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RIMBOELEVEN IN SUMATRA. 

(Vervolg). 

9 Juli. Een van de Dajakse jagers komt heden thuis met een soort neushoornvogel, 
die in mijn verzameling nog niet vertegenwoordigd was. Het dier is zwart met een kam
vormige kuif van witte, ijle veren op de kop; staart en vleugelpunten zijn eveneens wit. 
De wetenschappelike naam is: Berenicornis comatus. , 

Het konijn voelt zich hier biezonder wel en geniet van al de boskruiden, waarvan 
het nu volop te eten krijgt. Mij smaakt het eten minder goed; kippen zijn in Bengkoelen 
haast niet te krijgen; ik moet me dus met blikjes tevreden stellen, en dat staat spoedig 
tegen. IDOEP bekleedt, naast zijn vele andere betrekkingen, ook die van kok. In de edele 
kookkunst heeft hij het echter nog niet ver gebracht, doch hij doet zijn best, en ook 't 
streven is schoon. De rijst is wel af en toe ongaar, doch in het opwarmen van blikjes 
heeft hij reeds een grote vaardigheid bereikt. 

Ik zal vandaag naar Soeban Ajam gaan, om mijn voorraden aan te vullen en daar 
een nacht blijven logeren, dan slaap ik ook weer eens op een droog bed. 

10 Juli. Ik ben 
weer in het bivak terug 
en het weer schijnt wat 
beterschap te beloven. 
De strikkenzetters 
komen met een opge
wonden verhaal uit 
het bos terug. Op het 
strikkenpad hebben zij 
een orang pendek ge
zien. Met deze naam 
duidt men in sommige 
streken van Sumatra 
de orang oetan aan. 
De mensaap echter, 
die mijn lui op een 
afstand van nog geen 
20 M. beweren gezien 
te hebben, was zwart, 
wat niet de kleur van 
de orangoetan is. Het 
dier was bezig uit een 

Fig. 6. 
Bivak. Olifantslust *). 

vermolmde boomstam insektenlarven te zoeken en maakte zich, toen hij ontdekt werd, 
door het struikgewas uit de voeten; een orangoetan, die trouwens zelden op de grond 
komt, zou dadelik in een boom zijn gevlucht. Op mijn reizen door Sumatra heb ik nu 
reeds talrijke orang pendek-verhalen gehoord, die moeilik op de orang oetan kunnen slaan. 
In Kërintji toonde men mij zelfs aan een drinkplaats het spoor, dat geen afdruk was van 
een orangoetan-voet, doch veel geleek op een zeer verkort, breed mensenspoor. 

*) Door een vergissing werd op blz . 35 een verkeerde foto ingevoegd. 
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De m'ogelikheid van het bestaan van een nog onbekende mensaap in de grote berg
wouden van Sumatra acht ik niet zo heel onwaarschijnlik, als dit wel mag lijken. Zowat 
tien jaar geleden werd immers voor 't eerst bekend, dat Fe/is viverrina, een grote tijgerkat, 
ook op Java, en wel bij de monding van de Tjitaroem, voorkwam en daar zelfs niet zeld
zaam was. En wie zou iets geweten hebben van het bestaan van Lepus Netscheri, als niet 
indertijd dat ène exemplaar naar Leiden ware gekomen? 

11 Juli. Het slechte weer is oorzaak geweest, dat ik tot nu toe mijn tochten nog 
niet ver heb kunnen uitstrekken. Ofschoon ook weer heden morgen een grijze mist tussen 
de bomen hangt, besluit ik toch met MAT GETOEP een uitstapje in zuidelike richting tegen 
de helling van de Kaba te ondernemen. Talloze olifantspaden lopen hier in algemeen 
noord-zuidelike richting door het bos; we hebben dus maar zulk een reeds gebaande weg 
te volgen en behoeven in 't geheel niet te kappen. De paden splitsen zich voortdurend 
en nemen weer andere zijpaden op, als het ware een net vormend van goed platgetreden, 
niet meer dan 40 cM. brede wegen. Reeds herhaaldelik heb ik MAT G ETOEP gewaarschuwd 
de bomen langs onze weg van merken te voorzien, daar wij moeite zullen hebben bij de 
terugtocht ons in dit doolhof terecht te vinden. 

Hij vertrouwt echter te veel op zijn woudlopers-instinkt en zo zetten wij onze wan
deling tot het midden van de dag voort. Het bos op de Kabahellingen is vooral geken
merkt door gr0te, zware bomen, die meestal geheel met epiphieten bedekt zijn. Welk een 
wereld op zich zelf is niet zulk een woudreus; de studie van al wat op en in zijn mach
tige kruin leeft zou meer dan enige mensenlevens vullen. Rottan ontbreekt hier bijna geheel 
in tegenstelling met de bossen in de Barisan-keten bij Rimbo Pengadang. 

Ook is de bodemvegetatie vrij eentonig; Cyrtandra en Strobi/antiJes-soorten vormen 
de meerderheid en alleen waar hier en daar door het omvallen van een grote boom wat 
meer licht in het bos doordringt, is er wat groter verscheidenheid van lage gewassen. Van 
dieren is er op deze sombere dag weinig te bespeuren, slechts hier en daar een enkele 
vogel of een eekhoorn. 

Het dreigende weer noopt ons ten slotte tot omkeren en wij zijn reeds een heel 
stuk ge":orderd, als wij bemerken niet meer op het goede pad te zijn. MAT GETOEP beweert, 
dat wij langs de rug aan de rechterkant van een ·ravijn moeten afdalen, terwijl ik het gevoel 
heb, dat wij reeds te veel in die richting zijn afgeweken en meer naar links moeten houden. 
Ik geef ·rnij eèhter ten slotte gewonnen, op zijn grotere ervaring als woudloper vertrouwend. 
Na een . half uur blijkt echter, dat de bergrug ons hoe langer hoe meer naar rechts voert 
en het terrein een heel ander aanzien krijgt. De olifantspaden houden ook geheel op, een 
zeker teken, dat wij niet in de richting van ons bivak marcheren. 

Het beste zou nu zijn op onze weg terug te keren tot aan het verst bereikte punt, 
om van daaruit nog eens te trachten de ware richting te vinden. De zaak is echter niet 
zo gemà~kelik uit te voeren. We komen na enige tijd wel op de olifantspaden terug, maar 
zijn nu de richting geheel kwijt, doordat vele uitlopers van de Kaba vlakke terrassen vor
men, die soms kilometers ver bijna geen stijging vertonen, zodat we niet weten of we 
bergop of bergaf gaan. De hemel is zo dicht bewolkt en somber, dat de plaats waar de 
zon staat zelfs niet te gissen valt; we zijn dus hopeloos verdwaald en overleggen wat te 
doen. Slaan wij de verkeerde richting in, dan lopen wij de kans een nacht zonder beschutting 
·en zonder eten in 't bos te moeten doorbrengen, wat bij de dreigende regen alles behalve 
aanlokkeiik is. Er schiet echter niets anders over, dan een beekje op te zoeken en dat te 
volgen zo lang tot wij ergens in de vlakte terecht komen. Aldus wordt gedaan, doch tot ons 
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geluk vertoont de zon zich even door een opening in het wolkendek en blijkt daarbij · dat 
wij pal naar het oosten Jopen instede van naar het noorden. Had ik nu maar mijn :zak
kompas bij mij gehad, . maar dat was juist dien morgen in de pondok achtergebleven. Nu wij 
ons door de stand van de zon hebben georienteerd, valt het ons niet moeilik het 's morgens 
gevolgde pad terug te vinden. 

Hier en daar een afgebroken takje of de afdruk van mijn spijkerschoenen, waar de 
grond week en kleiachtig is, tonen ons, dat wij deze keer het goede spoor volgen. .Laat 
op de namiddag komen wij in het bivak terug, wel wat hongerig, doch blij dat wij van 
nacht toch een dak boven ons hoofd zullen hebben. 

12 Juli. Het betere weer, dat we vandaag hebben, weerspiegelt zich dadelik in de 
grotere buit door de jagers thuis gebracht. Daaronder bevinden zich enige bospatrijzen 
(Ar~ori_cola) i nieuw voor mijn kollektie . Voor de afwisseling in mijn menu laat ik een 
fazant braden, maar dit edele wild blijkt zo taai te zijn als gebakken kabeltouw. In elk 
geval geeft 't mij weer een andere smaak in mijn mond dan die eeuwige blikjesro~mel. 

Wij hebben in onze pondoks veel last van paardevliegen (Tabanidae), waaronder 
biezonder grote soorten. Vooral gedurende de eerste dagen van ons verblijf, toen het 
terrein pas schoon gekapt was, konden ze erg hinderlik zijn. Hun steek is voor een moment 
erg pijnlik en ze weten die zo geniepig in je hielen of op je blote rug toe te brengen als 
je aan 't baden bent. 

Naast ons bivak op een schaduwrijke plek onder de bomen zijn de or~hideeën opge
hangen; veel mooie bloeiers zijn er niet bij, maar daar is het ons ook niet om te doen. 
Reptielen zijn op deze hoogte reeds zeer schaars, een enkele hagedis (Mabuia en Lygosoma), 
een z. g. cameleon (Calotes) , een enkele Gekko en een paar soorten slangen is alles wat 
ik op dit gebied tot nu toe kon verzamelen. Opvallend is ook de armoede aan landslakken, 
waarvan in en in deze vochtige omgeving een grote verscheidenheid zou nrwachten. Het 
aantal insekten is daarentegen zeer groot, vooral de vliegenfauna is biezonder rijk en l~vert 
een groot a1ntal soorten op, die ik nog niet van andere streken ken. Ook de torren zijn goed 
vertegenwoordigd, de andere insektenorden echter tellen er slechts weinig vertegenwoordigers. 
Ook tt.ier vliegen zo goed als geen vlinders en dan nog heel gewone soorten. Muskieten 
komen slechts sporadies voor, doch de soorten die ik ving waren mij allen onbekend; èèn 
is er bij met zilveren stippen op 't lichaam en een helderblauwe band achter de kop. 

14 Juli. Vandaag zendt de zon haar weldadige stralen met volle kracht in de lucht
koker, door ons bivak tussen de hoge bomen gevormd. Het is een algemene droogdag; 
vogelhuiden, kleren, het veldbed en mijn hele inboedel worden in de zon gezet. Het was 
wel nodig, want al lang hebben wij niets meer droog kunnen krijgen. De lucifers weigerden 
al sedert geruime tijd hun dienst, en als IDOEP niet als een Vestaalse maagd in zijn keuken 
het eeuwige vuur had onderhouden zouden wij het zonder eten en 's avonds zonder 'Jicht 
hebben moeten stellen. 

Er is weer een zeer zeldzaam dier gevangen. Het is een grote das, die van morgen 
in een van de strikken liep, en dus gevoegelik een strikdas genoemd zou kunnen worden. 
Wijlen Prof. HuBRECHT beschreef het dier indertijd naar tekeningen en gaf het de naam van 
Arctonyx (Trichomanis) Hoevenii. 1) De snuit van het dier doet wel wat aan die van' een 
varken denken en aan de voorpoten heeft het geweldig grote graafklauwen, waarmee het 
de aarde omwoelt om naar regenwormen te zoeken, die, voor zover ik kon nagaan, zijn .enig 

1
) Dit is niet de op Sumatra en Java inheemse stinkdas Mydans meliceps, in 't Javaans sigoeng 

genaamd. 
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voed·sel Uitmaken. Het verspreidt een walgelik weeë stank, die zo weerzinwekkend is, dat mel1 
het niet lang in zijn nabijheid kan uithouden. Toen mijn strikkenzetters 's morgens heel vroeg 
langs hP.t pad liepen, werd 't dier opgejaagd en liep zodoende in een van de strikken. 
Waren mijn lui er niet dadelik. bij geweest, om het stevig met lianen aan een stok te 
knevelen, dan had het krachtige dier zich zeker spoedig bevrijd . Het is nog een hele toer 
het dier, dat geweldig te keer gaat en voortdurend onder een dof gebrom woedend om 
zich heen bijt, van zijn banden te bevrijden en in een van mijn kisten te boegseren. 
Daartoe pakt een van de Dajaks het stevig bij zijn nekvel, terwijl ik de touwen lossnijd 
op gevaar af kennis te maken met zijn geweldig gebit. Als de sinjeur of liever de sinjora, 
want het blijkt een wijfje te zijn, in haar hok zit opgesloten, maakt zij nog telkens 
verwoede uitvallen, zodat . ik vrees, de kist aanstonds te zien bezwijken. Bij gebrek aan 
ijzergaas wordt het hok daar'om stevig met rottan omwonden. Rauw vlees raakt het dier niet 
aan, doch van regen
wormen kan het niet 
genoeg krijgen. Zijn 
honger is niet te stillen 
en een van mijn lui 
moet het grootste deel 
van de dag naar. pieren 
graven. Bijgaande op
name (fig. 7) werd later 
van het gedode djer 
gemaakt; levend was 
het niet te fotograferen 
van wege zijn grote 
woestheid. 

15 Juli. Het stort
regent weer de ganse 
dag alsof een tweede 
zondvloed in aantocht 
was; ik voel me dan 
ook in mijn pondok 

Fig. 7. 

als in de arke Noachs, met het konijn als de enige levende vertegenwoordiger uit het die
renrijk. De das heb ik het verblijf in mijn huis ontzegd en zijn hok op veilige afstand laten 
neerzetten. Alles in mijn pondok begon er naar te ruiken en zelfs aan mijn havermout 
was van morgen een stinkdassen-bijsmaak. 

Met zulk een logé zou ik verder bij niemand meer aan huis kunnen komen, en waar 
later die grote hoeveelheden regenwormen vandaan te halen? Ik moet er dus wel toe 
besluiten het dier af te maken, ook al omdat ik vrees, dat het elk ogenblik zal ontsnappen. 
Chloroform maakt spoedig een eind aan zijn welriekend bestaan, en rust hij nu in een 
van mijn petroleumkisten. 

(Wordt vervolgd). Eow. jACOBSON. 


