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heel wat slimmer doen zou door kalm in hare veilige veste de vloed af te wachten. 
Telkens op nieuw waagt zij zich op het noodlottige open terrein, om telken male gehavender 
naar hare oude plek terug te keeren, totdat de rat, ten slotte van d.e weerloosheid van 
haar slachtoffer overtuigd is en een van de scharen duchtig vast grijpt en deze ondanks 
de wanhopige pogingen der krab niet meer los laat. Als de pogingèn om zich van de 
vinninge tegenstandster los te maken vruchteloos zijn, neemt de krab ten slotte tot het 
laatste redmiddel, dat de natuur haar geschonken heeft, de toevlucht. Zij laat eensklaps 
de vastgegrepen schaar los en marcheert snel af. De rat, verrast door dit vreemde geval, 
kijkt haar eenige oogenblikken na, doch als zij bemerkt, dat het grootste gedeelte van het 
lekkere hapje kans heeft haar te ontgaan, schiet zij luid piepend ijlings toe en grijpt haar 
prooi opnieuw. Hoe de krab zich thans ook weert, het baat haar niets. De kansen zijn 
nu te ongelijk geworden en al heel spoedig duidt een zacht gekraak aan, dat de laatste strijd 
gestreden is en het gepantserde slachtoffer het tegen hare veel slimmere tegenstandster 
heeft afgelegd. 

Tegal, Mei 1918. B. J. KROL. 

EXCURSIE AFDEELING BANDOENG NAAR DE GROT VAN 
DE TJITAROEM OP 9 JUNI. 

Om half vijf reeds met den trein vertrokken, stonden kwart over zes aan het station 
Radjamandala tien leden en één aspirant-lid, waarbij zich later nog twee leden voegden. 
Half zeven ging het clubje op stap, vergezeld van koelies met fourage, plantentrommels, 
een drietal paarden en een draagstoel voor hen, die het wandelen graag afwisselen met zitten. 

Eerst de thee- en rubberonderneming Radjamandala door, daarna het bosch in. 
Mooie vijvers, heerlijke boschpartijen tegen hooge bergruggen als achtergrond, een schit
terende belooning voor weinig moeite. 

Van de flora kregen verschillende Zingeberaceae, Commelinaceae, Araceae, Acan
thaceae, Papillonaceae, enz. een beurt en een plaatsje in den trommel. Vlinders, gallen, 
vogels kwamen om de aandacht vragen. Kunstige wespennesten werden voor verzameling 
en school bemachtigd. 

Tegen tien uur kwam de groep aan de grot. - Indrukwekkend is de kracht en het 
geluid, waarmee de Tjitaroemgolven in de spelonk verdwijnen. 

Lang werd van het onvergetelijk schouwspel genoten. Om elf uur werd de terug
tocht aanvaard en om vier uur was het gezelschap weer thuis. 

De laatste tocht, die de afdeeling onder den heer Doeters van Leeuwen maakte, 
vormde een waardig slot aan het vele moois, dat de leider den leden en de omgeving 
van Bandoeng deed opmerken . 
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