
J aargang VI. Januari 1917. Aflevering 1.

Le vend e n Dood Materiaal :

J. W. A. VAN W ELSEM,

C. A. BACK ER,

S . LEEFMANS,

C. A. BACKER,

Redactie:

Viosplcin-Z uid N °. 1
Weltevreden.
Buitenzorg.

Buitenzorg.

I· Vaste Medewerl{ers:

Or. J. C. K ONI NGSBEIW ER.

Dr. W. DOCTERS VAN L EEU\

P. A. OUWENS.

A. J. K OENS.

J. SV BRANDI.

Dr. P. VAN OVE DE F ONT ENOV. ·

EDW. JACOBSON.

Prijs per jaar f 6.50 - Leden der N. I. H. V. ontvangen het Tijdschrift gratis.

RIMBOELEVEN IN S UMATRA.

Onwee rstaanbaar is de bekorin g, die er uitgaat van een tropies woud ; de vaak
sombere ernst van zijn eenzaamheid daalt als een wijding op u neer en doet u vergeten
al wat nietig, wat klein is in het dageliks leven. Wie het woud eens heeft liefgekregen,
voelt zich steeds weer aangetrokken door de wondere pracht va n zijn plantengroei, door
de rijkdom van zijn ' dierenwereld, niet het minst door het avontuurlike leven, vrij van

. knellende band en, ons nieuw e veerkracht en levenslu st schenkend.
En die bekoring ze laat u niet meer los; steeds op nieuw w it gij er naar verlangen

als naar iets groots, iets heer liks.
Ook mij had weer het heimwee aangegre pen naar Surnatra's wouden en liet mij

geen rust a leer ik 'huis en hof ver laten had en op nieuw avo ntuur was uitgetrokken.
Bengkoelen en Palembang waren ditmaal het doel van mijn reis, en op het zorg

vuldigst had ik mij uitgerust met alles wat nodig was om dieren en planten te verzamelen.
Ook aan inlandse helpers ontbrak het mij niet.

. Van 's Lands Plantentuin was mij een mantr ie toea;evoegd voor het bijeenbrengen
van bota nies materiaa l. De direkteur van het Museum te r~oea la Loempoer (Federate Malay
States) stond mij welwill end twee van zijn beste Serawakse jagers, tevens preparateurs,
voor de duu r van mijn reis af, terwijl ik ook een van n ijn vroegere inlandse preparateurs
uit Fort de Koek liet over komen. Bij mijn zwerftochten door Kérintj i in 1915 had ik de
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bewoners van dat land leren waarderen om hun grote werklust, hun ongeëvenaard volhar
dingsvermogen bij het dragen van lasten en hun vaardigheid als strikkenzetters. Door de
hulp van de Kontroleur van Soengai Penoeh slaagde ik er in vier Kërintjiërs aan te werven,
en onder hen ook mijn vroege re gids en spoorzoeker Mat Getoep. Als factotum fungeerde
een jeugdig Bataviaan tje, Idoep genaa md, van kebon tot die nieuwe waardi gheid bevorderd.

Kon ik beter uitgangspunt kiezen voor mijn onderzoekingstocht dan de hoofdplaats
Bengkoelen, eens de verblijfpl aats van de zo vaak miskende RAFFLES, waar hij grote
zoölogiese verzamelingen had bijeengebracht ? Helaas gingen al die verzamelingen, de
vrucht van jarenlan ge ·arbeid, verlore n bij een brand aan boord van het schip, waarmee
RAF FLES naar Old England terug dacht te keren ; ter nauwer nood dat hij en de zijnen er
het leven afbrachten. Zijn enige troost was, dat vele van de verzamelde dieren reeds
vroeger door hem beschreven waren, doch de typen ontbreken.

Ofschoon de anders zo beruchte rede van Bengkoelen bij mijn aankomst zo glad
was als een spiegel, stapte ik : toch met een beklemd gevoel in de prauw, die mij naar
wal zou brengen. En niet zonder reden. Aan boord van de Paketvaart had men de

attentie gehad mijn bagage, incluis mijn
koffers met kleren en mijn veldbed, in het
ruim boven op een partij gezouten vis te
deponeren. Was het te verwondere n, dat
ik met angst en beven mijn aankomst te
Bengkoelen tegemoet zag ? Ik zou er immers
mijn intrek nemen bij de Resident, en dat
met een uitrusting, waaruit een geur opsteeg,
die niets met rozenolie gemeen had! Doch
mijn angst bleek voorbarig, de ontvangst
was allerhartelikst. Met genoegen zie ik
terug op mijn verblijf te Bengkoelen. Guller
gastheer, charmanter gastvrouw zijn mij
zelden te beurt gevallen.

Mijn jagers trokken dadelik de tweede
dag er op uit, om in de omgeving te verza
melen. Vele van de verloren geraakte
typen, waarn aar RAFFLES zijn besc hrijvingen

had gemaakt, waren toch uit de omtrek van Bengkoelen afkomstig, zodat het gewenst was
materiaal uit dezelfde streek bijeen te brengen. Veel merkwaardi gs leverde de jacht echter
niet op. Sedert de tijden van RAFFLES is hier veel veranderd ; wouden hebben plaats
gemaakt voor alang alang-vlakten en béloekar (secund air bos) en de dierenwereld heeft
daardoor een geheel ander karakter aangenomen.

Te Talang Ampat op 17 K.M. van Bengkoelen vond ik in het bos zeer merkwaardige
torentjes uit aarde opgebouwd, afkomstig van een bepaald soort regenwormen. Zoals
bekend , brengen deze dieren de aarde, nadat ze hun darmkanaal gepasseerd is en de
plantaardi ge bestandd elen daarin verteerd zijn, des nachts boven de grond, en wat wij als
humus kennèn is voor een vroot deel het produkt van deze nuttige dieren. De meeste
wormen deponeren de aarde in onrege lmatige hoopj es buiten hun gangen, doch hier zag ik
voor ' t eerst ronde torentjes (fi g. 1), van 10 tot 15 cm. hoogte, vrij regelmatig van vorm, soms
aan de bazis iets breder dan aan de top en met een kanaal , dat door de gehele lengte loopt.
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Nadat in de omgeving van de hoofdpl aats de meest voorkomende diervormen in
voldoende aantal verza meld waren, werd het tijd naar een ander jachtterrein om te zien.
De keus viel op Rimbo Pe ngadang, een gouverne ments-pasanggrahan op een hoogte van
omstreeks 900 M. gelegen, waar de grote weg van Kepahiang naar Moeara Aman door een
van de lengtedalen van het
Barisan gebergte loopt. De
Resident zou er zich enige tijd
met zijn familie ophoude n en
nodigde mij uit ook daa r zijn
gast te zijn, een gelegenheid,
die ik met beide handen
aan greep .

Met mijn inlands per
soneel en een berg kisten en
blikken legdc ik de afstand
Bengkoelen - Rimbo Pcnga
dang ( 116 K.M.) per vracht
auto in 1' /2 dag af, waarbij in
Tjoeroep overnacht werd.

Het verkeer langs de
hoofdwegen van Bengkoelen
en Pale mbang gesc hied t gro
tende els door middel van dit
nieuwste dcr vervoe rmiddelen.
Kan men zich groter kontrast
voorst ellen, dan deze moderne
monsters, die ratelend en puf

,fend dc stilte verst oren van de
eenzame wouden, waar olifan
ten en tapirs rondzwerven en
ons herinnere n aan andere
monst ers uit lang vervlogen
tijdpcrk en.

Beginnend met mijn
verb lijf te Rimbo Pengadang,
wil ik nu in de volgende regels,
uit de aantekeningen in mijn
dagboek hier en daar een greep
doende, alleen het voornaamste
vermelden, om een denkbeeld
te geven van de genoege ns
van het rimboe leven, maar ook
van de bezwaren daaraan
onvermijdelik verb onden.

7 Jun i 1916. ' Nadat kisten en blikk en zijn uitgepakt, mijn personeel in bijgebouwen
en stallen is ondergeb racht, beginn en dadelik de toebereidse len voor de vangst. Het bos
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. strekt zich vlak achter de pasanggrahan uit ; oerbos is het nu wel niet en de dichte
onde rgroei van rottan kan er zeer hind erl ik zijn, maar toch koester ik er de beste
verwachtingen van. Mijn Kërin tjiërs hebb en reeds te Bengkoelen een groo t aa nta l strikken
geree d gemaa kt, om die in het bos uit te zetten. Evenwijdig aan een beek wordt door
het onderhout een pad gekap t en daarlangs een ruwe page r aange legd . Opeen gestapeld e
takken en grote blade ren van wild e pisang en poear (Alpina malaccensis) , in lange rijen
neergelegd, vormen een lage heg, waarlangs de naar het water trek kende dier en als
vanzelf naar de poortj es gele id worden, van afsta nd tot afstand daarin aa ngebracht. Zo'n
opening bev indt zich op elke plek waar de pager een wildpaadj e snijdt. Voor de
oningew ijde zijn die paadj es nauw zichtbaa r, doc h het geoefende oog van de strikkenzetter
ontgaa n ze niet . In elk poortje bev indt zich een strik, op zeer vernuftige wijze opge steld
en door een tak of sta mmetje ges pannen. Stap t het dier op de drempe l, dan gaat de strik
los, de neer geboge n tak schiet met een ruk omhoog en trekt de lus om de poot van het
dier dich t. Het beste materiaal voor de strikken levert de inee ngedraai de binnenbast van
Sterculia javanica, een boom met prachtig sc har lake nrode vruc hten, die met 3 lobben
openspringen en dan aa n de rand en doo r sat ijnig zwa rte pitte n zijn afgezet; op Java staat
deze plant beke nd als de onechte pran adjiwa (fig. 2).

De pagers zijn soms een of meer kilometers lang. Ze moeten eIken dag twee maal
nagezien worden, 's morgens vroeg en vóór het invallen van de sc hemering, om de gevan gen
dieren uit de strikken te nemen. Uit den aard de r zaak zijn ze slechts gesc hikt voor de
vangst van kleinere dieren , waaronder ook de versc hillende vogels, die op de grond leven.

Voor ratten en muizen, waaraa n het bos gewo onlik zeer rijk is, zijn klemmen uit
ijzerdraad meegenomen; met een stukje klapper als lokaas, worde n ze hier en daar in het bos
uitgezet. Voor tijgerkatten , mart ers en de rgelijke grotere dieren dienen sterke ijzeren klemm en-

8 Juni. Mijn st rikkenzette rs hebb en giste ren reeds een pager met 50 str ikken
aange legd langs de heuvelkam, die zich achter de pasanggrahan verheft. Ook de beid e
Dajakse jagers zijn druk in de weer geweest met het uitzetten van een vier dozijn draad
klemmen. De res ultate n blijven echter verre benede n verwachting; een enkele fazant
(Chalcurus chalcurus) en een paar bosratten maken de gehele buit uit. Onder de laatste
bevind t zich een soo rt, in Sumat ra niet zeldzaam, met een staa rt van niet minder dan
42 c.rn. lengte, terwijl kop enromp te zamen slechts 24 c.m. meten.

Elke morgen gaan nu de Dajaks op jacht en wat zij thuisbrengen wordt 's midd ags
geprepareerd. De insektenvangst behoor t tot mijne werkzaamh eden. Buite ndien moet ik
van de vogels en zoogdieren vóór het villen een aanta l lichaamsmaten nemen, waarna ze
geë tiketteerd worden. Het inleggen van vlinders in papieren papi lotten, het opprikken van
de over ige insekten, het in alkohol konserveren van reptielen, arnp hib iën en vissen , zijn
dageliks terugkerende bezighede n, die mij we inig vrije ogenb likken laten .

De plantenmantrie is zeer tevre de n over zijn vonds ten . . Begeleid door een koelie
trekt hij er reeds vroeg op uit en komt tegen de middag met een grote mand met planten
terug. Daar van wordt een gede elte gedroogd voor herbariummateriaal en de rest levend
bewaard. Vooral orc hideeë n komen in de ze streek in buit engewone hoeveelheden voor.

11 Ju ni. Heden wordt een bezoe k geb racht aan de Këtahoen rivier om wat vissen
voor mijn koll ekt ie machtig te worde n. Tot aan het dorp Tap oes gaat de tocht. Onderweg
wordt in een aanta l loeboek's (ko lken) met dynamiet gesc hote n, maa r het resu ltaat is pover.
De Ketahoen rivier sc hijnt door de bevolking zo goed als leeggevist te zijn door middel
van toeba (visve rgift).
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Het vissen met dynamiet levert steeds een vrolik schouws pel op. Jong en oud doen
er aan mee en trachten ook wat van de buit machti g te worden. Nadat een voldoend
aantal inland ers benedenstrooms in het water hebb en postgevat, om de afdrijvende vissen
op te vange n, scharen de overigen zich aan de oevers van de /oeboek. Een dynamiet
patroo n met ontstoken lont wordt midden in de kolk geslingerd en de witte rookbelletjes,
uit het water ops tijgend, bewijzen dat alles in orde is. Grote spanning en diepe stilte
in 't rond, totdat opee ns een doffe slag het watervlak doet sidderen en opbru isen. Zodra
de eerste vissen bovenkomen stort ieder zich in ' t water. Lenige, bruine ges talten doen
het nat in een regen van zilveren dropp els opspatten, duiken behendig onder, om even
later met de buit tussen de tand en weer boven te komen. Grote vissen trachten meestal
met spro ngetjes aan de op pervlakte zwemmend te ontkomen ; dan ontstaat een wilde jacht,
waarbij de gladde, slippe rige waterbewoner telkens aan de hand en van zijn vervolgers
tracht te ontsnappen. De dynamietpatroon, waaraa n een stuk wate rlont, steekt in een met
stee ntjes gevulde dikke bamboekoker, met een prop klei ges loten en een grote steen er

aan gebonden om het
zaakje te doen zinken. '
Aldus samenges teld heeft
de bom groter effe kt.
Doch het gebeur t wel
eens, dat de steen losraakt
en de bamboe naar de
oppervlakte komt, waar
de stroom hem naar een
ondiep gedee lte meevoert.
Dan ontstaat een sauve
qui peu t; luidruchtig
stuift het gezelschap uit
een en ieder stelt zich
op behoorlike afstand
verdekt op. In het on
diepe water heeft de
bom immers een gewel
dige uitwerkin g naar
boven. Een ontploffing
dreunt als een donderslag
door het dal en een zuil

van fij n verdeeld water spat met grote kracht een 20 tot 30 M. omhoog. Wat ik van de buit
voor mijn verzameling niet kan gebr uiken wordt onder de bevo lking verdee ld, waarbij ieder
tracht het grootste aan deel te bemachtigen.

Op de terugweg koop ik van een inlander een grote landsc hildpad; het is de zeer
alge mene Testudo emys, in Sumatra batting genoemd, 3R e.m. lang, dus een middelmatig
groot dier, want volwasse n exemplaren meten meer dan een halve meter. Het is een
vervelende kostganger, die niet op uiterli k schoon kan boge n, zoals bijgaand portret
(fig. 3) doet zien.

12 Juni. Elke dag wordt de strik kenpager verder doorgetrokken, tot nog toe met
gering resultaat. Heden morgen was er echter grote vreugde in de pasa nggrahan, toen de
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Kërintjiërs uit 't bos terugkwamen met een van de zeldzaamste die ren van onze Archipel.
Dit is het Sumatraanse konijn, Lepus Netsclieri, in de musea van de hele wereld slechts
door een enkel opgezet exemplaar vertege nwoor digd. Een zeer beschadigd vel werd
indertijd door de Raad van Indië NETSCH ER naar Leiden gezonden; het was afkomstig van
Padaug Pandj ang in de Padangse Bovenlande n. Sede rt hadden talrijke natuuronderzoekers
en verzamelaars te vergeefs getracht verde re exemplaren te krijgen, en daarom liet ik
gedurende mijn verblijf van enige jaren in dat dee l van Sumatra geen pogi ng onbeproefd
op het spoo r van de onvindbare Lepus te komen. Overal won ik inlichtingen in bij
Europeanen en inlanders, doch kon niet meer te wete n komen, dan dat op enkele koffie
ondernemingen wel eens levend e konijnen bij het ontginnen van bosgronden gevangen
waren ; niet wete nd met zulk een zeldzaa m dier te doe n te hebben, was daaraan echter
geen verdere aandach t geschonken. Bij de inlanders is het konijn ten enenmale onbekend
en heeft dus ook geen inlandse naam.

Een premie van f 25.- , door mij des tijds uitgeloofd, had niet het minste effekt
gehad, daa r men nu eenmaal niet aan het bestaan van het dier geloofde. In 1914 vernam
ik, dat op een koffi eon-
dernemin g bij Moeara
Laboe, in het oostelik
deel van de Padangse
Bovenlanden, 40 jaar
gelede n een aantal
konijnen gevangen wa
ren. Ik vestigde mij
toen enige tij d te Ba
loen, daa r in de buurt,
en stelde alle pogingen
in 't werk om in het
bezit van een konijn
te komen, doch zonder
succes, totdat ik mij
met een lelik geïnfek
teerde beenwond naar
Fort de Koek moest
[aten transporteren;
mijn personeel bleef
echter te Baloen achter. Na een maand bijna hersteld zijnde, we rd ik verrast met een teleg ram:
men had een levend konijn gevangen. Onmiddeii k begaf ik mij op reis en kwam na drie
dagen te Baloen aan, om daar te vernemen, dat het konijn de vorige dag doodgegaan ,
door mijn preparateurs gevild en het vel op alkohol gezet was. Bij het vellen van een
boom in het bos was het dier uit een gat daaronder te voorschij n gekomen, waarna de
verschrikte" houtkapp ers het met knuppels bewerkt hadd en, zodat het dier, met wonden
overdekt, het niet lang meer maakte.

Ik verna m verder niets n- eer van het zo begee rde dier, tot ik in 1915 aan een klein
beekje, d,e Soengai Koembang, <an de voet van de Piek van Kërin tj i voor langere tijd mijn
bivak te midden van een groot oerbos had opges lagen. Daar werd in een van de strikken
weer een konijn gevangen, dat zich met strik en al wist [os te rukken en, in een rottanbosje
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verward, zijn vel totaal aan flarden scheurd e. Met verdubbelde ijver we rde n nu n óg meer
st rikken uitgezet en op een morgen vond ik een .geheel gaaf doch dood konijn in een van
de lussen hangen. Wie beseli ijlt echter mijn teleurstelling, toen bij .het villen bleek, dat
het di er zulk een tere ' huid bezat, dat de ope ratie niet goed uitvoerbaar was. Als nat
vloeipapi er scheurde het op alle plaatsen en na einde loze moeite kon ik het dan ook
slechts in versc heide n stukken en vol gaten. er af krijgen.

Daarm ee eindigde de konijnenvangst in Kërintji , doch nu te Rimbo Pengadan g was
mij da n einde lik een levend , gehee l onbesc hadigd. exemplaar in hand en geva llen.

Bijgaande foto (fig. 4) geeft een beter e voorstellin g van het dier dan een uitvoerige
besc hrijving. De kleur is bru ingrijs, aan het achtereind e in roodbruin overgaa nd. Op kop ,
rug en flanken zijn scherp gemarkeerde zwarte strepen, een tekening, die het zeer doet
afwijken van het Europ ese konijn. Daarvan verschilt het ook nog door de zeer korte
oortjes en de slechts )1 / 2 c.m . lan ge staa rt, die in ' t geheel niet buit en de vacht uitsteekt.

Genomen proeven toond en aan, dat de sappige stengels en bladeren van verschillende
Cyrtandra-soorten zijn voornaamste voeds el uitmak en. Gelukk ig, dat in gevangenschap ook
nog rijst , djagoeng en een aant al onkruide n genuttigd worden, ande rs had ik het dier niet
in het leven kunn en houd en.

Lepus Ne tscheri is een nachtdier. Holen onder bomen en der gelike schuilplaatsen onde r
de grond strekken overdag als verblijf, zoals bleek bij het in Baloen gevangen voorw erp .

(Wordt vervolgd). . Eow. JA COBSON.

EEN NIEU\VE GROENTE.

Een paar maand en gelede n kreeg ik van mijn vriend B. enkele zade n toegezond en
van een plant , die nieuw uit Amerika was ingev oerd en die een uitst ekend e groente moest
op leveren, met verzoek ze uit te zaa ien en eens te zien, of de plant te Batavia wilde gedijen.

Nu weet ik bij ondervinding, dat men in Indië op 't gebi ed van groente niet wordt
verwe nd. Wann eer men in den een of ande ren uith oek van de buit enbezittin gen is opge
borgen, zit de vrouw des huizes wel eens met de hand en in het haar niet wetend e, wat
zij haar man za l voorzetten, aangezien er op de plaats zelf zoo goed als niets te krijgen is
en de portemonnaie het eten van geconserveerd e levensmiddelen niet toelaat. Maar de
liefde is vindingrijk. Gedachtig aan het gezegde : " de weg naar het hart van den man,
loopt door de maag", een gezegde , dat zijn ontstaa n te dank en heeft aan een mind er
prijzenswaardi ge eigenschap van den man, maar dat mijn lezers zich niet behoeven aan te
trekken, daar het wel toepasselijk is op hun kennissen , maar zij zelf natuurlijk een uitzon
de ring op den algemeenen regel vormen, weet zij met de we inige hulpmiddelen, die haar
ten dienste staa n, toch nog wel een lekker sch oteltj e klaar te maken.

Zoo'n uithoek van de buit enb ezittin gen is Saparoea. Vleesch is, of was er tenmin ste
in mijn tijd, enkel te krijgen, wanneer een koe van den Gouvern ementsveestapel bij onge luk
een poot brak. Gelukki g schijnt die ziekte bij Gouvernementskoeien besmettelijk te zijn.
Gemiddeld een à twee keer per maand deed zich zoo 'n ziektegeva l voor.

Groenten waren er zoo goed als niet te krijgen. En gee n wond er. Wie toch zou
het land moeten omspitten? ' t Is toch van den vroo lijken Sap aroeees, den Parijzenaar
van . het Oosten, niet te verg en, dat hij het land beb ouwt. Hij is "Orang Serani" en het
stemt dus niet met zijn waardigheid overee n, dat hij deigelijk werk verricht. En bovendien,
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