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OVER BOOMSLAKKEN. 

^ 

e meeste lezers van dit blad zullen wel met 
mij van meening zijn, dat wandelen eene 
aangename en nuttige beweging is. 

Maar men kan op verschillende wijzen wandelen. 
Van de wandelaars en wandelaarsters, die, fraai 
uitgedost, wandelen om te zien en gezien te worden, 
spreek ik nu niet. Ik heb alleen hen op het oog, 
die in eene wandeling zoeken beweging voor het 
lichaam en tevens afleiding voor den geest. 

Maar hoe dikwijls wordt dit dubbele doel niet bereikt! 
Hij, die in zijne woning of werkplaats een arbeid 

verricht, waarbij veel beweging of kracht wordt ge
vorderd, zal bij eene wandeling in de vrije natuur 
allicht baat vinden. Hij ademt zuiverder lucht in, 
zijn geest is niet bijzonder ingespannen geweest, 
en de spieren, van welke hij lang achtereen den
zelfden dienst heeft gevorderd, genieten voor een 
groot deel rust. 

Maar hoe is met hem, die uren achtereen stil 
heeft gezeten en met het hoofd heeft gewerkt? 
Zal ook hem eene wandeling nieuwe frischheid en 
nieuwe werkkracht geven? 

Dit hangt af van de vraag, waarmede zijne ge
dachten zich onder de wandeling bezig hielden. 

Stellen wij ons eens voor, dat wij langen tijd 
met het hoofd hebben zitten werken. Er komt dan 
een tijdstip, waarop onze geest zijne helderheid 
verliest. Wij begrijpen, wat wij lezen, niet zoo vlug 
meer. Zijn wij bezig iets te stellen, dan is het alsof 
de volzinnen niet meer willen vlotten. Wij weten 
zeer goed, wat wij willen uitdrukken; maar het is 
alsof wij de passende bewoordingen niet meer kunnen 
vinden. Eindelijk leggen wij de pen neder. Wij ge
voelen behoefte aan beweging en meenen, dat eene 
wandeling ons goed zal doen. Maar wat gebeurt nu ? 
Wij nemen het onderwerp, waarmede wij ons bezig 
hielden, op onze wandeling mede, en ziet, nauwelijks 
hebben wij een kleinen afstand afgelegd, of alles 
wordt weder helder voor onzen geest. De woorden, 
die wij straks niet konden vinden, komen nu zonder 
moeite, onze denkbeelden worden weder meer ge
regeld, en spoedig is alles kant en klaar. En geen 
wonder! Door het lang zitten was ons bloed hier 
of daar opgehoopt. De beweging herstelde den natuur
lijken omloop daarvan, en onze hersenen deden 
weder regelmatig hare function. 

Te huis gekomen, zetten wij ons terstond weder 
aan het werk on schrijven zonder haperen op, wat 
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wij op onze wandeling hebben geformuleerd. Ik heb 
meer dan eenen schrijver gekend, en daar ouder 
zeer gevierde, zooals de generaal Knoop, die meestal 
aldus werkten; die tehuis de bouwstoffen voor hun 
werk verzamelden, daarover nadachten en die rang
schikten en dan, onder eene wandeling, de vol
zinnen, waarin zij hunne denkbeelden wilden uit
drukken, zoo lang in het hoofd lieten omgaan en 
die beschaafden en verzachtten, tot deze den gladden, 
afgeronden vorm hadden, welke hunne geschriften 
voor den lezer zoo aangenaam maakten. 

Op die wijze, dit is onbetwistbaar, vordert ons 
hoofdwerk snel. Maar, heeft onze wandeling ook aan 
haar doel beantwoord? 

Ik geloof het niet. Zal dit het geval zijn, dan 
moet zij, behalve beweging voor het lichaam, ook 
rust voor den geest geven. 

Die rust nu bestaat in afleiding. Eigenlijke rust 
kent de geest niet. Hij is altijd werkzaam, maar 
verlangt afwisseling. Hij wil, zal hij zijne helderheid 
niet verliezen, niet al te lang met hetzelfde onder
werp worden bezig gehouden. 

Ieder onzer heeft wel eens ondervonden hoe heil
zaam het is, na veel inspanning, te wandelen met 
een vriend of bekende, die ons op aangename wijze 
bezig houdt over andere onderwerpen, dan die, 
waarover wij tehuis hadden zitten denken. Wij ge
voelen ons dan geheel opgefrischt en hebben nieuwe 
kracht en opgewektheid gekregen om ons werk 
voort te zetten. 

Maar dat voorrecht zijn wij niet altijd deelachtig. 
Om dus niet in het kwaad te vervallen, waarop 
wij zoo even hebben gewezen, is het heilzaam, zoo 
wij iets anders hebben, waarmede wij ons op onze 
wandeling kunnen bezig houden. 

Geen beter middel daartoe dan de studie der 
natuur. Wie met haar bevriend is, heeft op iedere 
wandeling overvloed van afleiding. 

Beoefent hij de plantenkunde, dan bevindt hij 
zich overal te midden van bekenden. ledere ont
luikende bloem is een oude vriend, dien hij met 
vreugde begroet. Eene nieuwe soort, een nieuwe 
vorm, een fraai ontwikkeld exemplaar, eene tot nu 
toe niet opgemerkte eigenschap, zij alle trekken, 
zelfs buiten zijnen wil, zijne aandacht. Is hij dier
kundige, dan boeien hem de uitingen van het dieren
leven, vooral het gezang en de lokstemmen der 
vogels, hunne handelingen, hun nestbouw, hun 
raadselachtig trekken enz. en van de insekten heeft 
hij altijd een geheel leger om zich heen, die hem 
eene onuitputtelijke bron bieden 'van studie en van 
waarnemingen, die door anderen nog niet zijn gedaan. 

Maar er komen toch dagen, waarop men, opper
vlakkig oordeelende, zoude meenen, dat het haast 
onmogelijk is iets bijzonders op te merken. Roepen 
wij ons een van die sombere herfstdagen voor den 

geest, waarop het is, alsof de natuur hare verloren 
schoonheid beweent, waarop alles druipt van den 
regen, die pas heeft opgehouden on, te oordeelen 
naar de laag hangende, loodkleurige wolken, weldra 
weder zal beginnen. Boomen, heesters en planten 
hebben hunne bladeren verloren. Bloemen zijn er 
niet meer. De doornatte boomstammen zijn wel aan 
de eene zijde wat meer gekleurd, dan aan de andere, 
maar voor de ontwikkeling van de fraaie korst- en 
loofmossen is de tijd nog niet daar. De vogels zijn, 
op enkele standvogels na, vertrokken naar gewesten, 
waar zij meer licht, meer warmte, meer voedsel 
kunnen vinden. De insekten zijn dood, hebben zich 
verscholen of reeds hunne winterkwartieren be
trokken. Op de doorweekte wegen en paden ziet 
men niets als groote, zwarte en roodbruine, naakte 
slakken, die het einde van haren voet hebben be
dekt met een kluitje aarde of eenige strootjes, wat 
door velen wordt beschouwd als een zeker teeken, 
dat er nog meer regen is te wachten. Het is dan 
ook echt slakkenweder. 

Waarmede zullen wij ons nu bezig houden? Die 
aardslakken zijn oude bekenden. Wij weten, dat er 
slechts weinige soorten zijn, dat zij door longen 
ademen en hoewel oogen schijn lijk geheel onbeschut, 
in haren mantel kalkkorrels, ja soms een klein 
schild hebben. 

Daar valt ons oog op de huisjesslakken, die in 
menigte tegen de boomstammen zitten: zij zijn ons 
ook wel bekend, maar, nu er zoo velen zijn, trekt 
het meer dan anders onze aandacht, dat zij, wat 
kleur en teekening aangaat, onderling zooveel ver
schillen. Daar zijn er in allerlei kleuren, en wat de 
teekening aangaat, zijn er met veel, met minder of 
ook geheel zonder strepen of banden. 

Zouden dat allen onderscheidene soorten zijn of 
verscheidenheden van dezelfde soort? Wij weten 
het niet en gaan verder. Maar de volgende stammen 
hebben ook hunne slakken en wij merken steeds 
nieuwe verschillen op. 

Tehuis komt dezelfde vraag telkens weder bij ons 
op. Zij is nu eenmaal gesteld en wil beantwoord 
worden. Zij laat ons geen rust. Daarom besluiten 
wü den volgenden dag een aantal dezer dieren te 
verzamelen. 

Wij steken eene blikken bus bij ons en zoeken 
de meest uiteenloopende horens. Tehuis gekomen 
onderzoeken wij die nader en vinden, dat de het 
meest voorkomende, die wij daarom als de typische 
mogen beschouwen, vijf bruine of zwarte banden 
hebben, van welke echter de vierde en vijfde op 
buitenste winding alleen zichtbaar zijn. Anderen 
daarentegen hebben slechts vier, drie of twee banden 
en een vrij groot aantal slechts éenen band. Bij 
nog anderen ontbreken alle banden. Ook zien wij, 
dat soms twee, drie, vier, ja alle banden ineen-
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vloeien. Daarenboven zijn er, bij welke beide af
wijkingen tegelijkertijd voorkomen, d. w. z. er ont
breken éen of meer banden, en de overblijvende 
vloeien allen of voor een deel ineen. 

Wat de kleur betreft, is er eene geheele reeks 
van schakeeringen, van wit, door geel en rood, tot 

Schematische voorstelling van het verloop der banden op 
het huisje van de gewone huisjesslak (ft mondzoom). 

donkerbruin. Slaan wij nu onze boeken na, dan 
vinden wij, dat de boomslak {Helix nemoralis L.) 
zich van. de andere soorten van dat geslacht, be
halve door den vorm van haren horen, onderscheidt, 
doordien de eenigszins omgeslagen rand van de 
opening des horens, de mondzoom, brmn is. En nu 
blijkt, dat bij alle onze voorwerpen, die hunne volle 
grootte hebben, hoe zij ook in kleur en teekening 
verschillen, die bruine mondzoom aanwezig is en 
zij dus allen verscheidenheden zijn van dezelfde soort. 

Laten wij nu eens voor een oogenblik het ver
schil in kleur daar, dan rijst bij ons de vraag: 
Tot hoevele verscheidenheden kan dat verschil in 
teekening wel aanleiding geven? 

Het antwoord is met weinig moeite te vinden. 
Duiden wij, de bovenste band als de eerste be

schouwende, de banden door cijfers aan, dan kunnen 
wij de type, die vijf heeft, aldus voorstellen: 

12 3 4 5. 
Stellen wij verder, bij het ontbreken van een 

band, eene nul in plaats van het cijfer, hetwelk 
dien ham\ vertegenwoordigde, dan kunnen wij de 
mogelijke verscheidenheden aldus voorstellen: 

bij het ontbreken van éenen band: 
0 23 45, 10345, 12045, 123 0 5, 123 4 0; 

0 Q 0 0 0 
bij het ontbreken van twee banden: 
0 0 34 5, 1 0 0 4 5 , 12 0 0 5, 1 2 3 0 0 , 0 2 0 4 5 , 

02 30 5, 0 23 5 0, 12 0 4 0, 1 0 3 0 5 , 1 0 3 4 0 ; 
bij het ontbreken van drie banden: 

- 0 0 0 4 5, 100 0 5, 12 00 0, 0 2 0 4 0, 0 2 0 0 5 , 
10 0 4 0, 0 0 3 4 0 , 0 0 3 0 5 , 1 0 3 0 0 ; 

bij het ontbreken van vier banden: 
1 0 0 0 0, 0 2 0 0 0, 0 0 3 0 0, 0 0 0 4 0, 0 0 0 0 5 ; 
bij het ontbreken van alle banden: 
0 0 0 0 0. 
Vloeien twee of meer banden in een, dan kan 

dit geven: 

1^3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 .Q 5, 12 3 45, 12 3 4 5, 

1 2 3 4 5, 1 2 s T s , 12 3 4 5, 1 2 3 4 5 , 1 2 3 4 5 . 
Vloeien de banden tegelijkertijd op twee plaatsen 

ineen, dan kan het worden: 

f i s 45, 1 2 3 45, 12 34 5, f i 3 4 5, 12 3 45. 
Heeft eindelijk het ontbreken van een of meer 

banden en het ineenvloeien van de aanwezigen 
tegelijkertijd plaats, dan kan daaruit voortkomen: 

0234 5, 02315, 023 45, 0'2 3 4*5, 0 2 3 4 5, 

02345, O Ü 45, 10 34 5,- 1 0 3 4*5, 10 3 4 5, 

fi 0 4 5, 120 il, fi 0 4^, fi 3 0 5, 123 0 5, 

1230 5, fis 4 0, 123 4 0, 12 340, 12 3 4 0, 

123 4 0, 12 3 40, 0 0 3^5, Ö0345, 003 45, 

0 23 0 5, 0 2 0 45, 10 0 45, 1034 Ó; 1*20 05, 

O U 4 0, 02 34 0, 0 2 34 0, 110 4 0, 1 il 0 0, 

1230 0, 1230 0, lloOO, 0034 0, 000 45. 
Er kunnen dus zes en tachtig verscheidenheden 

ontstaan. Maar wij zijn nog niet aan het einde. In 
bergstreken gebeurt het soms,. dat de banden, allen 
of voor een deel, niet doorloopen, maar in vlekjes 
of punten zijn opgelost of ook, dat de donkere 
banden zijn vervangen door doorschijnende. 

Stellen wij ons nu nog eens voor, dat iedere van 
die verscheidenheden in alle de door ons genoemde 

0 0 3 4 5 

kleurschakeeringen kan voorkomen, dan kunnen wij 
ons een denkbeeld maken van het overgroot aantal 
verschillen. Nu willen wij niet beweren, dat die 
verscheidenheden werkelijk allen bestaan. Genoeg 
is, dat zij kunnen bestaan. 

Wie zich de moeite wil geven, een aantal dezer 
dieren te verzamelen, zal daar onder spoedig vele 
verscheidenheden aantreffen, tot onderscheidene der 
door ons aangeduide rubrieken behoorende. Hij zal 
dan tevens ontwaren, dat sommige verscheidenheden 
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veel meer voorkomen dan andere. De type met vijf 
banden (12 3 4 5) en de verscheidenheid zonder 
banden (0000 0) zijn wel de talrijkste en daarna die, 
waarop de derde band alleen aanwezig is (0030 0). 
Sommigen, zooals Moquin—ïandon, meenen zelfs, 
dat er ten opzichte van het verdwijnen der banden, 
zekere regels bestaan, dat namelijk de tweede band 
het eerst ontbreekt, daarna de eerste en dan de 
vierde en de vijfde en dat het slechts uiterst zelden 
gebeurt, dat de derde ontbreekt, terwijl de vierde 
en vijfde aanwezig zijn. Mij wil het voorkomen 
alsof er een zeker verband tusschen de beide laatste 
banden bestaat, zoodat zij te samen, maar niet 
ieder afzonderlijk, aanwezig zijn of ontbreken. 

Vraagt men nu, welke de oorzaak is van zulk 
eon groot verschil tusschen dikwijls naast elkander 
levende dieren van dezelfde soort, dan moeten wij 
het antwoord schuldig blijven. 

De horen van de slak is niet een op zich zelf 
staand voorwerp, hetwelk het dier enkel tot woning 
dient, maar het is een bekleedsel van het dier, 
hetwelk dit zelf voortbrengt en hetwelk met den 
vorm van zijn lichaam overeenkomt. Een deel van 
dat lichaam is spiraalsgewijs gewonden en de horen 
volgt die windingen, zoodat men, zooals Lamarck 
heeft aangetoond, uit den vorm en de hoedanig
heid van den horen tot die van het dier kan be
sluiten. 

Daar velen zich eene onjuiste voorstelling van 
den vorm van het lichaam van het dier maken, 
acht ik het niet overbodig daarvan eene korte be
schrijving te geven. 

Indien wij eenè kruipende slak waarnemen, zien 
wij haar den kop en den hals uitstrekken. Boven 
op den kop staan twee vrij lange voelers, die op 
hun knopvormig uiteinde eene zwarte stip hebben. 
Dit zijn de oogon. Een ander paar veel kleinere 
voelers staan aan de voorzijde en daaronder ziet 
men den mond, die als een snuit vooruitsteekt. In 
het bovenste paar voelers liggen nog de reukorganen; 
terwijl de voorttelingsorganen in den kop verscholen 

1 2 0 4 5 

zijn. Het overig gedeelte van het lichaam is spiraals
gewijs gewonden en is in den horen verborgen. 
Het is bedekt door eene vliesachtige, slijmerige huid, 
den mantd, die om de mond van den horen is ge
slagen en dien sluit, welk gedeelte de hahkraag 
wordt genaamd. Aan de rechterzijde van dezen 

liggen de opening van den longzak en die van het 
darmkanaal. 

Maar nu de bewegingsorganen. Booten heeft het 
dier niet, maar het is voorzien van eene van boven 
bolle, van onderen platte schrijf, waarmede het zich, 
door die uit te strekken en in te trekken, in eene 
eenigszins golvende beweging voort kan schuiven, 
hetwelk gemakkelijk wordt gemaakt door het slijm, 
hetwelk het dier voortdurend afscheidt. Deze schijf 
is aan den hals of in de nabijheid daarvan aan het 
lichaam verbonden, doch overigens vrij daarvan en 
steekt bij eene slak, die kruipt, vrij ver achter den 
horen uit. Haar uiteinde is meestal puntig. De 
namen Buikpootigen (Gasteropoda) m Buikschijf gassen 
daarom, naar mijne meening, minder goed op deze 
afdeeling. Lamarck noemde haar Halspooügen (Troche-
lipoda) en de schijf noem Ik liever met de Duitschers 
en Franschen (Fuss, pied) den roet. 

Bij de naakte slakken vinden wij hetzelfde, met 
deze wijziging evenwel, dat haar lichaam niet ge
wonden is, en dat de mantel, als een van achteren 
afgerond schild, op den rug ligt. Het achterste ge
deelte, waarop zij dikwijls eenige aarde of strootjes 
dragen, is, evenals het gedeelte, hetwelk bij de 
horenslakken achter den horen uitsteekt, dus niet 
het achterlijf, maar het uiteinde van den voet. Men 
kan van de slakken met recht zeggen, dat zij op 
een groeten voet leven. 

De hoorn, die het gewonden gedeelte van het 
lichaam bedekt, bestaat uit eene slijmerige, later 
hoornachtige zelfstandigheid, niet ongelijk aan die 
van onze nagels, met dit onderscheid evenwel, dat 
zij altijd meer of minder met kalk is vermengd. 
Het gehalte aan kalk schijnt met den leeftijd toe 
te nemen, want oude horens zijn dikwijls zoo ver-
kalkt, dat hunne oorspronkelijke kleur geheel is 
verloren gegaan en de teekening zeer onduidelijk 
is geworden. 

Die bestanddeelen worden, evenals het pigment, 
hetwelk de kleur geeft, door den mantel van het 
dier afgescheiden. Eenmaal afgescheiden, blijft echter 
de horen niet met den mantel verbonden, maar is 
hij, als ware het eene scheede, waarin het dier 
zich vrij beweegt. Bij het verlaten van het ei heeft 
de jonge slak reeds een kleinen, dunnen, doorschij-
nenden horen, die later de eerste winding is. Ver
grooting van den horen, die noodig wordt, naar 
mate het dier in groote toeneemt, heeft alleen 
plaats door nieuwe stukken aan de mondopening 
te zetten. De plaatsen, waar dit geschiedde, zijn 
op vele horens duidelijk te zien door dwarsstrepen, 
ook wel groeistrepen genaamd. Is echter de horen 
éénmaal tot zijne volle grootte gekomen, wat na 
ongeveer 12 maanden het geval is, dan wordt de 
rand der mondopening eenigszins verdikt of om
geslagen. 
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Daar nu de bestanddeelen van den horen door 
het dier zelf worden afgescheiden, zoo ligt het 

• vermoeden voor de hand, dat het voedsel daarop 
van invloed zal zijn en dat het verschil in kleur 
en teekening aan verschillend voedsel moet worden 
toegeschreven. Toch schijnt dit niet het geval 
te zijn. 

Op den zelfden boom, den zelfden heester, de 
zelfde plant vinden wij horens, die aanmerkelijk 
verschillen. De slakken kruipen van het eene gewas 
op het andere. Zij zoeken tegen den winter eene 
plaats, waar zij eenigszins beschut zijn en hun 
horen tegen de koude met een vliezig deksel sluiten, 
en het is niet waarschijnlijk, dat zij in het voorjaar 
juist het zelfde voedsel terugvinden, vooral niet in 

tuinen, waar vele gewassen door elkander zijn • 
geplant. 

W^ai-om nu de eene slak haar huisje met vijf 
banden versiert, eene andere die zoo breed maakt, 
dat zij in elkander vloeien, nog eene andere het 
bij een of twee banden laat en eene vierda alle 
die versierselen meent te kunnen missen, weten 
wij niet. 

Toch schijnt ieder van haar te dien opzichte 
met een bepaalden aanleg te worden geboren, dien
overeenkomstig, hetzij bewust, hetzij onbewust, 
voort te werken en daarvan niet af te wijken. 
Immers, wanneer het dier een nieuw stuk aan 
den horen zet, wat dikwijls na den langdurigen 
winterslaap geschiedt, dan is dit volkomen van 

de zelfde kleur en teekening als het oudere gedeelte. 

De andere hier te lande voorkomende soorten 
van dit geslacht zullen wij thans niet behandelen. 
Eene is er echter, die eene bijzondere vermelding ver
dient, namelijk de W/jngaardslak (Helix pomatia. L.). 

Zij is de grootste van allen, daar haar horen 
eene hoogte van 35 tot 40 mM. en eene breedte 
van 40 tot 45 mM. heeft; terwijl die van de boom
slak van 15 tot 17 mM. hoog en van 20 tot 24 
mM. breed is. Zijn kleur is roodgeel of rossig, en 
hij heeft drie of vier breede, onduidelijke roodbruine 
banden. 

Zooals de Nederlandsche naam van deze soort 
aanduidt bewoont zij de wijngaarden. Men kan 

daarom niet verwachten haar te zullen aantreffen 
in een land als het onze, waar geen wijnbouw is. 
Dat zij er toch leeft, is aan het volgende toe te 
schrijven. 

Vroeger, toen de zoogenaamde huisjesslakken 
meer algemeen als eene lekkernij werden gegeten, 
gaf men aan deze soort, Ie grand escargot der 
Franschen, hetzij dan om haren smaak, hetzij om 
hare grootte, de voorkeur en trachtte, die over te 
planten in tuinen en op buitenplaatsen. Dit gelukte. 
Zij heeft zich aldaar naar de omgeving geschikt en 
tierde er welig, vooral nadat de liefhebberij om 
haar te eten gaandeweg verminderde of verdween. 
Zoo bracht Linné haar over naar den academischer! 
plantentuin te Upsala, waar zij nog wordt gevonden. 
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Hier te lande vond Maitland haar op buitenplaatsen 
nabij 's Gravenhage en Leiden en in Friesland trof 
ik haar aan te Weidum, te Pietersbierum en te 

1 2 3 4 5 

Holwerd. Eene andere bijzondere eigenschap van 
deze soort bestaat in den aard van het deksel, 
waarmede het dier, tegen den winter, of ook bij lang
durige droogte, de mondopening van den horen 

VI. 

Een geval door mij en mijne vrouw zelf waar
genomen is het volgende: In den prachtigen dierentuin 
van Amsterdam bevond zich voor ongeveer tien 
jaren in een midden in den tuin staand veelhoekig 
uitgebouwd verblijf een (bedriegt mijn herinnering 
mij niet) Afrikaansche Olifant. Ik geloof, dat het 
gebouwtje op den bekenden „gids" van het Kon. 
Zoölogisch Genootschap Natura-Artis-Magistra" met 
No. 47 is aangeduid. Daarop worden onder dit No. 
slechts „kleine zoogdieren" vermeld. Waarschijnlijk 
was dus de Olifant hier, na het afdrukken van dien 
gids mede ondergebracht, want inderdaad waren in 
hetzelfde verblijf eveneens allerlei kleine zoogdieren 
in afzonderlijke, getraliede hokjes gehuisvest. Wij 
waren dien winter in Artis geabonneerd en bezoch
ten dien tuin dus meermalen. Eens hadden we voor 
den Olifant, in het papieren servetje, dat mij bij het 
koffiedrinken had gediend, een broodje meegenomen, 
Bij den Olifant gekomen zag het dier dadelijk, dat 
ik wat uit den zak haalde. Ik vouwde het papier 
open en brak het halve broodje af, dat ik hem 
toereikte. De slurf of snuit werd dadelijk uitge
stoken en wij zagen het vingervormig uitsteeksel 
in werking stellen, om het lekkere hapje beet te 
pakken, dat spoedig in den bek verdween, waarna 
de slurf onmiddellijk weder als vragend werd uit
gestoken. De tweede helft van het broodje ging 
spoedig denzelfden weg van de eerste, en ik wierp, 
het papier samenfrommelend, den prop achter mij 

sluit. Bij de andere soorten is dit doorschijnend en 
vliesachtig en wordt daarom ook wel vliesdeksel 
genaamd. Bij deze is het echter dik, ondoorschijnend-
en kalkachtig, zoodat het er uitziet als de schaal 
van een ei, evenwel zonder eenigen glans. Bij strenge 
koude maakt zij soms meer dan een van die deksels. 

Doch genoeg. Wij hebben willen aantoonen, voor
eerst, hoe wij op eene wandeling, zelfs onder de 
allerongunstigte omstandigheden, wel iets kunnen 
vinden, dat ons kan terug houden en onze aandacht 
ten volle verdient, en, ten anderen, en dit beteekent 
meer, hoe de natuur, binnen zeer enge grenzen, 
eene ontelbure menigte verscheidenheden weet voort 
te brengen, zonder dat daarby het soortelijk karakter 
verloren gaat. 
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op den grond, waarna wij verder rond gingen om 
de andere „kleine zoogdieren" te beschouwen. Doch 
onze aandacht werd aldaar weldra weder afgeleid 
door een sterk geblaas van den Olifant. Wij keerden 
ijlings daarheen terug en wdt zagen onze verbaasde 
blikken! Tegenover de tralies van het olifanten-hok 
bevond zich een planken beschot. Daarvóór lag op 
eenigen afstand mijn weggeworpen propje papier, te 
ver dan dat de Olifant het koude bereiken met het 
einde van den slurf, waartoe het grage beest blijk
baar zijn best gedaan had. Evenwel de kolossus 
wist zich te helpen! Hij hield — dit zagen wij — 
zijn snuit kaarsrecht, schuin naar beneden uitge
stoken, even boven de richting waarin de begeerde 
prop lag, en begon toen hard te blazen tegen liet 
houten beschot. De met vaart er tegen aankomende 
luchtstroom sloeg van daar met een soort echo 
terug en dreef daardoor den papierprop langzaam 
naar don Olifant toe. Weldra kon deze hetvpapier 
bereiken, dat hij mede lekker oppeuzelde. Wafineer 
men hier niet van bepaalde verstandsuiting wil 
weten, moet men wel zeer verstokt zijn en hoo-
vaardig! 

Een jaar na dit bezoek waren wij weder bij den
zelfden Olifant, die ook toen dezelfde slimme streek 
met den papierprop begon uit te halen. Doch nu 
verklaarde, tot onzen spijt, de oppasser, (bij het 
vorige geval had die zich niet vertoond) zich er 
tegen, dat het dier dit blauw bedrukt papier zou 
opeten. Nu, de man deed zijn plicht en de proef 
was toch reeds afdoende gelukt. 

Senige proeven van Dieren-'-oerstancl. 
(Vervolg van bladz. 174). 


