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eenvoudige, nette versiering voor eene niet te groote 
kom. Maar het mooiste zijn de vruchtjes, die ge 
hier echter niet aan lange stelen moet zoeken; ze 
zitten aan het eind van korte bebladerde zijspruiten, 
en hun onderdeel wordt zelfs nog door blaadjes 
omgeven. Aan het plantje, dat onze figuur voorstelt, 
zitten er een paar, die ge waarschijnlijk niet zoo 
dadelijk zult opmerken. Bijzonder fraai zijn deze 
vruchtjes bij sterke vergrooting; daarover later. 

Als we er op uitgaan, kan het ook niet missen, 
of we zullen tamelijk forsche mossen aantreffen, 
wier stengels uit de zoden losgemaakt, ons aan 
een behaarden poot doen denken. Zij heeten Dicra-
num of Gaf fe l t and naar het mondbeslag, dat uit 
gespleten tanden bestaat. De teekening (flg. 7) stelt 
D. scoparium voor. De forsche, glanzende, sikkel-
vormige blaadjes staan alle naar ééne zijde en 

Leg ook Uw' korrel by den oogst, 
Door andoren vergaard. 

edachtig aan dit motto, wil schrijver dezes 
eenige door hemzelf en door anderen uit zijn 
naaste omgeving waargenomen feiten meê-

deelen. Voor hem behooren die feiten tot de zekere 
of onomstootbare. 

Voldoende aan de behoefte, aan ouder wordende 
lieden eigen, aan wie de toekomst ontzinkt en het 
tegenwoordige steeds sneller voorbij vliegt, wil hij 
zich in het verleden verplaatsen, en noodigt hij 
zijne Lezers uit, om met hem in gedachten plaats 
te nemen op de schoolbanken van het „Instituut 
voor Opvoeding en Onderwijs", dat hem voor een 
halve eeuw onder zijne leerlingen telde. Hij was 
toen een knaap van zes a zeven jaren en uit de 
„Kleine School", waar volgens de scherts van den 
Hoofdonderwijzer de „studenten in de letteren" het 
a-b c hadden geleerd, in de „Groote School" gekomen. 
Hier werden verhevener zaken behandeld, en onder 
anderen geleeraard: „de mensch heeft verstand, de 
dieren hebben (slechts) instinct". Waarschijnlijk werd 
dit toen als onomstootelijke waarheid vrijwel alge
meen aangenomen, uitzonderingen daargelaten. Maar 
onder die uitzonderingen behoorde, hetzij zonder zelf
verheffing gezegd, de ondergeteekende. Deze over
tuiging was toen reeds bij hem opgewekt door den 
omgang te huis met hond en kat, met vogels, 
kruipende dieren, enz., die daar, meer dan elders, 
ten gevolge van zijns vaders natuurstudie 1), werden 

') Men zie Zutphensche Courant 188-1, no. 148, en N. Zutph. 
Crt. 1882, no. 51. 

tamelijk hoog steken boven de zoden de talrijke 
vruchtstelen uit. Zooals men dikwijls bij de mossen 
ziet, is ook hier de oppervlakte der zoden heel 
anders gekleurd, dan wat lager ligt. Dat komt, 
doordat de bovenste bladen van elk stengeltje 
vroolijk groen, de lager zittende daarentegen bruin
rood zijn: van boven jeugd en frischheid, beneden 
verstorving. Om het beeld te voltooien, moet ik er 
bij voegen, dat Dicranum ons weer op het gebied der 
soorten brengt, die evenals Polytrichum eindelingsche 
vruchten dragen, en dat de gespleten vruchttanden 
16 in getal zijn en den éénigen krans van het 
mondbeslag uitmaken: het vruchtdekseltje is gesna-
veld. De vruchtjes zijn gevonden van Maart tot 
October. 

{Wordt, vervolgd.) J. JASPEBS JE. 

aangetroffen, en wellicht door de ruimere begrippen 
zijner Ouders. 

In mijn volgend leven werd mij geleerd de oogen 
goed te gebruiken, niets ongezien voorbij te laten 
gaan, wanneer de gelegenheid zich voordeed. Nu ik 
tot „de zestig" begin te naderen, acht ik het mijn 
plicht van het ^/-geziene en ook van het door 
anderen mij medegedeelde (mits het mij geloofwaardig 
voorkwam) hier getuigenis af te leggen. De gevallen 
zijn alle van eenvoudigen aard. Menig lezer zal 
zeggen: „Och, dat is niets bijzonders; zoo iets zou 
ik ook kunnen verhalen!" — „Des te beter," zou 
mijn antwoord zijn, „de natuur werkt meestal met 
eenvoudige middelen". Het zoude reeds voor mij 
eene groote voldoening wezen, als mijn regels anderen 
mochten opwekken, goed te overwegen wat zij zagen, 
er de juiste gevolgtrekkingen uit af te leiden en 
aldus ook „hun korrel bij den oogst te leggen, door 
anderen vergaard". 

Wie dieren in zijn huis heeft, neemt dagelijks, 
als hij goed toeziet, proeven van hun overleg waar. 
Onder dit woord heeft men m.i. te verstaan: het gebruik 
maken van opgedane ondervinding in deze of gene 
mmtandighdd, het toepassen daarvan in volgende oogen-
blikken des levens. Wèl te onderscheiden van deze 
ondervinding is die der soort, welke door overerving 
of hereditdt van ouders op nakomelingen schijnt 
overgeplant te worden. Dit blijkt uit alle zuiver 
instinctmatige handelingen, bij mij dus geenszins, 
maar evenmin bij den mensch als bij de overige 
dieren, ontkend. Onder deze noem ik slechts: het 
zuigen aan de moederborst door den zuigeling; het 
zwemmen van pas uit het ei gekomen eendekuikens. 

Senige proeven t>an Dieren-versfancl. 



172 DE L E V E N D E N A T U U R . 

Ook blijkt dit instinct, deze ondervinding der soort, 
uit handelingen als, ik meen door Ch. Darwin, 
opgemerkt bij jonge vogels op onbewoonde eilanden, 
in tegensLelling met anderen, van dezelfde soort, 
in bewoonde landen. Immers toonen de laatsten 
zulk een groeten angst voor den naderenden mensch 
dat ze, zoo ze kunnen, het nest ruimen, hetwelk 
zij, tot op dat oogenblik, nog niet hadden verlaten. 
De eersten, die ondervinding missend, bleven onbe
vreesd liggen, al waren ze ook tot uit vliegen in 
staat. Ben ik ook niet bij machte de plaats aan 
te wijzen, waar de belangrijke mededeeling voorkomt, 
die ik voor ruim dertig jaren gelezen heb, zoo volge 
hier een andere, die op hetzelfde onderwerp, het 
gedrag van vogels op onbewoonde eilanden, die den 
mensch niet kennen, betrekking heeft. Zij is te 
vinden in Ch. Darwin's Journal of Researches into 
the natural history and geology of the countries visited 
during the voyage of H. M. S. Beagle round tlie World 
(aan het eind van Ch. XVH, handelend over de 
Gcdopago Archipelago). Ziehier onze vertaling: 

„Ik wil," zegt Darwin, „mijne beschrijving van 
de natuurlijke historie dezer eilanden besluiten, door 
een verhaal te geven van de uiterste tamheid der 
vogels. Deze geaardheid is er aan al de landvogel-
soorten gemeen, namelijk aan: de Spotvogels, de 
Vinken, Winterkoninkjes, Vliegenvangers, aan de 
Duif en den Aasbuizerd. ') Al deze vogels kwamen 
genoegzaam in de nabijheid om met een stokslag 
gedood te worden en soms, zooals ik het zelf be
proefde, met den zwaai van een muts of hoed. Een 
geweer is hier bijna overbodig; want met den mond 
er van duwde ik een valk van een boomtak. Eens 
toen ik ergens nederlag, streek een Spotvogel neder 
op den rand van een waterbak, gemaakt van de 
schaal eener schildpad, welken bak ik in de hand 
hield, en begon volkomen gerust van het water, 
teugsgewijze, te drinken. Hij had er niets op tegen 
om door mij, met schaal en al, van den grond 
opgelicht te worden. Ik beproefde dikwijls, en het 
gelukte mij bijna, om deze vogels by de pooten te 
grijpen. In vroeger tijd schijnen de vogels hier 
nog makker te zijn geweest dan tegenwoordig. 
Immers Cowly zegt (in het jaar 1884) dat de 
Tortelduiven zóó tam waren, dat zij zich dikwijls 
op hoeden of armen nederzetten, zoodat zij levend 
konden gepakt worden; dat zij den mensch niet 
vreesden, totdat sommigen van zijn metgezellen 
er op schoten, waardoor zij schuwer waren ge
worden." 

Darwin merkt op, hoe vreemd het is, dat deze 
vogels niet nog wilder geworden zijn; daar in de 

') Darwin geeft alleen de volgende Engelsche namen: 
mocking thrushes, finches, wrens, tyrant-fly-catchers, dove and 
carrion-bussard. 

laatste 180 jaren deze eilanden door zeevarenden 
zijn bezocht, die de tamheid dezer dieren met wreed
heid beantwoordden (schande voor den „heer der 
Schepping"!). Hij haalt hierbij sprekende voorbeel
den aan, die wij om de beschikbare ruimte niet 
allen kunnen aanvoeren, en eindigt met de woorden: 
„Het schijnt dat de vogels van dezen archipel, die 
tot nu toe nog niet geleerd hebben, dat de mensch 
een gevaarlijker dier is dan de Schildpad of de 
Amblyrhynchus "), het schijnt dat deze vogels niet 
op hem letten; evenmin als in Engeland schuwe 
vogels, bijv. eksters op de koeien en paarden acht 
geven, die in onze weiden grazen." 

Merken we hier nog even op, dat deze tamheid 
van vogels op onbewoonde eilanden niet voorkwam 
bij de Zwarthalzige Zwaan, een trekvogel, die waar
schijnlijk de ondervinding medebracht, in vreemde 
(bewoonde) landen opgedaan. 2 

Het schijnt, dat de vrees voor den mensch, het 
leeren kennen van zijn hardheid, ja wreedheid jegens 
de dieren, eerst zeer langzaam bij dezen wordt 
verkregen, op die eilanden, welke, vroeger onbewoond, 
meer en meer door den mensch zijn bezocht of 
bevolkt geworden. Dit valt trouwens lichtelijk te 
begrijpen, daar de individuen, die genoemde treurige 
ondervinding opdeden, haar meestal met den dood 
moesten bekoopen, waardoor dus overbrenging door 
overerving of herediteit in deze werd buitengesloten. 

Gaan wij nu over tot de bewijzen, die ik door 
eigen waarneming of door de mededeeling van an
deren heb verzameld, voor het bestaan van ver
standelijke vermogens bij dieren, blijkbaar uit het 
aanwezig zijn bij hen van zelfopgedanc en gebruikte 
ondervinding. 

I. 

In het jaar 1876 kwam in ons bezit een jong 
hondje, rekeltje, langharig, zwart met witte borst. 
Op den naam van „rashondje" kon hij zich niet 
verhoo vaardigen. Maar 't was van inborst een lief 
en nobel dier, dat al spoedig onze vriend werd, om 
dit gedurende zijn elfjarig leven te blijven. Nog 
dagelijks gevoel ik zijn gemis, al is het reeds bijna 
tien jaren, dat hij ons ontviel. Honden hadden het 
niet begrepen op dezen onzen vriend, en daarvan 
waren soms heftige vechtpartijen het gevolg, want 
opgeven deed hij niet licht, zelfs tegenover grootere 
en sterkere natuurgenooten. Maar voor ons had hij 
alles over, verwittigde ons, toen een ongevraagd, 
nachtelijk bezoeker onze vertrekken had betreden, 
nam deel in velerlei onzer omstandigheden en sprak, 

') Zeker soort hagedis. 
') De hier wedorgogeven plaatsen van D a r w i n dank 

ik aan mijn oud-collega, dr. M. Eesselink, Loeraar aan de 
R. H. B. te Groningen. 
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tot zekeren graad, met ons, niet alleen door de stem 
maar ook door gebaren, bepaaldelijk door den zeer 
verschillende blik zijner schoone, bruine oogen. Ge
noeg hiermede van het karakter van mijnen vriand 
Tyras. 

Toen het beestje nauwlijks volwassen was, maakte 
ik met hem, gelijk dagelijks, een wandoling, ditmaal 
op den bij alle Groningers bekenden Korreiceg, 
waarop (in die dagen althans) de harddraverijen 
werden gehouden. Het was de eerste keer, dat mijn 
in Gelderland geboren Tyras, dezen weg en de 
daarnevens gelegen weidelanden bezocht, die met 
breede slooten, zoowel onderling als van den weg 
waren afgescheiden. Terwijl ik nu met flinkon stap 
den weg verder opliep, had ik gezien dat Tyras, 
onder een der „wringen" of hekken door, den dam 
overschreed, waardoor men toegang tot een dier 
stukken weiland kon verkrijgen; welke daar vrijwel 
aan het begin van dat weiland gelegen was. Hij 
snelde, met den neus langs den grond, naar de 
achterste sloot, voorts, evenwijdig met mijnen koers, 
langs die sloot. Thans deed ik hem mijn toen reeds 
altijd gehoorzaamd kort gefluit hooren. Ik meende 
hem in rechte lijn op mij toe te zien snellen, gelijk 
ik hem dit in de minder doorsneden terreinen van 
Gelderland had zien doen. Doch neen, hoewel zijn 
loop eerst rechtlijnig was, bleek deze gericht op den 
dam, waar het dier in het weiland gekomen was. „Op 
het oude spoor dus?" vraagt men — o neen, op 
een nog niet betreden kortste verbindingslijn met 
het punt van ingang, de wring op den dam. De 
hond had dus, niettegenstaande zijn veelomvattend 
onderzoek, best in gedachte gehouden, dat een voor 
zijn sprong te breede sloot het weiland van den 
weg scheidde, waarop zijn baas voortliep. In 
zwemmen had hij maar weinig trek, ofschoon hij 
het, als bijna alle honden, goed deed. Hij begreep 
dus, wat hij te doen had om, dit alles in aanmerking-
genomen, zoo spoedig mogelijk bij zijn baas te 
komen, zonder anders dan zijdelings van de stelling 
gebruik te maken, dat de rechte lijn de kortste weg 
is tusschen twee punten. Zonder twijfel had Tyras 
hier het bewijs gegeven van te denken, zelfs te 
reden eeren. 

II. 

Zoo is het ook een bewijs van verstandelijke 
vermogens, als wij, in verband met de door Darwin 
gegeven voorbeelden van schmvhdd op bewoonde, 
tegen over andere van makhdd bij vogels, op onbe
woonde eilanden, — als wij, zeg ik, een vogel, die 
in ons land door instinct zeer schuw is, dit instinct 
zien afleggen door ondervinding, dat hij zijn meester 
niet behoeft te vreezen, integendeel hem kan ver
trouwen, zich op hem verlaten. Ik heb hiervan 

voorbeelden bij verschillende soorten meegedeeld in 
mijn verhandeling in de Vogelwereld, 7e Jrg. N0 34. 
Een Tortelduif, schoon met ons buiten levende en 
losgelaten uit hare kooi, kwam, als ze mijn gefluit 
hoorde, onmiddellijk aanvliegen en zette zich onbe
vreesd op mijnen schouder. In de kamer liet zij 
zich zonder schuwheid opvatten. Van een paar 
andere vogels, een Vlasvink en een Tukker of 
Kneutje, die buiten het „uitvliegen" hadden geleerd, 
konden wij den volgenden zomer het eene met de 
hand weder uit de struiken opvangen. Deze vogel 
was dus, althans tegenover ons, tot denzelfden staat 
van tamheid wedergekeerd als dien der in Darwins 
werken aangehaalde vogels op den Gallapagos-archipel. 

Ook vernam ik, dat men op den Huize,,Hohenheim," 
bij Apeldoorn, er in geslaagd was, een uit het nest 
gevallen jonge Zwaluw groot te brengen en dat 
zij, buiten vrij uitvliegende, zich op een uitgestoken 
vinger kwam nederzetten. Ook hier dus een door 
ondervinding en redeneering aflegging van den inge
boren afschuw, dien, helaas! bijna alle dieren voor 
den „Heer der Schepping" aan den dag leggen. 

III. 

Volge hier de mededeeling van een geval, bij 
familie-leden van ons te Heelsum voorgekomen bij 
een moederpoes. Zij had hare jongen ter wereld 
gebracht in het hooi, op de „bilde" in het achterhuis 
van de buitenplaats. Het was daar de gewoonte 
dat de tuinman des avonds op zeker uur de groote 
staldeur van dit achterhuis sloot en den sleutel 
medenam naar zijn in de nabijheid gelegen woning. 
Poesje behoorde aan een buurman en verkoos hare 
kleintjes naar diens huis over te brengen. Reeds 
had ze, vóór de deursluiting, dien avond er één 
weggebracht. Zij keert terug om ook de anderen 
te halen, maar vindt thans den terugweg afgesloten. 
Welnu, een niet denkend dier zou wellicht den 
ganschen nacht voor de staldeur hebben zitten 
janken ot miauwen, zonder geholpen te worden! 
Maar Poesje wist zich beter te behelpen! Zij had 
opgemerkt, dat de man, die de deur altijd sloot, in 
gindsche woning huisde. Zij begeeft zich daarheen 
en begint voor de deur van hem, dien zij blijkbaar 
begreep, dat haar helpen kon, zulk een erbarmelijk 
gemiauw aan te heffen, dat de tuinman kwam zien 
wat er te doen was. Poesje zal met recht opgehouden 
staart en andere kattengebaren, al draaiende en 
vleiende hem overgehaald hebben om met haar naai
de gesloten deur te gaan. Althans, dit is het feit: 
de man liet zich geleiden, ontsloot voor de poes de 
staldeur en het hier zeker niet „stomme" dier 
haalde haar overige jongen af en bracht ze bij het 
andere, reeds geborgene. Aldus is het feit, dat mij 
op geloofwaardige wijze door familieleden werd 
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verhaald, dat mij nu nog onlangs, op mijn verzoek 
werd bevestigd en dat mag gezegd worden het 
bewijs te leveren, dat deze poes van de opgedane 
ondervinding door hare verstandelijke vermogens 
wist gebruik te maken, zij het dan ook hier gedreven 
door de sterkste hartstocht, die in de dierenwereld 
voorkomt, door de moederliefde. >) 

IV. 

Ook van een ander dier op deze buitenplaats, de 
hit Tom, werd een afdoend bewijs van verstandelijke 
vermogens opgemerkt. Het paardje werd somtijds 
in den boomgaard gelaten om zich te vertreden. 
Duurde hem de staltijd wat te lang, dan wist hij 
zelf wel eens de staldeur te openen, en wandelde 
Tom eigenmachtig naar zijn boomgaard. Nu moet 
men weten, dat de deur van binnen was gesloten 
met een pen door een kram of beugel gestoken, 
welke laatste in den kozijnstijl vastzat. Met de 
tanden wist het slimme dier de pen uit te trekken. 
Gelijk gezegd, werd dit merkwaardig verstandsbewijs 
mij uit dezelfde bron medegedeeld als het vorige. 

') M\j werd, nadat ik dit had geschreven, hier nog bj] ver
teld, dat de poes hare jongen aan haar meesteres alle na 
elkander, heeft vertoond, alvorens ze in het nieuwe nest 
neder te leggen. 

e waren „vierde klassers" aan de H. B. S. 
te Rotterdam, jongens van 16 tot 18 jaar, 
en dus op een leeftijd, waarop men in den 

regel genoemd wordt „te groot voor 'n servet en 
te klein voor 'n tafellaken." 

Eén van de vele eigenschappen, die meer speciaal 
H. B. S. — leerlingen teekenen, en die dus ons in 
deze kwaliteit en op dien leeftijd niet vreemd konden 
zijn, en ook niet vreemd waren, ja, die we zelfs in 
hooge mate bezaten, — een van die vele eigen
schappen, zeg ik, was die van alles te willen doen 
en alles te willen hebben, wat we onze leeraren 
zagen doen en zagen hebben. Tot goed begrip der 
zaak diene hier dadelijk bij vermeld, dat deze eigen
schap, deze zucht zich gelukkig niet verder uitstrekte, 
dan tot die zaken, welke meer of minder betrekking 
hadden op het onderwijs. 

Daar waren er onder ons, die zich tehuis hadden 
aangeschaft, want zij meenden te moeten bestem
pelen met den weidschen naam van „laboratorium." 
Zoo iets bestond dan uit eene groote collectie fleschjes, 
waarvan vele gevuld met het een of ander schei-

V. 

Nog een dergelijk geval werd mij meegedeeld bij 
een mijner toenmalige vrienden te Roermond in 
1864 of '65. Mijn vriend bezat, als Ritmeester bij 
de Dragonders, twee paarden, beiden voskleurig. 
Het eene was een zwaar gebouwd troepen paard; 
het andere was fijner en slanker van vormen. Beide 
paarden hadden hun stal vlak naast het woonhuis, 
in de voorstad, aan den linker oever der Roer. In 
dien stal had de oppasser zijn krib. Daarboven 
was, aan den wand, de haverkist aangebracht. Als 
men een houten schuifje opschoof viel de haver er 
uit. Op zekeren nacht wordt de oppasser wakker, 
doordat hem haver op 't gezicht valt. Zich ophef
fende voelt hij den kop van een der paarden boven 
zich en bemerkt hij, dat het dier zich aan de haver 
te goed doet. Licht ontsteken, den rustverstoorder 
(het bleek de zware vos te zijn) op zijn plaats terug 
brengen en beter vast maken, was voor den vluggen 
ruiter een oogenblik werk. 

Natuurlijk, de halster was losgegaan en de vos 
had best geweten, waar de haver altijd werd uit
gehaald. Maar om er bij te komen moest het dier 
met zijn neus de schuif oplichten en daarin zit hier 
het bewijs van verstand, evenals bij Tom in het 
met de tanden uittrekken van de deurpen. 

{Wordt vewólgd). H. J. H. GBONEMAN. 

kundig reagens, een rekje met reageerbuisjes, een 
spirituslampje met blaaspijp, enz. Was de lief hebberij 
erg groot, en de beurs hieraan evenredig, dan vond 
men ook een Bunsensche brander, een glazen retort, 
etc. En van tien onzer was het laboratorium zelfs 
zóó groot, dat hij een werktafel bezat, voorzien van 
een spoelbak met waterleiding! 

Anderen legden zich meer speciaal toe op de 
zorg voor don bloei en de ontwikkeling hunner 
„bibliotheek." Waar wij ons behielpen, wanneer 
dit bij de lessen noodig was, met een Nathan 
der Weise, of een Enoch Arden, die ons eene 
goedkoope uitgave voor enkele stuivers verschaft 
had, daar staken zij ons de oogen uit met een 
completen Lessing of een lijvigen Tennysson in 
prachtband. 

Weder anderen beoefenden de gymnastiek en het 
zwemmen, en waren ijverige leden turn- en scherm-
vereenigingen. Ook waren er die roeiden, die zwom
men, die cricket en football speelden, ja zelfs enkelen, 
die ons verbaasden door hunne enorme kennis van 
alles, wat bij schepen te pas kwam, en die de 

Eene zeldzame vangst. 


