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DIEREN VAN BOEROE. 
DE KÖHOT. 

KAÖET—kaóet—kiet . . . " 
„Kohöt—kaóet—kihiet—kiet!" 
Zenuwachtig gehaast en prikkelend door den nadruk, die op de klanken 

wordt gelegd, klatert de heldere roep door het dichte bosch van het Rana-moeras. 1) 
Ik had me laten wijsmaken door den Djööe, 2) dat er op Boeroe een zwarte pape

gaai leefde. Ik kon het bijna niet gelooven in den beginne. Nieuw-Guinea, waar een 
reusachtige zwarte kakatoe voorkomt en bovendien nog een tweede, zwarte 
kastoeri, ligt al te ver van Boeroe af, en bovendien, van Ambon en Ceram, die de 
immigratieschakels voor de Australische fauna op Boeroe zijn geweest, is niets 
van zwarte papegaaien bekend. 

Tot ik op een zonnige morgen zelf het wonder van nabij hoorde. En meende te 
zien! De Djoöe vergezelde me, en een van de koelies. Nauwelijks klinkt de eerste 
roep, of de koelie roept opgewonden: „Kohot-é". De regent is verdwenen. Hij weet, 
dat ik voor het aanbrengen van den zwarten kakatoea een hooge belooning heb uit
geloofd, en nu is hij sluipend en wringend door de zware doornvarens op het begeerde 
wild losgetrokken. 

Ik zelf ben direct ineengedoken en als een roofdier beloer ik de boomen en heesters 
in de nabijheid van den telkens weer losbarstenden vogelroep. Ik hurk midden 
in de koude snelstroomende beek, maar het water is me allang tot een tweede
milieu geworden. Het is immers onmogelijk, de meeroevers te bereiken zonder knie-
diep door water of moeras te waden. 

Nu klinken plotseling twee stemmen. Een antwoord volgt telkens onmiddellijk 
op de klimmende juichtoon. Het wijfje! Maar dan is ook mijn verwachting te hevig 
gespannen: ik waag het, me voorzichtig op te richten, en dan hoor ik een gillend 
geroep, een zwarte schaduw schiet laag door de boomen en een paar seconden 
later klinkt weer honderden meters verderaf een reeks roepen, nu haast hoonend. 
Even daarna staat de regent voor me, geschramd en gehavend, doorntakjes hangen 
nog aan zijn jasje. „Och mijnheer, klaagt hij, ik was zoo nabij, maar kreeg nog geen 
gezicht op ze. Toen zagen ze mij, en vluchtten weg. Twee waren het, mannetje en 
wijfje, het wijfje is „boerig". Onder „hoerig" wordt blijkbaar verstaan, zooals hij 
me later in teekening uitdrukt, gestreept, gevlekt, gegolfd en dergelijke. 

In de dagen, die volgden, liet nooit de kohot mijn gedachten los. Ik werd maniak. 
Ik stond op, voordat het daglicht de nevels van de meervlakte verhelderde, en tas
tend door het nog donkere oerbosch strompelde ik naar de plaats, waar voor het 
eerst de kohot verschenen was. De mooiste papegaaien en duiven, die ik anders 

i) Rana = meer (Alfoersch), i. c. het groote bergmeer van midden-Boeroe. 
2) Djoöe = titel van den regent van Wa' Katin (Midden-Boeroe). 
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zoo graag had ingerekend, konden nu veilig en onbeschut blijven verwijlen in de 
tjemara's, want mijn eenige wensch was, den kohot niet te verschrikken. 

's Avonds, als ik, hoewel vermoeid van den langen dag, nog mijn laatst gevangen 
vlinders en andere insecten van etiketj es moest voorzien, klonk ver en nabij de 
kohotroep door het nachtbosch. Tergend en zenuwvernielend, soms heesch, soms 
helder als een zangtoon. Ik vergat eten en drinken om den kohot. Ik schrikte des 
nachts wakker, als de kohot riep. 

Eens was ik weer vroeg in den morgen uitgetrokken, heel alleen de ongebaande 
wildernissen in. Van de landtong daalde ik af in het meerwater, volgde de hooge 
rietzoom en vond na eenige tientallen meters te hebben doorwaad een sluipweggetje 
onder de lianen en heesters doorgaand. Diep gebukt en soms op handen en voeten 
volgde ik het modderige moeraspad. Een Alfoer had hierlangs zeker eens een be
zoek gebracht aan zijn sagopalmen, links en rechts onder het voortdnngen een tak 
wegslaand om doortocht te krijgen. De slingerranken hadden allang weer de ruimte 
doorvlochten en bij mijn moeilijk voorwaarts gaan belemmerden en vermoeiden ze 
mij uitermate. 

Ver voor mij klonk de kohot-roep. 
Eindelijk bereikte ik het ongehinderde daglicht weer, waar uit een veld van 

Aronskelken een machtige groep van sago-palmen oprees. Hun doornkammen doen 
me de noodige voorzichtigheid in acht nemen, als ik tusschen de stammen doordring. 
Hoe machtig en imponeerend deze ook zijn, de kohotroep ver vooruit laat geen 
tijd, om hun sterke groei nader te bewonderen, maar deze plek zal ik voor later in 
•gedachte houden, want de rottende afgekapte stompen beloven een rijke kever-
vangst. 

Gleichenia's en bramen volgen. Gleichenia's zijn Indische en Australische doorn
varens, die een oneindig doorgroeiende bladtop bezitten en die zich steeds weer 
vertakken, hun bladhaken maken het loof to t één taaie, ondoortrekbare wirwar. 
De stekelige bramen voltooien de wildernis. Mijn geweer heeft toen als slagwapen 
goeden dienst verricht. Telkens beukte ik met den kolf de plantenwarsels neer, 
mijn voeten drukten ze dan dicht tegen den grond. Achter mij richtten ze zich 
krakend en knappend weer gedeeltelijk op, maar wat achter mij ligt is volbracht. 
Eindelijk is de rand van het varen bed bereikt en nieuwe planten sluiten zich tot 
een leger aaneen. Ze zijn echter broos en knakken al dadelijk bij den druk van mijn 
lichaam. Ik herken ze als een bestanddeel van onze dagelijksche groente: een kort-
stammige boomvaren met heerlijke frissche scheuten in het hart , malsch als sla-
kroppen. Nog een honderdtal meters, die me weer m modderig moeras voeren, en 
ik ben bij de boomen, waarin ik den kohot heb gehoord. Ik ben al meer geprikkeld, 
en let niet meer op het pad vóór mij. Eens zak ik tusschen een paar calla's in den 
modder weg tot halfweg mijn knieën, en dan neem ik eindelijk weer het verstandige 
besluit, alleen op de plantenrozetten en boomwortels te treden. De eene Cal lanade 
ander wordt platgetrapt, maar wat maakt dat uit bij den onuitputtelijken rijkdom 
van dit moeras. In Europa, waar in broeikassen de Collocasia's en Calla's en hoe 
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die mooibladige Araceeën meer mogen heeten, als couveuse-kindertjes verpleegd 
worden, kan het knakken van één bladsteel als zonde worden beschouwd, hier 
echter verniel ik plant na plant zonder eenige gewetenswroeging. 

Daar roept de kohot weer. En weer antwoordt het wijfje. 
Enkele Barringtonia's, waarvan slingers van klimplanten neerhangen, verbergen 

ze voor mijn oog door den rijkdom van het eigen, en het geleende gebladerte, maar 
ik weet aan den roep toch zoo ongeveer, waar de vogels zich ophouden. Zou ik 
schieten? In Leksoelo heb ik zoo eens een papegaai tusschen de bladeren uitgeschoten, 
zonder dat ik hem zag zitten. Maar hier, waar het een zoo belangrijke vogel betreft, 
waag ik het niet, enkel op het geluid af te gaan. Ik wacht vijf, zes, zeven minuten, 
in ongemakkelijke houding gehurkt, met de tromp van mijn geweer tusschen de 
bladeren uit. Ik hoor geen kohot meer en verlies mijn reeds zoo uitgemergelde ge
duld eindelijk geheel. 

Ik s ta op en . . . kaoet, kaoet, kiet! Schaterend van uitbundige pret vliegt het 
tweetal aan de achterkant van het lianengordijn weg. Zelfs gunt me het voorhangsel 
van planten niet eens een blik op de wegvluchtende vogels. 

Wat ik toen spijtig heb uitgeroepen, zal ik niet neerschrijven. 
Een weloverdacht terugtochtsplan, den loop van de kleine modderstroompjes 

bergopwaarts te volgen, voerde mij na de mislukking spoedig naar de kampplaats 
weerom. Toen de schemering neerdaalde langs de berghellingen van Nal'besi, ^ 
trok Tarib 2) nog eens uit, en toen de nacht over het woud lag, gleed de Alfoersche 
regent door het geboomte, hij had uileoogen en beweerde, dat hij ook 's nachts 
den zwarten kohot kon zien, als hij onder diens rustboom stond. Beide kwamen' 
echter spoedig weer thuis — zonder iets. 

Ons gestel is toch elastisch! Wanneer wij wekenlang iets vurig wenschen, en 
altijd weer al ons denken en begeeren op dat voorwerp concentreeren, en steeds 
opnieuw een teleurstelling volgt op het bijna verwerven, dan veert tenslotte onze 
gezonde nuchtere geest ons in de normale baan terug. Zoo besloot ik, eindelijk weer 
wijs geworden, den kohot bij de andere „onverkrijgbaarheden" in te lijven en van 
stond af sliep en at ik weer, en hoorde geen hoon meer in het geroep van den vogel. 
Toen dan ook een week, of veertien dagen na dien, op een morgen eerst Tarib, en 
toen de regent ieder met een kohot binnen kwamen, was ik niet eens meer verwonderd, 
en ook was mijn teleurstelling niet onredelijk groot, toen ik zag, dat de kohot geen 
papegaai, maar een groote zwarte spoorkoekoek was, Eudynamis orientalis is zijn 
Latijnsche naam. Nog zie ik den grappigen strijd tusschen Tarib en den regent 
over de al of niet toebehoorigheid van hun vogel bij de orde van de papegaaien. 
In vollen ernst beweerde de Djoöe: „Ada kakatoea", en zong Tarib terug: Oah! 
tidk . . .ah! Liat moeloet sadjah! — Kijk maar naar zijn snavel. — „Nou maar, 
zegt de regent, de menschen hier noemen 't een kakatoea". Een ouwe Rana-alfoer, 
die een paar naalden van me heeft geruild tegen batata 's , glimlacht, en als de regent 

i) Nal'besi was de naam van een klein Alfoerengehucht bij het meer. 
2) Mijn inlandsche jager, een manteri uit den Plantentuin te Buitenzorg. 
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hem vraagt, in stootend Boeroeneesch: „Nietwaar? jullie noemt dit een kakatoea?", 
antwoordt hij: „'t is een kohot". „Ja wèl," zegt de regent, „maar dat is toch een 
soort kakatoea." „Als de regent belieft" antwoordt hij weer, „wij noemen hem 
alleen maar kohot". Ik dank je nog wel, ouweheer, ik dank je nog wel voor je 
éénige ongewilde les: beleefd zijn en feitelijk tevens. 

Al was de kohot dan ook géén kakatoea, toch bleef hij interessant voor mij. Waar
om had ik hem nooit te voren gehoord of gezien? Ja, gezien had ik hem wel eens, 
maar ook slechts éénmaal, toen ik op doorreis was naar het Rana, te Goh' Reman, 
vroeg 's morgens, dicht bij de halfingestorte hut, waarin wij overnacht hadden. 
Zijn zwarte schim trok toen geluidloos langs een boomgroep. Later, op Java, ver
nam ik, dat Eudynamis maar een bepaalden tijd van het jaar roept. Hij wordt 
daar ook wel in kooien gehouden, omdat hij zoo mooi is en zoo gemakkelijk verpleeg-
baar. Vooral zijn robijnen oogen moeten iemand aantrekken en nooit ook zag ik 
een vogel met zoo schitterende roode iris, zelfs niet de glansspreeuwen van Lek-
soela bezaten ze zóó rood. Het wijfje heeft ook al die prachtige oogkleur, iets meer 
naar de purperen kant, maar evenzeer vol gloed en leven, maar ze staan niet zoo 
vurig in het bruin en gele veerenkleed als in het glanzend zwarte pak van den 
mannelijken vogel. 

In Augustus 1921, toen ik weerkeerde van Ambon, was het eerste geluid, dat ik 
te Leksoela ^ aan wal hoorde, den kohotroep. Soms afgewisseld nu door een lang 
aangehouden gekreun . . . „kohauw". Ik zag hem nu ook telkens, hij leefde niet meer 
zoo teruggetrokken en schuw, en daar was een reden voor: 't was zijn paartijd. 
Toen gebeurde 't op een morgen, dat ik langs de kleine kaap loopend, in de hoogte 
op den heuvel veel zenuwachtig kohotgeroep hoorde. Omdat dit toch slechts weinig 
omweg was, beklom ik den kam, en was toen zonder door de vogels gezien te zijn 
dicht in hun nabijheid gekomen. Ik zag ze echter nog niet. Een boom, die zich over 
de tien meter hooge steile helling boog, bood mij uitzicht ter zijde, als ik hem be
klom, dus deed ik dat. Nauwelijks was ik een eindweegs vooruitgeklauterd of de 
heele troep kohots kwam al roepend, wiegelend en springend van tak op tak, in 
den boom waar ik me nu doodstil hield, 't Waren er vijf, vier blauwzwart glanzende 
mannetjes en een bruin wijfje. Ze bemerkten mij niet, en hun liefdesspel belette 
hun ook het gevaar te zien. Geen seconde van rust gaf den mannetjes gelegenheid 
tot bezinning te komen, de verjaagde werd ver jager om beurten en het wijfje draaide 
en sprong op den tak en pikte naar eiken man, die nabij durfde komen. Welk een 
gratie en sierlijkheid ook in hun snelste wendingen! Wat schitterden vooral nu 
al die robijnen oogen! Eens kwam een verdreven mannetje zoo dichtbij, dat ik hem 
bijna met mijn hand kon bereiken, maar zulk een vogel op dat oogenblik te hinderen, 
die goddelijke „Brautwerbung" te verstoren, het zou Vandalenschennis geweest 
zijn. Het is goed een collectie aan te leggen, om aan lateren gelegenheid tot diepgron-
dige studie te geven, en daarvoor moet veel teergevoeligheid opzij worden geschoven 

1) Leksoela is de voornaamste kampong aan de Zuidkust. 
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echter zijn er oogenblikken, waarin een vogelleven heilig moet blijven. Toen de 
wilde jacht onder schallend gejoel verderop werd voortgezet, verliet ik stil mijn 
boom. Ik keek in de diepte, waar onder mij de brokken en kiezels van het steen-
strand lagen, en haalde diep adem, want ik had iets zéér moois gezien. Al waren mijn 
handen leeg, toen ik thuis kwam, toch was de morgen weer een, die nu nog, zooveel 
jaren later, een blijde herinnering te voorschijn roept. 

L. J. TOXOPEUS. 

IETS UIT HET LIBELLENJAAR 1923. 

MET een enkel woord maakte ik in een der vorige afleveringen van De Levende 
Natuur reeds gewag van een heel abnormaal en afwijkend libellenseizoen 
in 1923. Ik heb lang geaarzeld, hierover verder nog iets mee te deelen, om

dat er nog steeds geen volledige en volkomen betrouwbare determineerlijst van onze 
Nederlandsche libellen bestaat en 't daarom voor velen weinig interessant is, om 
bijzonderheden te hooren van dieren, die ze toch niet kennen. Wel verscheen er 
in de Juni-afl. van dit tijdschrift in 1918 een lijst van den heer J. Heimans, waarin 
de meeste geslachten zijn opgenomen en waarmee de identiteit van het dier, althans 
tot op het geslacht, goed is vast te stellen (ook de meest voorkomende soorten 
zijn kort besproken), maar terwille van een overzichtelijke en niet te moeilijke 
determineerlijst, zijn de kenmerken eenvoudig gehouden en blijft de bepaling tot 
op de soort erg onzeker. 

Nu is de mogelijkheid om, alleen reeds de Nederlandsche vormen, met elkaar te 
verwarren, veel grooter dan men denkt en ik zou liefhebbers dan ook in de eerste 
plaats aanraden om, met behulp'van een goed buitenlandsch boekje, de systematiek 
onder de knie zien te krijgen. 

Als men echter eenmaal de ernstige moeilijkheden, die de determinatie dikwijls 
met zich meebrengt, (ik denk hier bijv. aan de moeilijke geslachten Agrion en 
Sympetruml) overwonnen heeft, geraakt men heel spoedig thuis in de gewoonten 
van deze zoo bij uitstek intercssaftte insectengroef? en dan is de tijd gekomen, om 
ook in de vrije natuur het wondere leven, waar X\og zoo bitter weinig menschen 
eenige notie van hebben, te bestudeeren. Hij die zóó tV werk gaat, zal daar nooit spijt 
van hebben! 

De arme entomologen hebben 't nogal hard te verantwoorden tegenover de buiten
wereld, omdat ze altijd zitten te peuteren op kleine verschil-kenmerkjes en steeds 
met aether en spelden werken. Ja, 't is wel een beetje te begrijpen, maar men vergeet 
maar al te dikwijls, dat al die dingen voor een rasecht veld-entomoloog slechts 
noodzakelijke (doch zeker geen onnutte of onplezierige!) voorbereidingen zijn tot 
het groote doel, namelijk om de biologische eigenaardigheden na te speuren! 

In de hieronder volgende mededeelingen kan ik onmogelijk anders doen, dan de 


