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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 
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opmerking stem ik geheel in; m(\ar wat de schaarste van deze vogels aangaat, dit mag 
misschien voor West Java opgaan, in Midden Java heb ik daaromtrent andere ervaringen 
opgedaan. 

Een geval, dat zich in mijn vroegere woonplaats Tjandi bij Semarang in 1905 voordeed, 
bracht mij tot de overtuiging, dat, in die streek ten minste, de kraaien zeer talrijk zijn, 
wat echter onder gewone omstandigheden niet opvalt, doordat zij gelijkmatig verspreid wonen. 

Ik had van de jacht een wild varken thuis gebracht en dit op een veld naast mijn 
huis in stukken laten verdelen. Dit had de aandacht getrokken van een paar kraaien, die 
zich luid krassend op een boom in de nabijheid neerzetten. Waarschijnlik door het gerucht 
opmerkzaam gemaakt, kwamen spoedig andere kraaien zich bij de eersten voegen. Dit 
ging zo de hele namiddag door; van alle kanten kwamen ze opdagen en tegen de avond 
zaten enige honderden vogels in de bomen om het veld. Het karkas had ik laten 
liggen, doch daar het door het hoge gras zo go~ed als bedekt was, was het niet aannemelik 
dat al deze vogels het uit de verte gezien zouden hebben. Veel waarschijnliker was het, 
dat de in de omtrek levende kraaien, hun soortgenoten allen in een bepaalde richting ziende 
vliegen, de een of andere prooi vermoedden en daarom hun voorbeeld volgden. Zo sleepte 
de een de ander mee en men kan zich voorstellen, dat deze beweging naar mijn huis toe 
zich concentries uitbreidde, zodat ook vogels van tamelik afgelegen standplaatsen daaraan 
deelnamen . Nu was mijn huis voor dit alles ook biezonder gunstig gelegen, aan de rand 
van de heuvels, juist waar deze naar de vlakte afvallen, met een vrij uitzicht op de 60 M. 
lager gelegen grote kustvlakte van Semarang; ook naar het hoger gelegen heuvelland bood 
de plek een ruim uitzicht aan. 

De gehele na:niddag had geen enkele kraai zich op het grasveld gewaagd, waar
schijnlik omdat het karkas te dicht bij het huis lag. Toen de avond viel bleven de meesten 
in de bomen zitten. 

's Anderen daags kwamen weer van alle kanten vogels opzetten en de toevloed 
hield aan . Toen ik des namiddags van kantoor thuis kwam, zaten de bomen om het 
grasveld zó vol, dat bijna alle takken dicht bezet waren. Het aantal was moeilik te schatten, 
doch ik vermoed, dat er tussen de 1000 en 2000 daar verzameld waren. De vogels hadden 
nog steeds het aas niet durven naderen, maar vlogen telkens in troepjes er boven rond. 
Ik moest dien dag het karkas van wege de stank laten begraven, doch de kraäien verwij
derden zi c!1 niet. De volgende dag was hun aantal niet merkbaar verminderd, maar van 
toen af slonk het geleidelik en eerst op de vierde dag waren allen verdwenen. 

Ik was zeer verrast geweest door het groote aantal; zo iets had ik zelfs in Europa nooit 
gezien. Wel had ik op mijn wandelingen in de omstreken van Semarang overal deze vogels 
ontmoet, maar nooit meer dan 5 of 6 tegelijk; nooit had ik kunnen vermoeden, dat de 
streek er zoveel herbergde. Ieder die het zc.g was onder dezelfde indruk, en nog jaren 
daarna spraken de inlanders over dit zeldzame geval. 

In streken waar veel mai? verbouwd wordt, zoals b.v .. in de omtrek van Wonosobo, 
is het aantal kraaien zeer aanzienlik; ze maken zich daar schuldig aan diefstal op grote 
schaal van de maïskolven, waarvan ze grote liefhebbers zijn. Waar kraaien veel voorkomen 
zijn andere vogels meestal schaars, want ze behoren tot de ergste nestrovers, jonge vogels 
noch eieren worden gespaard. 

In slimheid doen de kraaien hier niet voor hun Europese rasgenoten onder. 
Als ik op jacht ging was de ontmoeting met een troepje van deze "ongeluksvogels" steeds 
een bron van ergernis. Voor de oude Romeinen kon een van links komende vogel niet 
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minder welkom zijn. Dadelik hadden de zwartrokken het schietwapen in de gaten, en dat 
ze bij ondervinding wisten hoe gevaarlik zo'n ding kon zijn, toonde hun vijandige houding. 
Krassend vlogen ze in wijde kringen om mij heen, daarbij buiten schot blijvend. Onder veel 
misbaar deden zij mij op verre afstand uitgeleide en dit hinderlike "posten ' duurde soms een 
kwartier of langer. Dat ik daa_rbij geen ander wild onder schot kon krijgen spreekt van zelf. Ging 
ik daarentegen zonder gèweer wandelen, dan toonden de vogels nooit enige vijandige gezindheid. 

In Sumatra heb ik dikwijls kunnen opmerken, dat kraaien voor hun nestbouw bij 
voorkeur bomen kiezen, waarvan de stam of de takken met dorens bezet zijn, zoals zulks b.v. 
bij verschillende dadapsoorten het geval is. Het doel daarvan is blijkbaar hun nesten 
tegen vijanden te beschermen en :als ik mij niet vergis, houdt de Europese ekster er de 
zelfde gewoonte op na. 

Bandoeng, Dec. 1916. EDWARD jACOBSON. 
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