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De Hof moet altijd jong zijn. Honderdjarige boomen worden niet toegelaten, mis
schien een dood enkele, die er al stond. We werken daarom ook meest met struikgewas 
en hakhout. Dat wordt op sommige plaatsen heel dicht gehouden, vooral langs den 
omtrek. Op gezette tijden wordt er gekapt en zoo hebben we dan altijd hier of daar 
een paar „lichte boschjes" waar een weelderige 
boschf lora zich ontwikkelt. Daar hebben we dan 
in lente en voorzomer rijk vertoon van sneeuw
klokjes, lenteklokjes, anemonen, primula's, helm-
bloemen, vogelmelk, zenegroen,'jde mooie bosch-
grassen, kortom alles en nog wat. De duinroosjes-
helling vormt een afzonderlijk geheel evenals 
het duindoorngezelschap. De „aankomelingen" 
wettigen een paar perken met toorts, teunisbloem 
en dergelijk gedoe. En de waterpartij levert weer 
een fonds van rijkdom, tegelijk echter veel hard 
werk ter regeling van den ontstellend levendige n 
groei van de oeverplanten. Hier hebben we heel 
wat te bestrijden, ook zeer leerzaam. Telkens 
besteden we veel aandacht aan de een of andere 
groote en merkwaardige figuur b. v. tegenwoordig 
den groei van de Gele Lisch van kiemplantje tot 
Groote Kring. Trouwens van de meeste planten aanschouwen wij hier de heele 
levensgeschiedenis. Wij hebben thans bij de 400 soorten te verantwoorden. 

Tot slot maak ik nog de opmerking, dat ik in de zestien jaren, dat de Hof bestaat 
veel waarnemingen heb gedaan, die totaal nieuw voor mij waren en waarover in de 
boeken weinig of niets was te vinden. Af en toe vertel ik daarvan iets in De Levende 
Natuur of in de boekjes In Thijsse's Hof. 

Ik hoop, dat het Plantsoenwezen ook deze richting uit wil. Toegewijde bioloog-
paedagogen zijn er wel genoeg en de tuinarchitectuur vindt hier eens weer een aardige 
toepassing. 

JAC. P. THIJSSE. 

sa S3 S3 

Fig. 4-
Foto Jac. P. Thijsse 

De mooie hooggroei van de 
berberis. 

OVER DE „TAAL" DER DIEREN 
III (vervolg en slot) 

Latere specialisatie der gevoeligheid door leerprocessen komt ook bij vele dieren 
voor. Men kent ze minder goed dan de aangeboren dingen, omdat ze veel 
moeilijker te ontdekken zijn, en omdat men er pas oog voor krijgt wanneer 

men een dier zeer goed kent, wat men alleen door jarenlange waarneming bereikt. 
Een klein voorbeeld: een zilvermeeuw reageert op het „kokkelen" (de alarmroep) 



126 S3 S3 Sa S3 S3 S3 S3 DE LEVENDE NATUUR 

van zijn soortgenoten in de kolonie door eveneens in de kokkelstemming te komen 
en vluchtdrang te krijgen. Hij loopt van zijn nest, vliegt op, en uit zijn alarmroep, 
en als de indringer die het kokkelen opgewekt had, te dicht bij zijn nest komt, valt 
hij hem aan. Wanneer men nu midden in een zilvermeeuwenkolonie verscholen zit, 
is het niet moeilijk om te merken, dat de meeuwen niet op het kokkelen van alle 
koloniegenoten op dezelfde manier reageren. Wanneer meeuw A kokkelt, stuift alles 
van het nest; wanneer meeuw B kokkelt, rekken ze alleen even de hals, en wachten 
nog wat af. Ongetwijfeld berust dat op ervaringen, waarbij gebleken is, dat meeuw B 
reeds kokkelt, wanneer het gevaar nog ver weg is, b.v. doordat meeuw B op een 
hoog topje broedt, vanwaar hij goed uitzicht heeft. En zo zou ik lange verhalen over 
dergelijke leerprocessen kunnen vertellen. Maar we gaan verder. 

Wat noopt nu een dier, het signaal te geven, de mededeling te doen? Hoe komt 
het er toe, zulke speciale geluiden te uiten, in vele gevallen ook (men denke aan de 
balts van vogels), zulke zonderlinge bewegingen te maken? Wanneer we die vraag 
naar aanleiding van de taal der mensen stellen, dan zijn we geneigd te zeggen: de 
spreker wil een bepaald resultaat bereiken; hij wil iemand op de hoogte van iets 
stellen, of hij wil in hem een bepaalde reactie opwekken. Het bereiken van een bepaald 
doel zweeft hem voor ogen. Of dit bij een dier ook zo is, valt moeilijk te beoordelen, 
want het dier kan ons dat nooit vertellen. Het is echter op grond van allerlei feiten 
hoogst onwaarschijnlijk, dat een dier zich bij deze dingen laat leiden door een zeker 
besef van wat hij bereiken wil, laat staan nog door het inzicht in de wijze waarop 
hij dat doel bereiken kan. In verreweg de meeste gevallen heeft het dier geen benul 
van doel, noch van middel. Een zilvermeeuw-alléén alarmeert even goed als een in 
een kolonie, of als een met jongen. Een dier dat zijn signaalstruktuur kwijt is, blijft 
evengoed de pronkbeweging maken; van het middel waarmee hij zijn doel bereiken 
moet heeft het dus geen besef. Wat we wèl kunnen vaststellen daarentegen, is dat 
het dier dikwijls tot het doen van een bepaalde mededeling gedwongen wordt door 
bepaalde uitwendige of inwendige omstandigheden. Een bronstige reiger kan in het 
voorjaar niet nalaten, zijn bronstlokroep te laten horen; inwendige prikkels, voor een 
deel van hormonale aard, drijven hem onweerstaanbaar daartoe. Een roodkaakje 
móet op het gezicht van een ander mannetje aan de grens van zijn territorium de 
dreighouding aannemen; de door de indringer „uitgezonden" uitwendige prikkeling 
drijft hem daartoe. 

We weten dus in een aantal gevallen met stelligheid dat het dier onder invloed van 
inwendige drang of van uitwendige prikkeling handelt. Dat verklaart ons echter 
nog niet, waardoor het nu juist die bizondere signaalbeweging uitvoert. Pas in de 
allerlaatste tijd heeft men hierin enig inzicht gekregen, en hierover wil ik, aan de 
hand van één voorbeeld uit vele, nog iets mededelen. 

De dreigbeweging van een mannelijke stekelbaars doet merkwaardig sterk denken 
aan de beweging waarmee hij voedsel van de bodem ophapt. Wanneer een roodkaakje 
zich namelijk maar flink boos maakt, gaat hij niet alleen met de kop naar beneden 
staan, daarbij de zijkant naar de tegenstander kerend en de buikstekel opzettend, maar 
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hij gaat ook hapbewegingen in de bodem maken. Voor iemand die het dier goed kent, 
valt er niet aan te twijfelen: het zijn eetbewegingen die hij uitvoert! Ons eerste denk
beeld is: een toevallige gelijkenis, want het dier heeft immers niet de minste neiging 
tot eten; als we hem Tubifex voor zijn neus strooien, taalt hij er zelfis niet naar! 
Vergelijkingen met andere gevallen brengt ons echter tot andere gedachten. Veel 
vogels maken in dergelijke situaties ook eetbewegingen, andere pikken zich in de veren, 
weer andere wetten zich de snavel, ja, sommige maken slaapbewegingen en steken 
de kop in de schouderveren! Zulke bewegingen treden vooral, hoewel niet uitsluitend, 
bij de schijngevechten op. Proeven hebben bij de stekelbaars uitgemaakt, dat de eet
bewegingen (het dreigen) speciaal optreden op de grens van het territorium, en wel 
als het dier even graag wil aanvallen als vluchten. De bewijzende proef was de vol
gende: men brengt in het territorium van een roodkaak een marionet met rode onder
kant. Deze wordt dan verwoed aangevallen. Nu laat men echter de marionet terug
vechten, door hem stevig tegen de stekelbaars aan te stoten. Deze gaat dan aan
vankelijk alleen maar heftiger vechten, maar als hij steeds weer op zijn kop krijgt, 
vlucht hij opeens. Een tijdje houdt hij zich tussen de planten schuil; dan schept hij 
langzamerhand weer moed en komt tevoorschijn. Hij begint nu met dreigen, en pas 
langzamerhand, als de vechtdrang weer de overhand over de weer vervagende vlucht
drang krijgt, gaat hij weer aanvallen. In deze proef dienden we dus als het ware aan 
een dier in vechtstemming een bepaalde dosis vluchtdrang toe, en toen zagen we, dat 
juist de eetbeweging optrad, toen het dier niet meer vluchtte, maar ook nog niet vocht. 
Als dus het dier zowel onder invloed van vechtdrang als van vluchtdrang verkeert, 
kan hij geen van beide uitvoeren (allebei tegelijk is onmogelijk), en dan springt zijn 
gedrag ineens over op iets anders; hij moet zijn gemoed luchten! Men noemt zulk een 
beweging dan ook wel een oversprongbeweging. 

Wij mensen kennen dat verschijnsel heel goed aan ons zelf: als we ons „in ver
legenheid" voelen, d.w.z. graag zouden verdwijnen maar niet kunnen, of in dergelijke 
omstandigheden (de zaak is ingewikkelder dan ik hem hier voorstel), dan krabben we 
ons achter het oor, of we gapen, of we steken een sigaret op, of we spelen met onze 
sleutels, of met een knoop, of met onze baard, kortom, we moeten iets dóen, en wel 
iets dat we gewend zijn, dikwijls te doen. 

Bij dieren is dat „iets" nu veel precieser vastgelegd dan bij ons. Onder bepaalde 
omstandigheden treedt bij een bepaalde soort één bepaalde oversprongbeweging op. 
En merkwaardigerwijze hebben nu die oversprongbewegingen dikwijls signaalfunctie. 
Ze zijn dan een beetje van hun eigenlijke „voorbeeld" verschillend: b.v. bij de stekel
baars wordt ook de zijkant van het lichaam gedemonstreerd, en wordt ook de buik
stekel nog opgezet. Die verschillen zijn soms nog veel groter, zodat het moeilijk wordt, 
de beweging als oversprongbeweging te herkennen. 

Oversprongbewegingen treden ook dikwijls tijdens de balts op. Ook in dat geval 
kunnen we hun optreden als een „afreageren", „zich uitleven" verklaren. En ook 
dan hebben ze dikwijls signaalfunctie: een kluut poetst zich de veren als hij paren wil, 
maar zijn maat het nog niet toestaat. Dat verenpoetsen prikkelt zijn partner, die nu 
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ook in paarstemming komt. Ook deze gaat nu veren poetsen, en zo stimuleren de 
beide vogels elkaar wederzijds. 

Men stelt zich, op goede gronden, voor, dat vele signaalbewegingen op deze, of 
ook op enigszins verwante wijze ontstaan zijn. Om hierover uitvoeriger te zijn, staat 

Fig. 12. Verschillende oversprongbewegingen. I. De „snapbeweging" (voedselzoekbeweging) van 
een reigermannetje in sexuele conditie. Naar Verwey. — 2. Be delbewegingen van zilvermeeuwen 
vóór de paring. Naar Tinbergen. — 3a, b en c. Sexuele bewegingen van agressieve aalscholvers. 
Naar Kortlandt. — 4. Nestelbewegingen van agressieve zilvermeeuw. Naar Tinbergen. — 5. 
Poetsbewegingen van een kluut vóór de paring. Naar Makkink. — 6. Slaapbeweging van agressieve 
kluut. Naar Makkink. — 7. Pikbeweging van agressieve haan. Naar Heilborn. 

de ruimte niet toe. Op een of andere manier worden deze bewegingen door de op
vallend gekleurde lichaamsdelen ondersteund, waardoor de groteske, zo sterk „ge
ritualiseerde" en zo zonderling door bont „display" gekenmerkte „pronkbewegingen" 
ontstonden. Hoe dat allemaal verklaard moet worden, weet men nog niet, maar we 
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zullen de plank niet ver mis slaan, als we zeggen dat de signaalbewegingen oor
spronkelijk niet meer dan een afreageren van een dier zijn, terwijl de mededelings
functie daar later, als secundaire functie, bij is gekomen. 

Met dit laatste betoog raakten we een beetje in de hogere sferen verzeild. De be
doeling daarvan was alleen, om te laten zien, hoe vele problemen de dierentaal ons 
nog biedt. Ook echter voor wie liever met beide voeten op de begane grond blijft, 
hoop ik in dit artikeltje te hebben aangetoond, dat de studie van het mededelings
vermogen der dieren ons een geheel nieuwe kijk op de functies van zovele gedragingen 
en van zovele lichamelijke structuren geeft, die we totnutoe niet anders dan als „gril 
der Natuur" wisten te betitelen, een hoogst onbevredigende beschouwingswijze. 
Na wat we op dit gebied, door het nemen van een paar steekproeven, hebben leren 
kennen, stijgt onze hoop weer, dat vele nu nog onbegrepen gedragingen, en vormingen 
zoals bonte kleuren, op den duur zullen blijken een heel bepaalde functie te hebben, 
en bestemd zijn, een bepaalde rol in het natuurgebeuren te spelen. Om deze hoop 
in vervulling te doen gaan, zullen veldbiologie en laboratoriumproeven, beide werkend 
met intakte en levende dieren, hand in hand moeten gaan. 

N. TINBERGEN. 
sa S3 S3 

MASSAAL OPTREDEN VAN DE KARPERLUIS -
ARGULUS FOLIACEUSL. 
{MET TEKENINGEN VAN AGG. J. D. VEEN) 

Begin Augustus 1940 ontdekten we tegen de bodem van een roeiboot, onder tegen 
spoelbalken enz. een groot aantal eiersnoeren, ongeveer 3 cm lang en 114 mm 
breed. Van welk dier deze afkomstig waren, konden we niet te weten komen. 

In het begin van deze lente dreven in de Zaan een groot aantal dode visjes, vooral 
witvis en stekeltjes. Na onderzoek bleken deze vol te zitten met schimmel, waar
schijnlijk Saprolegnia spec. Later zagen we ook verschillende stekelbaarsjes rond
zwemmen met een dikke prop schimmel op het lichaam. Hoe een dergelijke uitbreiding 
van deze schimmelziekte te verklaren? We konden er geen goede oplossing voor 
vinden. 

Toen kwamen ook de eierstrengen weer in grote hoeveelheden. Een jeugdige 
vriend, die enige eierstrengen de winter over in water bewaard had, kwam met de 
mededeling, dat uit de eieren een kar per luis was gekomen, 't Was haast niet te ge
loven, omdat de eiersnoeren in verhouding tot de ons bekende specimina van Argulus 
foliaceus L. geweldig groot waren en in zo overweldigend aantal voorkwamen. Een 
artikel van Dr. G. Frankenberg in Mikrokosmos Jrg. XXX ruimde alle twijfel uit 
de weg; het waren eieren van de karperluis. Maar dan moesten er ook geweldig veel 
van deze diertjes zijn. We gingen daarom visjes vangen en ziedaar, van ieder ge-


