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UIT INDIË. 

TOEN ik naar Java ging, enkel en alleen om mijn kinderen en kleinkinderen 
te bezoeken en niet zooals men al spoedig aan boord fabelde met een 
„geheime opdracht" kreeg ik van vrienden en bekenden allerlei raadge

vingen en aanwijzingen mee betreffende de mogelijkheid van natuurgenot in de 
tropen. Eén was er, die zei: „dat Java is niets voor jou, er is geen gelegenheid 
voor rustig en intiem waarnemen, de bodem is er vijandig. Vooral die laatste 
vijf woordjes in hun indrukwekkende en schilderachtige beknoptheid verontrustten 
mij niet weinig. 

Den ochtend na onze aankomst wilde ik dan maar dadelijk eens probeeren 
hoe dat zat met dien vijandigen bodem en dat gebrek aan intimiteit. Voor
zichtigheidshalve ging ik maar op een stoel in den tuin zitten en wachtte op 
de gewone manier op de dingen die zouden gebeuren. Het duurde geen vijf 
minuten of ik zag een paar rijstvogeltjes aan het bouwen in een conifeertje, geen 
vijf meter van mij vandaan. Het waren niet de gewone rijstvogeltjes, zooals die 
in Holland ook we) in kooien en volières gehouden worden, die bont gekleurde 

11 



338 DE LEVENDE NATUUR. 

met de roode snaveltjes. Die zijn tegenwoordig op Java niet zoo bijzonder alge
meen en worden in het Bandoengsche zelden gezien. Maar des te talrijker zijn 
een stuk of vier andere soorten en de meest algetneene is wel de „priet" een 
prachtig wit en zwart en brons beestje met blauwig dik snaveltje. Dat was dus 
mijn eerste kennismaking. Het mannetje was ook nog zoo vriendelijk om wat broed
kunstjes te vertoonen, waarbij hij heel voordeelig wist te woekeren met zijn 
overigens nog al onbeduidend staartje. 

Inmiddels waren ook al de gewone ringmusschen in het gras verschenen en 
daarna een allerliefst vogelpaartje groen en wit en geel en grijs en een prachtig 
waaierstaartje, dat waren de „priendjaks", luidruchtige aardige diertjes en ook in 
het minst niet schuw. En natuurlijk begrijpt iedereen die Indië kent, dat binnen 
het half uur ook de „koetilangs" kwamen opdagen, een troep van een stuk of 
zes, druk doende in de groote oranjebloemen van de Spathodea. 

Toen gordde ik mij aan om de buurt te exploreeren. Wij wonen aan den 
buitenkant van Bandoeng dicht bij Dago. Daar is nog al veel open bouwterrein 
dicht begroeid met ruigte meest van pantropische onkruiden. Daar bloeide over
vloedig de Lantana en de Rattestaart, Thunbergia's en nog veel meer en nu 
ging ik daar maar tusschen in zitten, want ik geloofde al lang niet meer aan 
dien vijandigen bodem. Er waren minder insecten dan bij ons in Holland, maar 
ik zag toch al gauw de Javaansche honigbij met stuifmeelbroekje aan zijn achter-
pooten, dan de reusachtige blauwzwarte houtbij Xylocopa, veel grooter dan die 
van Zuid Europa, welbekend uit Fabre's Souvenirs Entomologiques. Er kwam 
ook een groote wesp, zwart met een breeden oranjen band op het achterlijf, maar 
niet de „vijandige" waar Haberiandt van vertelt en waar Docters van Leeuwen 
zoo ziek van geweest is. En opeens zat boven op een Lantana struik een elegant 
zwart met geel en grijs vogeltje en die dipte zijn gebogen snavel in de oranje 
bloemen: een honigvogel,! Meteen zaten op den telefoondraad twee slanke zwarte 
vogels zoo groot als merels, maar met langen zwarten vorkstaart, dat waren „sri-
loentings" en even later kwam op den top van een conifeer een groote klauwier 
zitten, ook alweer een van de fraaiste dieren die er bestaan: de „bentet". 

Ge zult zeggen: hoe kende je die vogels zoo op eens? Wel, ik had aan boord 
nog al vlijtig gestudeerd in het boek van Dr. Koningsberger, een nog al oud 
uitziend boek en afschuwelijk geïllustreerd, maar bijzonder geschikt als inleiding 
tot de gewone Javaansche vogelwereld. Daarbij komt dan nog, dat al die vogels 
zich onbeschroomd vertooflen en niet karig zijn met roep of lied. Zonder eenige 
moeite herkende ik dan ook nog de Javaansche spreeuw, de „djallak" en al 
heel spoedig had ik mijn eerste dozijn Javaansche vogels te pakken. 

Voor de planten had ik veel nut van het boekje van Mevr. Geerts-Ronner: 
Vacantie in de Bergen, een uitgave van de Nederlandsch Indische Natuurhisto
rische Vereeniging, die onlangs ook een mooi boek over de Javaansche Gifsiangen 
van Dr. Kopstein heeft uitgegeven. 

Het is te hopen, dat deze Vereeniging kan voortgaan met het uitgeven van 
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dergelijke inleidende werkjes, want daaraan bestaat groote behoefte, dat voel ik 
dagelijks aan den lijve. Een vogelboekje en een vlinderboekje met gekleurde 
afbeeldingen zouden wonder welkom zijn en wie het goed met Indië en zijn 
werkers meent kan niet beter doen dan deze Natuurhistorische Vereeniging te 
steunen met geld en goede daden. 

Want je kunt in Indië even goed en intiem van de natuur genieten als in 
Holland. Die „vijandige bodem" is een geestige uitdrukking, maar toch een 
grove onwaarheid. Wij zijn nu al twee maanden op Java en hebben in allerlei 
plaatsen van de natuur genoten, van koraalstrand en mangrove-slib af tot hoog 
aan de kraters van Tangkoekan Prahoe en Gedeh toe en nergens vonden we 
den bodem vijandig. In den krater van de Gedeh zit je op steenblokken of lava
ruggetjes en rondom je heb je den heerlijksten bloementuin van allerlei heide-
kruidachtige heesters met daarachter de ontzagwekkende kraterwanden. Den weg 
er heen door het oerwoud vindt ge beschreven bij Hackel en Haberiandt, Molisch, 
Massart en Blauw (vooral Blauw!), die echter geen van allen de weelde ervan 
hebben kunnen benaderen, want als groote botanici hebben ze niet voldoende 
gelet op de vogels en de insecten. Het pad is op sommige plaatsen nog al steil, 
maar dan vindt je overal wel een rotsblok of boomstam om even te rusten en 
rond te kijken, want wat doet het er toe of je een half uurtje vroeger of later 
aankomt? Net als bij ons in Holland, eerst wanneer je een kwartier of zoo stil 
hebt gezeten gaat het natuurleven weer rustig zijn gang en begint het tot je 
door te dringen. Daar staat dan weer tegenover, dat net als bij ons in Holland, 
sommige vogels door menschelijk gerucht tot zingen worden geprikkeld. Ieder 
die de Gedeh beklom, moet zich wel de heerlijke „fluitlijster" herinneren met 
zijn verrassend luiden, zuiveren zang. 

Met Jan Verwey wandelde ik een ochtend in de mangrove en langs de strand-
vijvers van Batavia. We zagen en hoorden 57 soorten van vogels, benevens tal 
van mooie planten en interessante krabben en zaten heel gemoedelijk een groot 
half uur op een droog plekje in de klei te kijken naar goudplevieren, zilver
plevieren, strandpleviertjes, nog andere pleviertjes, tureluurs, oeverloopers, wulpen 
en groenpootruiters. Het leek haast de Dellewal op Terschelling, maar een groote 
troep zilverreigers hielp ons uit den droom. Het aardigste was nog wel, dat we 
hier in het geheel geen last hadden van vliegen noch muskieten. Alleen waren we 
klets doornat bezweet toen we in Batavia terug kwamen, maar dat telt hier niet mee. 

Laat u dus nooit wijs maken, dat de bodem in *Indië vijandig is. Men kan 
hier van de natuur genieten even goed als in Holland. Alleen is er behoefte aan 
leiding, vooral aan boeken. Doch hierin zal wel spoedig verandering komen dank 
zij de Nederlandsch Indische Natuurhistorische Vereeniging en vooral niet te 
vergeten al de geleerde biologen van Batavia en Buitenzorg, die met zoo groote 
toewijding hun zware taak verrichten, maar geestdrift en werkkracht genoeg 
hebben, om ook nog iets te doen voor het groote publiek. 

Bandoeng, 4 Dec. 1930. JAG. P. THIJSSE. 


