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Prambanan en Panataran, zooals de land a k, het schub di er, de zwaardvis c h en u i l en 
(plaat Il[b), reeds door STUTTERI-IEIM als zoodanig herkend waren. 

Hieraan kan nog worden toegevoegd, dat wij op een detailphoto van de achterzijde van een 
tempelwachter van Panataran, door STUTTERHEIM op blz. 223 afgebeeld, de groene l on dok meenen 
herkend te hebben, een Calotes-soort (C. jublltus ?), welke doorgaans verkeerdelijk als k à me Ie on 
betiteld wordt (fig. 6). 

Voorts bren ge men de volgende correcties aan op: 
blz. 89, regel 5 v.o. Bij nader inzien is het beter in de beschadigde liguur links van het relief 

een hond in plaats van een slang te zien, daar die nog onder de verzamelde dieren ontbreekt; 
blz. 89, regel 2 v.o. Bij de bespreking van het neushoorn-paar wordt ten onrechte ver~ezen 

naar "plaat IVa"; dit moet zijn .,fig. 2"; 
blz. 95, regel 16 v . b. Bij de beschouwing der dierafbeeldingen op de Prambanan, wordt voor 

de kroko di 1 van relief 25 verkeerdelijk verwezen naar fig. 16. welke echter op de Boroboedoer 
betrekking heeft. De oorspronkelijk bedoelde liguur werd in ons stuk niet afgebeeld. 

Ten slotte moge hier een nalatigheid worden hersteld. Vergeten werd nl. er in ons artikel op 
te wijzen, dat een 30-tal cliché"s door de Redactie van het Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap 
voor Kunsten en Wetenschappen ter beschikking werd gesteld. 

Dr A. STEINMANN. 

ONDERVISDINGEN EN WAARNEMINGEN OMTRENT OLIFANTEN 
IN SUMATRA 

4. De zintuigen der oliianten 1
). 

Daar de jager of waarnemer steeds met de scherpte van de zintuigen van 
het door hem gejaagde wild rekening heeft te houden, en de kans op succes 
grootendeels afhankelijk is van het al of niet voldoende rekening houden met 
zijn reuk, gezicht en gehoor, durf ik hieromtn nt met zekerheid een oordeel uit te 
spreken. Hoewel ik zou kunnen volstaan met te beweren, dat het gezicht van 
den olifant zeer slecht, het gehoor uitstekend en de reuk of speurzin buitengewoon 
goed, ja, ongelooflijk scherp is, wil ik er mij niet zoo eenvoudig van afmaken en 
liever trachten het een en ander met overtuigende bewijzen te staven. 

Het gezicht. ln het volle zonlicht, b. v. in een rietmoeras of in de a 1 a n g
a 1 a n g kan de olifant op enkele meters afstand (3 - 5 m) een mensch, die geheel 
ongedekt stilstaat, niet onderscheiden van een boomstronk, stam of iets dergelijks. 
Op 15- 20 m afstand ziet hij onder dezelfde omstandigheden een bewegend, 
loopend mensch in het geheel niet, en meermalen heb ik, nadat ik hiervan over
tuigd was, op hoogstens 20 m afstand een aantal olifanten, waarvan er meerdere 
met het front naar mij gekeerd waren, langzaam loopend geheel open en bloot 
onder den wind gepasséerd, om mij naar een bepaalden boom te begeven, dien 
ik beklimmen wilde om te trachten vandaar uit het overige gedeelte der kudde, 
dat door hooge begroeiing (b.v. riet) aan mijn gezicht onttrokken was, te zien te 
krijgen. Bij betrokken lucht op dezelfde wijze handelend (in den beginne had ik 
hieromtrent nog geen ondervinding en vermoedde ik niet, dat de beesten er nu, 
wat hun gezicht betrof, gunstiger voorstonden), werd ik op 15 m tot hoogstens 
20 m afstand door een wijfje wél opgemerkt, nl. terwijl ik langzaam loopend, 
rechtop, maar tot mijn dijen door het gras gedekt, weer van boom tot boom een 
30 à 40 m breed open gedeelte overstak. Daar ik het gedurende het gaan in het oog 

1) Voor het 3e deel van deze serie zie men De Tropische Natuur XXI, 1932, blz. 213. 
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hield en daar een viertal anderen niet met hun kop in mijn richting stonden, 
zag ik direct, dat het beest mij opmerkte. Terwijl het even tevoren nog kalm 
oorenklappend stond te dutten, zag ik het ineens den kop oprichten, terwijl de 
ooren zijwaarts werden gebracht; een moment later kwam het dan ook met 
opgerolde slurf onder het uitstoaten van een hoogen giltoon aanzetten. Omdat 
ik reeds even over de helft was en direct in diepgebukte houding naar mijn doel 
(den boom) dóórrende, liep alles gelukkig goed af en werd ik hierdoor tevens 
weer een ondervinding rijker. Hoewel ik slechts met moeite den boom kon 
beklimmen en een rechtstreeks nazetten tot aan den boom mij in een benarde positie 
zou hebben gebracht, gebeurde zulks niet, daar de olifant, op de plaats gekomen 
vanwaar ik in gebukte houding de vlucht had genomen, menschenlucht kreeg. 
Juist toen ik reeds de eerste takken bereikt had, snelde het best schel trompettend 
naar zijn kameraden en zette dit gedeelte der kudde zich in beweging om zich 
bij de overigen te voegen, die zich verderop in het hooge riet ophielden. 

Onder het hooge woud - dus in de donkere schaduw of wel het minder 
verblindende licht - zien de olifanten een zich verplaatsend persoon op ongeveer 
25 à 30 m wél, maar ook niet veel verder. Meermalen heb ik mij hiervan overtuigd, 
door open en bloot, terwijl er meerdere dieren met hun kop recht in mijn richting 
stonden, te trachten hun aandacht te trekken door bukken, springen, zwaaien met 
mijn armen, enz. Op ongeveer 40 à 50 m afstand in openstammig woud gelukte 
mij dit niet, zelfs niet door met een witte zakdoek te zwaaien, maar op eep afstand 
van + 30 m of minder werd ik wél opgemerkt en reageerden ze er direct op. 
Op het gezicht afgaande reageeren de wij(jes steeds door eerst langzaam naar 
voren te komen en, blijkbaar overtuigd, er den draf in te zetten, dus bijna zonder 
uitzondering aanvallend. 

Zoodra ze de plaats bereikt hebben en, niets meer ziende, tevens onraad 
speuren, slaan ze op de vlucht. Wanneer er een tandendrager bij is (ook de 
halfwassen bullen), gaan deze echter direct tot de vlucht over, zoodra een der 
wijfj es onder het uitstoaten van een gil een aanval doet. In de meeste gevallen 
geschiedde het aanvallen zonder het uitstoaten van een gil, doch na het speuren 
van onraad wordt steeds eerst een korte gil uitgestooten, voorafgegaan door een 
snorrend gezoem (motorgeluid). 

De bullen, die blijkbaar geen ouderliefde kennen, gedragen zich opmerkelijk 
meer egoïstisch. 

Daar ik dergelijke grapjes als het zwaaien met een zakdoek of iets dergelijks 
alleen uithaalde aan den voet van een gemakkelijk te beklimmen boom, met 
takken binnen reikhoogte, kon ik steeds kalm waarnemingen doen en mij ervan 
overtuigen, dat het reukorgaan bij dit opmerken van gevaar niet in het spel was. 
Bij het min of meer gewaagd naderen of besluipen van een kudde steek ik steeds 
te voren een sigaret op (tenzij ik de luchtverplaatsing duidelijk voel), om rookende 
mij steeds nauwkeurig van de windrichting te overtuigen. 

Het was einde Mei 1930 tegen 11 uur v . m., dat ik, een groote kudde oli
fanten inhalend, aan den rand van een uitgestrekte g 1 a ga h-vlakte de beesten 
over een breed front op 75 à 100 m afstand vóór mij hoorde. Daar ik, uit den 
woudrand komend, geen der beesten zag en meende, dat ze in het hooge riet 
waren, waarvan de pluimen op een afstand van + 100 m boven een strook 
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struikgewas en rotan uitstaken, verliet ik het meer naar rechts langs den woudrand 
leidende spoor, om recht in de richting der verspreide en levenmakende beesten 
een 50 m breede, hier en daar met enkele (5 à 6 m hooge) boompjes begroeide 
grasvlakte over te steken. Een der boompjes, dat aan den overkant der grasvlakte 
na bij den rand der strook rotan en struikgewas stond en met zijn kruin een paar 
meter boven deze struiken uitstak, leek mij een gunstige observatiegelegenheid . 
De koelies aan den boschrand achterlatend, spoedde ik mij door het kniediepe gras 
naar den boom, die aan den voet ongeveer dijdik was en een waroe-boom bleek 
te zijn. In den boom klimmend zag ik direct, dat juist tusschen boom en struikrand, 

op enkele meters langs den stam, 
het versche spoor leidde der 
kudde, die links (wanneer ik front 
naar de rietvlakte maakte) den 
struikrand gevolgd was en ver
derop aan den rand van het 
hooge riet aan het azen was. 
Zoodra ik hoog genoeg zat (hoe
wel de brooze en betrekkelijk 
dunne waroe-takken niet toe
lieten om met mijn voeten hooger 
dan + 3 m steun te zoeken) 
en ik de dichte bladeren wilde 

Een kudde in het rietmoeras. verwijderen, zag ik dat er een 
paar takken van de war oe door 

de gepasseerde slurfdragers waren afgescheurd en op hetzelfde moment drong het 
tot mij door, in welk een bedenkelijke situatie ik mij bevond, daar de grootste helft 
der kudde (ongeveer 30 à 40 beesten) kalm sjouwend van rechts kwam aanzetten 
uit een vooruitstekenden tandjong van den boschrand, waaruit ook het reeds 
gepasseerde gedeelte was gekomen. Vermoedelijk zouden ze dus dicht voor mijn 
neus langs passeeren. 

Daar de beesten reeds te dicht bij waren om onopgemerkt naar den woud
ránd terug te trekken, maakte ik m~j op dat moment doodsbenauwd en zag ik mij 
in mijn verbeelding reeds door een of meer slurven als een rijpe vrucht van den 
boom plukken. Om het verdere verloop voldoende duidelijk te maken, moet ik eerst 
meedeelen, dat een sterke NO-wind van het midden der rietvlakte zoogoed als 
onbelemmerd in de richting van het woud woei en dat de beesten uit den boseh
tandjong (uit ZO-richting) kwamen aanzetten. Toen ze tot op 25 à 30 m 
genaderd waren, zag ik, dat er twee bullen met flinke tanden bij waren, maar 
ik dacht er niet aan om van mijn geweer gebruik te maken. Ik wenschte mij 
op dat moment zoover mogelijk van hen verwijderd! Nadat ik mij stevig had 
vastgeklemd aan de takken, met mijn lichaam aan den achterkant van den 
hoogstens kuitdikken tak, wachtte ik met een niet weg te slikken prop in mijn 
keel mijn terechtstelling af. 

Mij uit alle macht verzettende tegen mijn angst, bracht ik het geweer in 
gereedheid om er zoo noodig (hoewel veel liever niet) gebruik van te maken. De 
eerste twee of drie passeerden, wa.arbij de bladeren der afhangende takken over 
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hunne ruggen schuurden, maar o wee, een volgende pakte een tak bij het uiteinde 
vast en scheurde dezen af, waarbij zij of hij langzaam doorsjouwde. Een tweede 
volgde dit voorbeeld en vóór de helft gepasseerd was, was het grootste deel der 
takken aan de zijde, waar ze voorbij gingen, reeds afgescheurd en zat ik bijna 
geheel open en bloot . 

Hoewel aan mijn rechter kant en ook achter mij de groene takken en bladeren 
als achtergrond, waartegen mijn grijsgroene kleeding weinig afstak, nog over blev en, 
maakte ik mij doodsbenauwd, dat er één olifant langs de andere zijde van den 
stam zou loopen en mij onder den wind onherroepelijk zou speuren. Mijn voeten 
waren amper op rughoogte der grootste beesten en de takken aftrekkende slurven 
zag ik telkens op borsthoogte op een 2 à 3 m afstand voor mijn oogen omhoog 
en weer terug zwaaien, waarb~j ik met kruin en al heen en weer zwiepte. Een paar 
malen stond ik op het punt, mijn opgekropte zenuwen door een harden schreeuw 
te luchten, doch gelukkig wist ik mij te beheerschen; trouwens ik had bovendien 
een gevoel in mijn keel alsof ik met den besten wil geen enkel geluid zou kunnen 
uitbrengen. Ook de takken aan de rechter zijde, vanwaar de beesten kwamen, 
vielen ten offer en bij het afscheuren van een dezer takken, moest ik mijn voet 
verplaatsen, daar juist de tak, waarop mijn rechter voet rustte, bij den stam af
scheurde. Hetzelfde herhaalde zich met den tak, dien mijn rechter hand nabij den 
stam vasthield, en er bleef mij dus niets anders over dan den rechter voet op den 
linker te plaatsen en den stam met mijn armen stevig te omklemmen. 

· Hoewel dit aftrekken va n takken en het passeeren in enkele minuten was 
afgeloopen en het geheele geval misschien niet meer dan vijf minuten had geduurd, 
leek het mij, ook wanneer ik mij alles achteraf weer helder voor den geest haal, 
alsof het minstens een uur geweest is. Enkele beesten bleven vóór het afscheuren 
even stilstaan om tastend een tak te pakken en terwijl ik in het volle zonlicht 
stond en tusschen mijn heele lichaam en den kop der olifanten geen blaadje het 
gezicht belemmerde (alleen de dunne kale stam van den gehavenden war oe), 
bemerkten ze niets of zagen mij voor een deel van den boom of ik weet niet 
voor wat aan. 

Door het oprichten van den kop keken enkelen recht in mijn gezicht en zag 
ik op hoogstens 2 mafstand in de dof grauwe karbouwenoogen. Op deze momenten 
hield ik mijn oogen pijnlijk stil, daar ik bang was, dat de minste beweging van 
mijn hoofd of oogen mij zou verraden, maar gelukkig passeerden ook deze. 
Nadat ze reeds ver genoeg weg waren, was ik nog minuten lang niet bij machte 
om handelend op te treden, daar mijn armen en beenen den eersten tijd den 
dienst weigerden. Het resteerend kruingedeelte van den boom kwam door het 
ontspannen mijner zenuwen in een voortdurend trillende beweging. 

Toen ik mij naderhand bij de koelies voegde, waren ze beiden nog erger 
dan ik te voren geheel overstuur. Daar de kruin van de war oe aan d.e boschzijde 
onbeschadigd bleef, was ik op dien afstand door de bladeren-massa geheel aan het 
gezicht der koelies onttrokken geweest en stellig meenden ze, dat ik er uit getrokken 
en omlaag gerukt was, daar enkele olifanten, even staan blijvend, een polsdikken 
tak afrukten en vervolgens, terwijl het dikke gedeelte van den tak omlaag viel, 
hun voorpoot eropzetten en het topgedeelte erafscheurden . Wie beschrijft hun ver
bazing, toen ze mij later uit de kruin zagen zakken en langzaam den boschrand 
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naderen. Dagen en weken daarna waren ze er nog vol van en nog enkele malen heb ik 
in mijn droom, als in een nachtmerrie, dezelfde penibele situatie weer doorworsteld. 

Na dit geval heb ik nog meerdere malen bij het op korten afstand foto
grafeeren van olifanten (waarbij ik echter slechts voor korte momenten in een 
minder aangename positie kwam en, reeds meer aan dergelijke sensaties gewend 
zijnde, mij veel rustiger gevoelde) de ondervinding opgedaan, dat een op enkele 
meters afstand staande, recht in mijn richting kijkende olifant, zelfs wanneer ik in 
een geheel kalen boom zat, mij niet opmerkte, wanneer ik mij slechts muisstil hield. 

De foto op blz. 58 van jaargang 1932, waarop 7 beesten zijn afgebeeld, werd 
genomen even nadat de dichtst bijzijnde koe (op den voorgrond rechts) een 
afhangenden tak afscheurde ter hoogte van mijn knieën, waarbij het beest den 
kop oplichtte en ik recht in zijn gezichtslijn kwam, op hoogstens 3 m van zijn 
kop verwijderd. Mijn voeten rustten daarbij op takken ter hoogte van den rug 
van een volwassen olifant. Daar ik op dit moment binnen een afstand van 30 m 
omgeven was (behalve achter mij) door 30 à 40 olifanten, en de heele kudde van 
ruim 70 beesten zich ophield in een als een eilandje door een uitgestrekte rietvlakte 
omgeven boschje van ongeveer 50 à 60 m middellijn, heb ik hier een onvergetelijk, 
hoewel min of meer benauwd uurtje in hun directe nabijheid doorgebracht. Bij 
het in werking stellen van den sluiter, dat een tikkenden metaalklank gaf, draaide 
een groote koe, die op hoogstens 3 à 4 m van den stam stond, den kop met de 
ooren uitgebreid in mijn richting. Zelfs dit zwakke geluid had het oorenklappende, 
hoewel stilstaande beest opgevangen. Daar ik mij niet bewoog en zelfs onbewust 
m~jn adem inhield, was ze blijkbaar even later weer geheel gerustgesteld. Omdat 
ik in den uitersten boom was geklommen aan den rand van het eilandje en 
de frissche wind uit de tegenovergestelde richting woei, werd ik een uur achtereen 
niet opgemerkt en trokken de beesten nadien rustig weer af. Hoe geweldig speet 
het mij, dat .\k slechts met één filmpak (12 opnamen) er op uitgetrokken was en 
juist nu de laatste verbruikte! Een dergelijke kans wordt slechts na onnoemelijk 
zware physieke inspanning en lang niet zonder gevaar verkregen. Hoewel ik 
verder mijn oogen den kost kon geven aan meerdere zeldzaam mooie natuur
tafereeltjes, kon ik wel bijna huilen! De gedachte troostte mij, dat ik stellig op 
dit moment de eenige uitverkorene was op geheel de wereld, die iets dergelijks 
als op een film aan mijn oogen zag voorbijtrekken. Als uitdagend stonden telkens 
de steeds wisselende groepjes op minder dan 10 m afstand schuins beneden mij en ik 
had vanaf mijn standplaats meermalen mijn hoofddeksel op hun rug kunnen werpen. 

Hoewel ik nog nimmer te voren in een dergelijk open terrein (waar het 
licht voor het nemen van een foto geen beletsel opleverde) zoo nabij en zoo lang 
achtereen als tusschen de kudde had vertoefd (gelijk een anak angon tusschen 
het aan zijn hoede toevertrouwde vee), vertrouw ik, dat het zeker niet de laatste 
maal is geweest, en hoop dit tevens! 

Om de eischen, waaraan moet worden voldaan teneinde gelegenheid te 
krijgen tot het maken van een dergelijke opname, een weinig te doen uitkomen, 
wll ik hier nog aan toevoegen, dat ik met mijn twee koelies na de laatste opname 
nog 30 à 40 km te sjouwen had om onze schuit te bereiken. Van deze moesten 
we de eerste 10 km door dicht rietmoeras en vervolgens door het veel beter 
begaanbare hooge oerwoud. We deden er juist twee dagen over! 
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Het verkrijgen van 7 min of meer gelukte opnamen - die echter voor den 
opnemer zelf als trofee en herinnering de meeste waarde hebben - kostte o11s 
ongeveer 300 à 350 km baggerend, klimmend en kappend zwerven door woud 
en moeras, het beklimmen van minstens 100 verschillende boomen en 27 nachten 
bivakkeeren op een baleh-baleb op 5- 6 m boven den grond. 

Het te behalen geldelijk voordeel bij olifantenjacht op Sumatra, waar alleen 
de groote bullen voldoend ontwikkelde tanden hebben, weegt nimmer op tegen 
de lichamelijke inspanning noodig voor het verkrijgen van buit (waardevolle tan
den) en zelfs de onkosten (koelieloon, kleeding en schoeisel) kunnen slechts gedekt 
worden door het verkrijgen van groote tanden. Niemand zal dan ook deze jacht 
intensief beoefenen of aanpakken, die alleen op materieel gewin belust is 1)! 

1
) De waarde der tanden te Palembang en Batavia is afhankelijk van de grootte en den vorm 

(recht of krom), wisselend van f 3.50- f 7.:: 0 per kattie, en van zeer groote en rechte tanden (f 10.
per kat tie). Tanden van 5 kg gewicht per stel hebben een totale lengte van 80-100 cm, afhankelijk 
van de dikte. Tanden van 1.20 tot 1.50 m wegen (per tand) ongeveer van 71/ 2 tot 15 à 16 kg, met een 
waarde (op Java) van f 5. - tot f 7.50- per kattie. Tanden boven de 1.50 m lengte, die tevens niet 
te veel gebogen zijn, brengen tot f 10.- per katlie op. 

(Wordt vervolgd.) 

DE STERRENHEMEL IN JULI 

15 Juli, 21 u. 
z 

STERRENGROOTTEN: 0 en 1 * ,2 -*' ,3 + ,4 • ;veranderlijk o 

D. PIETERS. 

zw· 

De sterrenkaartjes gelden op 1 Juli re 22 uur, op 15 Juli te 21 uur, en op 31 Juli te 20 uur; voorts op 
15 Mrt. 15 Apr. 15 Mei 15 Juni 15 Juli 15 Aug. 

5 u. 3 u. 1 u . 23 u. 21 u. 19 u . 
DE MAAN. - L.K. 4 Juli; N.M. 12 Juli; E.K. 20 Juli; V.M. 27 Juli. 
Gedeeltelijke maansverduistering op 26 Juli. Begin van de eclips 18 u . 24 m., midden 19 u. 45 m, 

einde 21 u. 6 m. Grootte van de eclips 0.7 van de middellijn. In geheel Indië zichtbaar; de aangegeven 
tijden zijn zönetijden. 

DE PLANETEN.- MERCURIUS staat op 11 Juli in onderste conjunctie, wordt dan ochtendster en 
bereikt op 1 Augustus de grootste elongatie (opkomst te 4 u. m). 

VENUS is ochtendster. In het begin der maand komt de planeet op te 3 u. 32 m., op het einde 
te 4 u. 7 m. Zij passeert op 25 Juli YJ Tweelingen, op den 27-sten p,, beide rakelings. 

M ARS (R.K. 8 u) is ook aan den morgenhemel zichtbaar. Opkomst omstreeks half vijf. 
JUPITER (R.K. 13 u; in de Maagd) gaat in het begin van Juli kort na middernacht onder, tegen 

het einde te 22 u. 25 m. 
SATURNUS (R.K. 22) komt op te 21 u. 30 m. in het begin, te 19 u. 21 m op het einde der maand 

en is dus den geheelen nacht :~;ichtb<~.<~.r, De planeet staat vlak bij :x van den Waterman. 
S. W. VISSER. 


