plunderde, te verjagen en mis
schien heeft men dat, door slechte waarneming, verkeerd uitgelegd. Aan 
hagedissen ontbreekt het ook niet op het erf. Wordt er een doode boom 
gekapt, dan blijken zich daar altijd tjitjaks op te bevinden. Ik heb nog niet 
nagegaan of het precies dezelfde soorten zijn als onze gezellige huisgenooten. 
Ze zijn echter meestal anders van teekening en over het algemeen veel donkerder 
van kleur. In de huizen komen, voorzoover ik zonder vangen onderscheiden 
kan, twee soorten voor, waarvan een vrij groote. Volgens den bekenden ver-
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zamelaar en onderzoeker Jacobson zijn er drie, waarvan de grootste een Gecko 
is, namelijk Gecko monarchus. (D & B). Deze roept niet zooals de Tokkèh 
(Gecko verticillatus Laur) die hier op Padang niet voorkomt en zelfs Jacobson 
heeft nog slechts één keer (als ik me goed herinner op Matoer) een Tokkèh 
gehoord, zoodat deze soort, die op Java zoo algemeen is, hier tenminste zeer 
zeldzaam is. 

Bij zonnig weer behoef ik maar even te gaan zien op den stam van een 
Caesalpiniacae, en het duurt niet lang of er komt hier of daar beweging. In de 
meeste gevallen is het dan een Draakje (Draco spec): alleraardigste hagedisjes, 
meestal schorskleurig, zoodat ze, als ze stil zitten, niet opvallen, maar met fraai 
gekleurd vliegscherm en keelaanhangsel. Met dat keelaanhangsel, dat recht 
vooruit kan worden gestoken en bij het mannetje heldergeel, bij het wijfje 
blauw is, wordt allereigenaardigst gemanoeuvreerd. Het schijnt wel of het diertje 
er zijn gemoedsbeweging mee uitdrukt. Op grond van de weigerachtigheid van 
een gevangen exemplaar, heb ik wel eens getwijfeld aan het zweefvermogen 
van het Draakje, maar van verschillende kanten kwamen toen in „De Tropische 
Natuur", het tijdschrift van de Ned. Indische Natuurhist. Vereeniging, berichten 
over het vermogen binnen, en sinds heb ik ook zelf ruimschoots gelegenheid 
gehad waar te nemen, dat het diertje inderdaad de zweef huid gebruikt en groote 
afstanden (tot tientallen van meters!) doorzweven kan. 

De bedienden komen nogal eens aansjouwen met de groote Varanus Salvator, 
die achter ons huis in het Sagopalm en bosch veel voorkomt en nog veelvuldig 
is in de lagunen achter het strand. Groote exemplaren vallen zelfs kippen en 
kuikens aan. 

Een andere gewone verschijning op het erf zijn de Skinken, zonlievende 
levendige dieren, altijd vol actie. Het is een genoegen ze gade te slaan als ze 
in hun bronsglimmend pantser over een gevallen boomstam loopen en vooral in 
den paartijd, als vermoedelijk het mannetje op buik en borst met een fraaie 
oranjeroode kleur als huwelijksdos pronkt. 

En wat een schijntje is van de levenswijze van al deze dieren bekend. 
Hoeveel interessants kan er nog voor den dag komen. En dit zijn nu alleen 
maar dieren op een erf in de kotta, wat zit er buiten niet voor moois! 

Ook grootere dieren zwerven — zij het dan bij nacht — over het erf. 
Sporen van Moesangs zien we haast eiken morgen in het zand. 's Avonds 

strijken de reusachtige Kalongs in de klappers neer of vergasten zich aan de 
noten van de Katapanboomen langs den weg. Het aardige, maar voor de klap
percultuur vrij schadelijke Eekhoorntje (hier klapperrat genoemd), badjing (Java) 
toepai (Sumatra), vergast ons haast eiken dag op zijn gymnastische toeren en 
we gunnen het daarvoor graag een paar klappers van de boomen op ons erf. 
Zelfs grootere dieren uit de rimboe dwalen nu en dan naar de stad af. Zoo 
werden er voor enkele dagen bij onze buren, twee erven verder naar de stad, 
twee schapen uit het hok geroofd en één doodgeslagen, en de sporen wezen 
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duidelijk op een kleinen tijger of een panter. Natuurlijk wordt er nu op den 
roover geloerd, maar geschoten is hij nog niet. 

Het is overigens in jaren niet gebeurd, dat er in de onmiddellijke omgeving 
van Padang panters werden waargenomen. Een 30-tal kilometers hier vandaan 
in de Boekit wemelt het van tijgers en worden telkens buffels en geiten dooi
de ondieren weggehaald. De koningstijger zal op Sumatra niet gauw uitsterven. 

Nu heb ik van de grootere dieren wel het voornaamste verteld. Ik heb van 
de insecten nauwelijks gerept, want daarvan valt zooveel te vertellen, ook enkel 
van de Soorten die op ons erf voorkomen, dat ik dat liever maar in eene vol
gende bijdrage doe. 

Intusschen geef ik hierbij eenige kiekjes van ons huis en erf, om den lezer 
tenminste eenig idee te geven van de omgeving, waar al de genoemde interessante 
diersoorten haar vroolijke leventje leiden. 

Terwijl ik dit schrijf hoor ik overal vogelgeluidjes. De zon gaat achter een 
licht wolkengordijn schuil en het is bladstil. De Waringin heeft weer vruchten, 
daar in die //vogelsoos" tref ik wel kennissen; ik neem mijn kijker en ga een 
Zondagsch luchtje scheppen. Tot een volgenden keer! 

S. LEEFMANS, 

DE SCHILDVINK. 
E vink is een bij uitstek Hollandsche vogel. Onze voorvaderen 

kenden de meeste vinkachtige vogels vooral door de wreede sport 
der vinkebanen, die nu gelukkig afgeschaft zijn. De stadskinderen, 
die door de zoogenaamde beschaving van hun rechtmatig erfdeel, 
de natuur, zijn beroofd, noemen nog lederen vogel een vinkie, 

iedere bloem een roossie. 
Iedereen kan den vink in najaar en winter zien, genietend van de heerlijke 

beukenootjes, alle lanen en paden in de bosschen zijn door hem bewoond. Hijzelf 
Ujkt een levend stukje natuur, dat zich wonderschoon aanpast aan het herfst
landschap. Zijn blauwgroene, bruinroode en witte kleuren zijn in volle harmonie 
met de warme herfsttinten van het bosch, met zijn zachtgroene mosranden en 
schitterend witte of kleurige zwammen, daardoor ontdekt men nauwelijks het 
schoone vogeltje, vaak eerst bij het opvliegen. 

De vink heeft een opgewekt temperament, zijn vroolijkheid is spreekwoordelijk. 
Zij zijn gezellig van aard en reizen bij vluchten, wat ook iets levendigs aan hun 
wezen geeft. De echte vogel vriend kent den vink ook in de lente. Dan valt hij 
minder in het oog, maar is de kennismaking dubbel waard. Zijn nestje is een 
waar kunststuk, de nestbouw een heerlijk natuurgeheim. 

Dit voorjaar was ik weer zoo gelukkig het ontstaan van zulk een nestje 
van nabij waar te nemen. In een laan zag ik een schild vink vlug en vlijtig mos 


