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Op Java gelooft men, dat de melodieuse stem van dit duifje het huis voor betoove
ring bewaart. Het heet daar Boeroeng Perkoetoet 

- Haar eigenaardig rollend, -niet onaardig stemgeluid, is een der meest gewone klanken 
(want zij komt overal in het wild voor,) en levert voor het in dit opzicht z.eer geoefend 
oor van den Inlander allerlei trappen van volmaaktheid, waarvan de hoogte het dier tot een 
bijzonder begeerd voorwerp maakt, tot welks bemachtiging moeite noch tijd wordt bespaard. 

In de gevangenschap tiert het best en broedt zelfs. Het nest is zeer los en de 
eieren zijn zuiver wit". 

Tot zoover mijn eerste Causerie, een . volgenden keer hoop ik over een andere vogel
soort te kunnen spreken. 

Maart, 1917. Fr. j . VAN EEKHOUT. 

RIMBOELEVEN IN SUMATRA. 
(Vervolg). 

1 Aug. Een emotievolle dag, dien ik niet spoedig vergeten zal. Voordat ik mij 
weer in de eenzaamheid van het oerbos ga begraven, zal een gezellige picnic georganiseerd 
worden naar het ravijn van de Lematang rivier, dicht bij de pas geopende koffie onderneming 
Pageragoeng in de Pasemah-vlakte. Van die gelegenheid zal ik tevens gebruik maken 
voor mijn kollektie wat vissen uit de Lematang te verzamelen. 

's Morgens vertrekt ons gezelschap, bestaande · uit de administrateur en drie ge
employeerden, per auto naar Pageragoeng, voorzien van een hoeveelheid dynamiet, een 
bus met alkohol voor de te vangen vissen en de nodige mondvoorraad, zonder welke een 
picnic ondenkbaar is. Ook wordt een oud tennisnet meegenomen, om bij 't vissen de 
rivier af te zetten, terwijl mijn fototoestel natuurlik niet achter mag blijven. Onderweg 
pikken wij nog een tweetal heren op en te Pageragoeng gekomen, wordt ook de administrateur 
en diens echtgenote overgehaa19 zich bij ons aan te sluiten. 

Het Lematang-ravijn vormt een soort canyon met zeer steile wanden, op sommige 
plaatsen naar schatting 60 à 70 M. diep. Slechts enkele paadjes dalen tot aan de oevers 
van de woelige Lematang, die tussen de diep ingesneden wanden met talrijke stroomver
snellingen over rotsen en grintbanken zich een weg baant. 

De administrateur van Pageragoeng, de Heer X. denkt ons een kortere weg te kunnen 
wijzen en wij vertrouwe·n ons dus aan· zijn leiding toe. Een drietal koelies wordt gerekwireerd 
om de barang te dragen en na een wandeling van een kwartier door de alang-alang-vlakte 
komen wij aan de rand van de canyon, die daar niet biezonder steil lijkt. De wanden zijn 
dicht begroeid met bomen en struiken, zodat het terrein niet te overzien is en de rivier 
zich slechts door haar heftig bruisen verraadt. In de aanvang gaat de afdaling zonder 
moeilikheden, doch hoe verder wij komen, hoe steiler het wordt. Twee van de heren 
zullen de weg verkennen en klimmen omlaag tot de struiken hen aan ons oog onttrekken . 
Spoedig roepen zij ons toe hen te volgen en zeker om ons aan te moedigen, voegen zij 
er voor de grap bij, dat zij er bijna zijn. De situatie wordt echter minder grappig, als 
spoedig blijkt, dat met elke stap het terrein moeiliker wordt. Hier en daar komen loodrechte 
stukken voor, waarlangs wij aan boomwortels en lianen omlaag glijden. Voor een dame is dat 
een gevaarlike sport, vooral met lichte tennisschoenen aan; twee van de heren moeten Mevrouw 
X. dan ook vasthouden, en voetje voor voetje zetten wij de daling voort. Een van de deelnemers 
denkt spoediger een moeilike hoogte af te komen door een sprong te wagen; doch hij valt 
daarbij en zou in het ravijn gerold zijn, indien niet een boomstomp hem had opgevangen. 
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Het laatste stuk tot aan de waterkant is 'bijna loodrecht en met grote moeite slaagt 
Mevrouw X. er in omlaag te klimmen. Terwijl ik haar bij de pols vasthoud en zij langs 
een liaan tracht af te zakken glijden plotseling haar voeten uit en zweeft zij een oogenblik 
in de ruimte. Een val op de rotsen beneden zou noodlottig zijn en lang kan ik haar niet 
meer houden, daar ik zelf moe ite heb mij staar1de te houden. Ik roe p uit alle macht om 
hulp, doch voordat deze komt opdagen heeft Mevrouw X. op een uitspringende boomwortel 
weer vaste voet kunn en krijgen en het gevaar is voor deze keer geweken. 

Aan de oever van de Lematang gekomen blijkt de rivier heden meer water dan 
gewoonlik af te voeren, zodat de stroom zeer sterk is. Het vissen zal daarom wel niet 
veel opleveren, maar een poging zullen wij toch wagen. Bamboe om het dynamiet er in 
te doen, groeit hier beneden niet; we moeten ons dus er mee behelpen de patroon aan 
een grote steen vast te binden, wat een zeer gebrekkige methode is. Het tennisnet wordt 
nu een ei nd benedenstrooms dwars over het water gespannen, doch de sterke stroom drukt 
het telkens omhoog. Daarom gaat een van de heren achter het net staan om de vissen op te 
vangen, die er bijgeval onderdoor mochten glippen. Ik belast mij met het ontsteken van de lont 
en slinger het projektiel in het diepste deel van de kolk. Na een minuut heeft een geweldige 
ontploffi ng plaats, die het water tot een groote hoogte opwerpt, doch niet in de kolk, 
maar stroomafwaarts een meter of wat achter het net. De sterke stroom heeft namelik de 
patroon meegesleurd en indien de ontploffing een paar sekonden eerder had plaats gehad 
zou de achter het net staande persoon ongetwijfeld een ernstig ongeluk overkomen zijn. 

Alle animo voor verdere sport is bij het gezelschap geweken en daar het weer er 
dreigend begint uit te zien haasten wij ons stroomafwaarts om het bestaande pad te zoeken, 
dat ons zo spoedig mogelik · uit dit ongeluksravijn zal helpen. 

Doch de geest van de Len1atang is blijkbaar op ons vertoornd, dat wij hem uit zijn 
waterbed zo ruw hebben opgeschrikt en nu hij ons in zijn macht heeft zal hij ons niet zo 
gemakkelik loslaten. 

Zoals de meeste rivieren in steile ravijnen heeft ook de Lematang geen doorlopend 
begaanbare oevers; afwisselend links en rechts, aan de binnenkant van de bochten strekken 
zich smalle oeverzomen· uit. Men moet dus telkens · de rivier oversteken om er langs te 
komen, want de vele diepe kolken en stroomversnellingen maken een voortgaan in de 
rivierbedding zelf onmogelik. Wij volgen dus de rivier afwisselend links en rechts, doch 
kunnen het pad niet vinden. Ondertussen moet het bovenstrooms hard geregend hebben, 
want de rivier is aan het wassen. Het is dus zaak spoedig een plek te vinden waar wij 
de steile wand kunnen beklimmen, willen wij de kans niet lopen door het water afgesloten 
te worden. Vier van de heren hebben reeds hand aan hand met moeite de overkant 
bereikt, maar als wij willen volgen, blijkt de stroom reeds te veel kracht te bezitten. 
Wij haasten ons weer te-rug naar een plek waar de rivier zich om een bank van grint en 
rotsblokken in tweeën splitst en trachten daar over te steken. Doch Mevrouw X, die door 
haar rokken meer weerstand aan de sterke stroom biedt, kan zich daartegen niet staande 
houden. Het is geen _benijdenswaardige situatie waarin wij ons bevinden; de wand van 
het ravijn achter ons is . onbeklimbaar en van ogenblik tot ogenblik neemt de bandjir in 
hevigheid toe. Wij zien ons inderdaad geplaatst: "between the devil and the deep sea," 
zoals de Engelse spreekwijze luidt. Doçh wij moeten er over, en bet tennisnet is onze 
redding. Met veel moeite slaagt een van de inlanders er in met het ene uiteinde het 
eilandje midstrooms te bereiken en nu kunnen wij, ons aan het net vasthoudend, de overkant 
bereiken, waarbij wij telkens van de been worden geslagen. De tweede arm van de rivier 
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is over rotsblokken gemakkelik te overschrijden en wij kunnen ons dus weer bij de andere 
leden van het gezelschap voegen, die ondertussen de wand van het ravijn hebben onderzocht. 
Die ziet er allesbehalve geruststellend uit en is veel steiler dan de plek waar wij afgedaald zijn. 
Doch wij hebben geen andere keus; het wordt reeds namiddag, en wat erger is', een regenbui 
dreigt elk ogenblik los te barsten; als de bodem eens doorweekt is, zou een beklimming van de 
wand wel eens onmogelik kunnen zijn. Niet lang duurt het .of wij komen tot de ontdekking al een 
heel ongunstige keus gedaan te hebben. Recht naar boven te klauteren is op de meeste plaatsen 
niet mogelik; wij moeten ons dus langs uitstekende terrassen en richels schuin omhoog 
werken en dit is slechts mogelik doordat de gehele helli'ng met een netwerk van boom-: 
wortels, lianen en stammetjes begroeid is. Op sommige punten zijn de uitstekende lijsten 
waarlangs wij "traverseren," zoals de Alpinisten dat noémen, zo smal, dat de minder 
behendigen van ons gezelschap er zeker niet langs_ zouden durven, a.Is niet het onvolprezen 
tennisnet ook hier weer uitkomst had gebracht. De staaldraadkabel, die in de bovenrand 
van het net zit, doet dienst als alpentouw, waarlangs . wij ons een voor een ophijsen. 
Was de afdaling in het ravijn reeds een gevaarlike onderneming, de klauterpartij om er 
weer uit te komen is bepaald halsbrekend. Een enkele maal komt een steen, door de 
boven ons klimmenden losgetrapt, langs ons heen rollen, gelukkig zonder iemand te raken. 
Mevrouw X, die zich tot nu toe dapper geweerd heeft, krijgt door de ongewone vermoeienis 
een lichte flauwte. Het treft, dat wij juist op een iets breder terras zijn aangeland, zodat 
zij languit op de grond kan gaan liggen. De alkohol, oorspronkelik voor de vi~sen 

bestemd, doet nu dienst als Eau de Cologne en nadat Mevrouw X. daarmee haar gelaat 
heeft bevochtigd en wat uitgerust is, gaat het met nieuwe moed. omhoog. Doe~ het 
zwaarste moet nog komen. De bovenrand van het ravijn wordt hier door een 7 à 8 M. 
geheel loodrechte muur gevormd, waarlangs wel een paar boomwortels omlaag hangen, 
doch die met de steilte onder ons er gevaarlik genoeg uitziet. Eén misgreep, één moment 
van zwakte zou hier verschrikkelike gevolgen hebben . Toch zien een paar heren van 
het gezelschap kans deze hindernis te beklimmen en met behulp van de reddende kabel , 
in twee lussen achter de rug en onder de armen doorgehaald, wordt Mevrouw X. naar 
boven gehesen. Ook ik maak dankbaar gebruik van de funiculair en spoedig is het gehele 
gezelschap behouden boven aangeland. Doch hoe ûen wij er uit! Sommigen met gescheurde 
kleren, allen vuil en doornat van de regen, di~ inmiddels is komen opzetten. AI zijn wij 
ook allen zonder letsel van deze gevaarvolle tocht teruggekeerd, een twede keer zal wel 
niemand van ons hem willen ondernemen. Ook denk ik, dat het geheel overbodig zal zijn 
bij het Lematang-ravijn een bord te plaatsen wet het opschrift: 

Hier is het verboden te vissen! 
(Wordt vervolgd.) Eow. jACOBSON. 

KRAAIEN. 

In onze Archipel komen twee soorten echte kraaien voor: Corax (Corvus) macror
llynchus, de gaok (Mal. en Soend,) en Corax (Corvus) enca, de gagak (Mal.) of engkak 
(Jav.). Behalve in de grootte, lopen de beide soorten slechts in kleinigheden uiteen; h~t 
meest kenmerkende verschil is wel, dat ;bij C. ;macrorhynchus de neushaartjes zich over 
een deel van de snavelrug voortzetten, wat bij C. enca niet het geval is. 

In: "De Vogels van Java en hunne oeconomische beteekenis", waaraan bovenstaande 
biezonderheden ontleend zijn, schrijft Dr. KONINSBERGER, dat de kraaien in 't algemeen hier 
niet biezonder talrijk ·zijn en men ze zelden in grote troepen bijeen ziet. Met de laatste 


