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geen spmtus bij de hand, dan geeft direct drogen tusschen kranten, die mert 
geregeld moet verwisselen, vaak verrassend goede resultaten. Kleurennotities zijn 
in beide gevallen natuurlijk gewenscht. 

Doch een zeer goede methode om iets van stinkzwammen vast te leggen en 
waarop niet genoeg gewezen kan worden, is de photographie. Een goede photo van 
pas ontplooide exemplaren is buitengewoon belangrijk. Men krijgt een veel natuur
lijker beeld dan wanneer de zwammen alleen maar in alcohol voorhanden zijn. 
En de stinkzwammen zijn juist een groep, die aan de hand van goede photo's ge
determineerd kunnen worden; iets wat voor de meeste andere zwammen niet opgaat. 

Buitenzorg, Mei 1930. K. B. BOEDIJN. 

RA.MBOENG-GA.STEN OF EEN SPIJZIGING V A.N DUIZENDEN 1
) 

R a m b o e n g is de Atjehsche verzamelnaam voor de in het wild groeiende 
reuzen Ficus-soorten, gelijk k i ar a dat is bij de Soendaneezen, k o e b a n g bij de 
Minangkabauers en har oe aj a bij de Bataks. In de Minahasa worden de hoornen 
met den algemeenen naam war in g i n aangeduid. · · 

Iedere jager en ieder vogelschieter weet; dat een ramboen g-boom niet- rijpe 
vruchten dagelijks door duizenden vogels wordt bezocht. Het grootste contingent 
dier bezoekers bestaat uit duiven van allerlei soort en grootte. Van deze wetenschap 
maken de liefhebbers van een sappig duivenboutje gebruik, om met de hen ten 
dienste staande wapens en werktuigen hun disch te voorzien van malsch duiven
gebraad. Ook de Atjeher, die geen vuurwapen in bezit -mag hebben, probeert . er 
zijn kans met zijn nooit falende lijmstokjes. De gelukkige en beter gesitueerde 
geweerbezitter laat er: zijn dubbelloop een woordje praten. Ook de B.S.A.-luchtbuks 
wordt er aan. deugdelijkheidsproeven onderworpen. 

De tijd, waarin deze. ramboen g-boomen den vogelen des hemels een pro 
Deo gastma.al bereiden, is niet voor alle hoornen dezelfde. Vele dragen in de eerste 
maanden van het jaar vruchten, weer andere pas in Augustus of September. Tot 
de trouwe ~ezoekers van den vruchtdragenden boom - evenwel meer tot d~ qnge
noode gasten ressorteerende - behoort steller dezes, Gewoonlijk zorgt hij voor 
zonsopgang reeds onder den boom te_ zijn, meestal tegen half. vijf in den oçhtend. 
Dit vroege bezoek heeft tweeërlei doel: eerstens, om _niet gezien te worden door de 
eigenlijke gasten, en ten tweede om kans te hebhen er nog nachtelijke bezoeker's 
aan te treffen. Het is mij overkomen, dat ik bij aankomst onder den boom Arctictis 
binturong (bintoeroeng [Bataksch], tamboen idjoek of baloen baloen 
i dj oek [Minangkabausch], tj agir [Atjehsch]) nog fourageerende aantrof. Het vrij 
groote dier kwam, steunende met zijn grijpstaart, tot in de dunste takjes en twijgjes. 

Den bintoeroen g kan men, behalve heel vroeg in den morgen, ook zelfs 
over dag in den ramboen g-boom of in een der hoornen in de nabijheid aantreffen, 
meestal slapende. Het dier heeft zich dusdanig volgegeten met de sappige, rijpe 
ram b o eng-vruchten, dat het te lui is om nog "hu· swaarts" te keeren, en is voor 
het gemak maar bij den gastheer of diens buurman blijven over-" dagen" of Jogeeren. 

1) Geschreven naar aanleiding van "Kiara-gasten" door M. BARTELS Jr. in de Maart-aflevering 
1929 van dit tijdschrift. 
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Boomen, die diep in het bosch staan, bezoekt het dier vaak reeds in den namiddag 
of tegen het vallen van den a vond. Zoo schoot de heer NEUBRONNER een mannelijk 
exemplaar midden op den dag, slapende in een boom op eenigen afstand van den 
ramboen g. De heer SUPIT verschalkte een wijfje om half zes 's middags, toen het 
reeds bezig was te eten. Het dier had de volgende afmetingen: kop -staart 1.56 m, 
staart 75 cm, en woog 10 kg. Mijn vrouw schoot een mannetjes-bintoeroen g 
om 5 uur in den morgen in den r a m b o e n g-boom. Het dier mat: kop - staart 
1.50 m, staart 75 cm; het woog 10 kg. Alle dieren bleken ramboen g-vruchten 
in de maag te hebben en haren van den zwarten, roodbuikigen $ciurus. 

Tot de nachtelijke bezoekers behoort ook onze Sumatraansche honigbeer 
(Ursus malayanensis). Doordat het logge dier niet als de bintoeroen g bij de 
dunne twijgjes en dus moeilijk bij de vruchten kan komen, breekt hij de twijgj es 
af, om zoodoende de vruchten naar zich toe te halen. Zijn bezoek is dus niet zonder 
nadeel voor zijn gastheer. Afgebroken takken en krab-effecten in de "huid" van 
den gastheer verraden den volgenden morgen, dat Ursus op visite is geweest. 

Al heel vroeg in den morgen verschijnen de eerste gasten. In tegenstelling 
met de menschen zijn de vroegkomers de deftigste, nl. de neushoornvogels. Even 
over vijven kondigt een heftig geblaas de komst dezer reuzen vogels aan. Ze komen 
meestal bij paren, doch ook wel één voor één. Ze gaan niet terstond eten. Doodstil 
blijven ze eerst rondkijken of alles veilig is; als zij geen onraad bemerken, wordt 
pas tot het ontbijt overgegaan. Wij zien er de a n g gang p a p a n ( Diehoceros 
bicornis), de anggang (Buceros silvestris) de anggang kikik of bo eroe ng 
t a oen (Rhytidoceros undulatus) en ook de kleinere soorten, de kik ik of s in gek
n gek met den witten snavel en witten staart (Anthracoceros malayanus) en die 
met den zwarten snavel (Anorrhinus galeritus). Staat de boom heel diep in het 
oerwoud, dan kunnen we óók de zeldzaamste aller neushoornvogels zien, nl. 
Rhinoplax vigil: de anggang danto of anggang gading der Minangkabauers, 
toehoek der Bataks en tj i tj i m te uk oe der Atjehers. Deze zeldzame en schuwe 
vogel is te herkennen aan zijn soms een meter langen staart, den massieven knobbel 
op zijn kop, en zijn typisch en roep. wie wel eens in de stilte van het oerwoud 
zijn roep gehoord heeft: toe-hoek .... toe-hoek .... toe-hoek .... toehoek .... , eerst met 
langzame tusschenpoozen, eindelijk snel achter elkaar: toehoek, toehoek, toehoek ... , 
eindigend in een schaterend helsch ha-ha-ha-ha-ha .... als van een waanzinnige, 
zal dit niet gauw weer vergeten. Dat is de roep van den a n g g a n g d a n t o. 

Het aantal dezer deftige gasten in totaal of per soort in denzelfden boom is 
afhankelijk van de streek. Ik heb op de Westkust van Sumatra wel meer dan 
twintig stuks in totaal ge eld, doch hier in Atjeh (Perlak) meestal zes tot twaalf. 
De a n g g a n g d a n t o verschijnt hoogstens bij paren; hetzelfde merkte ik op bij 
a n g gang pap a n, terwijl de kleinere soorten wel met koppels van zes en meer komen. 

De eerste duiven verschijnen tegen half zes 's morgens, eerst in kleinere, 
later in grootere troepen en zwermen. Het eerst verschijnen bijna uitsluitend de 
groote papegaai duiven, Treron capellei: de p oen a i ga dan g der Maleiers, a n g
g o gok der Bataks en na wak der Atjehers. De Javaansche koelies der B. P. M. 
verbasteren den naam na wak in boeroen g 1 a wak (d.i. vogel-grappenmaker 
of lachverwekker). Dat komt omdat het geroep van Treron capellei op een schor 
lachen lijkt. Het is een gedurig rrwawa-rrwawa-rrwawa ofroa-roa-roa-roa. Deze duiven 
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zijn echte vechtersbazen. In den ram b oen g, in den siësta-, in den slaapboom, 
overal bepikken ze elkander onder een onophoudelijk ge-rrwawa-rrwawa. 

Na of ook gezamenlijk met Treron capellei verschijnt de p o en a i d a oen 
( Treron nipalensis ?), en heel zelden Treron viridis, de gewone p o e n a i. De 
poen a i d a oen is veel kleiner dan de 475 à 300 g wegende Treron capellei· 
Zoowel Tr. capellei als Tr. nipalensis verzamelen zich eerst in een hoogen boom, 
den verzamelboom, in de nabijheid van den ramboen g en liefst op de blader
looze takken. Op een gegeven moment vliegen ze allen tegelijk op en zetten zich 
te eten in den r a m b o e n g-boom. Hier is het weer een nutteloos gepik en gevecht 
onder den a wak s, die hare "snaveltj es" maar niet houden kunnen. Treron nipalensis 
is veel kalmer en rustiger. 

Het fourageeren der duiven duurt tot een uur of acht, waarna ze verdwijnen 
bij paren of bij grootere en kleinere troepen tegelijk. Verreweg de meesten gaan 
naar een bladerrijken boom, niet al te ver van den r a m b o e n g, 100 tot 200 of 
300 m ver, in welken siësta-boom de rest van den morgen en van den heeten 
middag wordt doorgebracht met vechten, slapen of het in orde maken der veeren. 

Wanneer de ramboen g diep in het bosch staat en vrij donker en zwaar 
bebladerd is, blijven Treron capel/ei en Tr. nipalensis ook wel in den boom den 
morgen en middag doorbrengen. 

De per ga m s, de Maleische verzamelnaam voor de groene Carpophaga, 
heb ik in het Perlaksche nog niet in den ram b oen g gezien. Ze komen hier 
wel voor, doch bezoeken liever de vruchtdragende ken a n ga-hoornen. De voorliefde 
dezer pergams voor kenauga-vruchten hebben ze gemeen met de koemkoem 
bi roe en koe m koe m poet i h of poen ti in ( Carpophaga badia en C. bicolor) in 
de Minahasa. Door vele jagers wordt Treron capellei ten onrechte voor een Car
pophaga gehouden en aangeduid met den naam per ga m, berg a m of ambo er kom 
(op Sumatra inheemsche verzamelnamen voor de Carpophaga-soorten). 

Tegen een uur of negen in den morgen treffen we in den ramboen g vele 
vogels van diverse pluimage aan, voor den jager en vogelschieter van weinig 
interesse: de brabah (Picnonotus analis), de tja m p e rlin g (Lamprocorax chalybea), 
de beo, antialau of kepodang (Oriolus maculatus), enkele tjoetjoerawa's 
of bar o-b ar o's (Trachycomus ochrocephalus) en baardvogels van verschillende 
soorten en in verschillende grootte (oen g koet-oen g koet). 

Tijdens de heete uren van den voor- en namiddag is het bezoek tot een 
minimum gedaald. We treffen er nog enkele baard vogels aan, etende of oet-oet-oet 
roepende, en verder eekhoorns (Sciurus en Ratufa). Soms kunnen we er nog vinden 
de poen a i t a na h ( Chalcochaps indica), die na gegeten te hebben rustig in den 
boom is gebleven en een langzaam en langgerekt oe-oe-oe laat hooren. 

Om half zes 's avonds herhaalt zich het drukke bezoek weer. De bezoekers 
komen evenwel niet in dezelfde volgorde als in den ochtend. Thans komen ze 
allen tegelijk, vaak zonder zich eerst in een boom te verzamelen. Dit fourageeren 
voor den nacht duurt tot zonsondergang. De duiven verdwijnen dan weer. De meeste 
zien we gezamenlijk een slaapboom voor den nacht betrekken: waarschijnlijk de 
"ongehuwden en vrijgezellen" en die echtparen, die geen "thuis" meer hebben of 
wien thuis geen kroost wacht. De "gehuwden" met huiselijke zorgen zien we bij 
paren weggaan en zich van de groote troepen afzonderen. In den slaapboom is het, 
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zoo lang er licht is, een onophoudelijk gekibbel onder de na w aks. Op die manier 
verraden ze de slaapplaats. En hiervan maken de jagers weer gebruik om op den 
terugweg naar huis den buit nog met enkele yogels te vergrooten. 

De grond onder den ramboen g is dan bezaaid met gemorste en afgevallen 
vruchten, waar tallooze insecten op afkomen. Deze insecten lokken op hun beurt de 
insectenliefhebbers onder de vogels aan, onder meer de kuifkwartels, de pen i oeh 
(Rollulus roulroul) en de t ar oen g t ar oen g ( Caloperdix sumatrana). Wanneer wij ons 
goed verborgen houden, liefst op een stellinkje, kunnen we ze lustig zien pikken en 
krabben. Ook de pit t a met hare levendige roode, blauwe en bruine kleuren kunnen 
we al heel vroeg aantreffen, ijverig naar insecten pikkend. Eens heb ik er een argusfa
zant geschoten. Hoogstwaarschijnlijk was deze Argusianus argus er toevallig aanwezig. 

Van de viervoetige bezoekers zijn reeds de b int o e r o e n g en de beer ge
noemd. Deze zijn de grootste nachtbezoekers. De kleinere gasten in den nacht zijn 
de tallooze vleermuizen, de -k a Ion gs (Pteropus), de moes a n g s (Paradoxurus 
hermaphrodrtus), en de koe bi n of hoeboen g '(Pteromys). De laatste verschijnt 
pas in de schemering, dus na ruim zes uur. We zien het dier van den een en boom 
naar den anderen zeilen. Of in den nacht ook het hert en de k i d a n g van de 
gevallen vruchten komen eten, kan ik niet · met zekerheid zeggen. Wel heb ik soms 
sporen van· deze dieren onder den vruchtdragenden ramboeng aangetroffen. De 
kan tj i 1 en de napoeh (Tragulus kanchil en Tr. napu) heb ik er in den nacht 
meermalen kunnen observeeren in het licht van de jachtlamp. 

Onze b a b i o e t a n, t j e I e n g, t j i li a n g of k a n d i a k (Maleisch en 
Minangkabausch), a i I i (Bataksch), b oe i (Atjehsch), ben ik ook wel eens onder 
den ramboen g tegengekomen. Ik heb niet kunnen constateeren of het dier van 
de vruchten at. 

Over dag kunnen we er van onze vierhandige vrienden aantreffen: de 
siamang (Ifylobates syndactylus), de oengko itam (Ifylobates concolor 1

)), de 
oen g k o p o et i h of me ra h (Ifylobates . leuciscus 1)) en de Semnopithecus thomasi, 
hier I o e t o e n g genl:l.amd. De s i a ma n g komt pas vrij laat in den ram b ~ eng, 
terwijl de o en g k o's OIJl half zes en vroeger reeds aan het ontbijt bezig zijn. De 
Semnopithecus arriveert w·anneer het hem gelegen komt. De ma was of o rang oe t a n 
(Simia satyrus) heb ik nog niet,in den vruchtdragenden ramboeng aangetroffen. 

Als gelegenheidsbezoeker dient genoemd te worden de leguaan (Varanus 
salvator), die zijn listen toepast om de op den grond scharrelende kuifkwartels te 
verschalken. De vogels zijn echter ook niet dom: ik heb den leeperd nog niet één 
keer een kuifkwartel zien vangen! 

Tot slot een en ander over den Atjehschen jager en zijn strikken en lijm
stokken. Lijmstokken zijn het feitelijk niet, het zijn touwtjes ter dikte van een 
lucifersstokje, veerkrachtige draden, gedrenkt in een gekookt mengsel van het 
melksap van Ficus- en Artocarpus-soorten. 

De Atjehsche jager, die -in den regel niet in het bezit mag zijn van een vuur 
wapen, is (daardoor?) een virtuoos in het zetten van vallen, strikken en lijmstokjes. 

l) Deze soorten komen niet op Sumatra voor, vermoedelijk is bedoeld de zeer variabele H. agilis. 
. - - RED. 
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In den ram b o eng-boom worden de lijmstokjes of lijmgarens geplaatst, terwijl op 
den grond 6ndèr den boom twee soorten automatisch werkende st'rikken gezet worden; 
één om de kuifkwartels te verschalken en één om kan tj i 1 s en napoeh s 
te vangen. De Atjeher vangt a 11 e s met zijn strikken: herten, k i d a n g s, tijgers. 
panters, fazanten, ja zelfs slangen strikt hij. Hij kent het woud door en door, plaatst 
zijn strikken en vangt het wild . met onfeilbare zekerheid. De afwezigheid van zijn 
kid a n g- en hertenstrikken onder den ramboen g-boom is bijna een zeker teek en, 
dat de k i d a n g en het hert ·geèn r~gelmatige bezoekers zijn van den vrucht
dragenden r a m b o e n g. 

Het aantal duiven en andere vogels, dat de Atjehsche kleefstokjeszetter 
dagelijks vangt, is ongelooflijk. Manden met dertig en meer duiven sleept hij weg. 
~aar daartoe plaatst hij ook dagelijks honderden lijmstokjes. Iedere vogel, die in 
aanraking komt met zoo'n stokje, is een zekere buit. Door de bewegingen en het 
spartelen eri slaan met de vleugels omwikkelt de vogel zich als het ware met het 
kleverige garen en valt weerloos op den grond. Behalve in den ramboeng-boom 
worden de vogels bedreigd ook op de drinkplaatsen, in den siësta- en in den slaap boom. 

De lijmstokjes moeten dagelijks vernieuwd worden, omdat de ·kleefstof de 
vochtige nachtlucht en de dauw niet verdragen kan; · water en vochtigheid maakt 
haar onwerkzaam. De kleefstokjes moeten in den nacht klaargemaakt en heel 
vroeg in den morgen in den boom geplaatst worden. Geen klein karweitje dus! 

Het drukke vogelbezoek duurt ongeveer tien à veertien dagen. Men kan zich 
dus voorstellen, hoe veel vogels gedurende dien tijd verhuizen naar de respektieve· 
lijke liefhebbersmagen. De groote ' Treron capellei zijn à raison van 10 c~nt, Tr. 
nipalensis tegen -5 cent per stuk op de pasars te koop; in sommige eetg'élègenheden 
(lapau's, warongs en kedeh's nasi) zelfs gebraden en wel. · · 

Schutter en kleefstokjesman ontmoeten , elkander begrijpelijkerwijs niet gaarne 
onder zoo'n boom. De schutter verjaagt met zijn schoten den buit van den Atjeher, 
terwijl deze de duiven . voor de oogen van den jager-schutter weg-"kleeft". Ze 
schieten dus terecht en met hetzelfde recht onder elkaars duiven, de één _ in letter
l~jken, de ander in figuuriijke-n zin. In zoo'n geval liet ik mijn "rechten" dan wel 
afkoopen voor een paar flinke n a w a k's. __ Het _schieten was voor mij toch geen 
hoofdzaak: immers het . abserveeren komt in de allereerste plaats. De Atjeher heeft 
op die manier "zijn verdie~de loon". 

Perlak, Juni 1930. F.]. NAINGGOLAN. 

TREUBIA. INSIGNIS Goeb. IN SUMATRA. GEVONDEN 

Dit beroemde, in Ned. Indië totnutoe alleen van Tjibodas (G. Gedé) bekende 
levermos trof ik begin November van het vorige jaar op den G. Pesagi aan, 
ONO van het Ranaumeer. De noordelijke rug, welke naar den kamvormigen top 
leidt en nog juist binnen de Res. Palèmbang valt, is met vochtig nevelwoud bekleed, 
waarin Podocarpus-, Quercus- en Vaccinium-soorten een belangrijke rol spelen. Het 
breede olifantenpad, dat aanvankelijk gevolgd wordt, houdt bij het steiler worden op, 
de hoeveelheid mos neemt sterk toe en tenslotte klautert men door het doodstille 
moswoud, waarvan de met water verzadigde moskussens op den bodem zoowel 


