
Eene bijdrage tot de kennis

van de geaarheid der dieren
.

In 1822 diende ik als adelborst aan boord van het korvet “don

Arend”, onder bevel van den Kapitein-Luitenant X. ‘, een goed zee-

1 Tor wille van misschien nog levende nakomelingen van dezen officier wordt zijn

naam hier slechts door deze letter aangeduid.

In het tijdschrift “the Leisure hour” voor Februari 1870, mij in

April van dat jaar in Indie ter hand gekomen, komt een artikel voor

onder het hoofd “Instinct and reason”, waarin de schrijver tracht uit

te maken of dieren bestuurd worden enkel door eene natuurlijke aan-

drift, dan wel, of er eenige mate van redelijk denkvermogen bij hen

werkt. Hij beproeft het onderscheid van de drijfveer tot handelen aan

te toonen tusschen een ezel, die, in een storm over boord geworpen,

den wal bereikt en, na een weg van mijlen ver te hebben afgelegd,

zijnen stal weder vindt, en den hond, die, in een door Sir Walter

Scott bezongen geval, gedurende drie maanden het onbegraven lijk

zijns meesters bewaakte.

Dit gaf mij aanleiding tot de vermelding van een onder mijne oogen

betoond blijk van genegenheid en gehechtheid van een dier aan zijnen

meester, sterker en treffender dan een waarvan ik ooit gehoord of ge-

lezen heb, en hetwelk door de barbaarsche wreedheid, die er de oor-

zaak van was, mij onuitwischbaar in het geheugen is geprent. Of nu

de mededeeling van die oorzaak hier al of niet noodig is, mag een

punt van opinie zijn; wat mij betreft, ik gevoel een behoefte haar in

mijn verhaal in te weven.
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man van don ouden stempel, met geen hoogcr begrip van discipline

dan hetgeen in de scheepstaal van dien tijd genoemd word “Herries

voor het rooster"

Op zekeren dag, wij lagen op de rivier van Palembang, werd de

bottelier gelast, om met behulp van de schiemansmaatsgasten het

achterruim op te halen, schoon te maken en weder te stuwen. Gelijk

te verwachten was, werd het laat in den namiddag, terwijl men bezig

was de vaten weder neder te strijken, en zoo gebeurde het dat een

der laatsten, oen oxhoofd arak, uit de schinkelhaken viel en de eeno

bodem cr uit vloog.

Het vat overeind te zetten, was hot werk van een oogenblik, vóór-

dat de helft er van verloren was; doch de verzoeking was groot voor

matrozen, hoe braaf zij ook zijn, en, gelijk de vlieg in gellert’s fabelen:

“Zij proefde, dronk, dronk telkens weder”,

zoo pooiden zij naar hartelust met volle teugen (wolk zeeman voelt

geen medelijden mot de arme zielen, voor wie dus onverhoopt een

feest was bereid) en, hetgeen erger was, zonden er balies vol van

aan hunne kameraden in het tusschendeks.

In een schip, waar eenige orde hoerschte, had zoo iets niet kunnen

gebeuren, want cr ware een officier, minstens een kadet Ie klasse,
met het toevoorzicht belast geweest; doch daar aan boord was het do

regel geen wanorde te voorkomen, maar elke wanorde op de onbarm-

hartigs te wijze te straffen.

De geheele zaak zou echter zeer waarschijnlijk onopgemerkt geble-

ven zijn, daar er geen de minste ongeregeldheid, veel minder insubor-

dinatie plaats had; alles was zoo stil in zijn werk gegaan, dat wei-

mgen, behalve mijn persoontje, tot hot Etat-Major behoorende, er iets

van wisten; en wat mij betreft, ik was toen nauwelijks elf jaar oud,

1 Een paedagoog zal dit onzijdig lidwoord liicr als een gruwelijke taalfout beschou-

wen cn verlangen dat ik “de rooster” schrijf; doch de scheepstaal van alle zeevarende

natiën is ceuo geheel eigenaardige cn zij werpt zelfs een mantel van bekoring over do

schriften van een basil hall, marrtat en fenimobb cooper, voor een volk dat haar

verstaat. In de Hollaudsche litteratuur is zij echter met zeer enkele uitzonderingen,
z. a. het roer van Staat, het anker des hehouds, niet hokend, en de vandaalsche

verminking van scheepstermen in de overzetting van zeereizen en romans, maakt de

lezing er van stuitend voor een ieder, die niet uit bijkomende omstandigheden kan gis-
sen wat er in het oorspronkelijke bedoeld wordt.
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en gevoelde weinig lust der kat de bel aan te hangen, om de arme

kerels aan mishandeling bloot te stellen, zoodanig als ik in dat schip

reeds te veel gezien had.

Wat hot vat arak betrof, dit was in dien tijd met oogluiking van

den victualiemeester, door eene opgaaf van: leeg gelekt, gemakkelijk

verantwoord, doch de ontdekking van het gebeurde kwam door een

ongelukkig toeval uit. Do jongen van den Luit4
, b. d. v.

,
met name

frans boeliiouwer , had do goheele scène mede aangezion, en om hem

te paaien had men hem laten drinken, met het ongelukkig gevolg

dat hij in een delirium tremens verviel on in dien staat in de hut

van zijnen heer gevonden werd.

Dit leidde tot nasporing, en nog dienzelfden avond was alles aan

het licht gebracht.

Den volgenden ochtend werd het Etat-Major in volle montering op

dek gekommandeerd, tegelijk met de goheele equipage. Hot rooster

stond opgetuigd, en daar ving de verschrikkelijkste strafoefening aan,

die ik sedert mijne eerste komst op een oorlogschip, drie jaron te

voren, gezien had, — laat mij er bij voegen dat ik nimmer in de vol-

gende zestien jaren van mijnen diensttijd oen heb bijgewoond, die er

aan nabijkwam.

De bottelier WACiiENnoiir kreeg het eerst, daarna de schiemansmaat

morbis
,

doch met de gewone redenering van despoten (vide macaülay)

kwamen deze, die do hoofden waren, er betrekkelijk genadig af, om

hot te kwaadaardiger op de ondergeschikten te wreken.

Hij die volgde was de matroos le klasse, thijs (mattheus) nuisker,

een Groninger, in do eerste kracht des levens en een van de knapsto

zoowel als braafste matrozen in het schip. Hij werd vastgebonden en

geranseld tot hij, na vier malen te zijn flauw gevallen, niet meer bij

te brengen was en, na nog eenige slagen op het roerlooze lichaam

ontvangen te hebben, bewusteloos werd weggedragen. De tweede was

hans ciiRisTiAANSEN
,

een Zweed, knap on braaf als de eerste en die

zich gelijk deze nimmer eenige straf op den hals had gehaald. Zijn lot

was hetzelfde. De overigen, zes in getal, stonden hunne marteling

beter door, waarschijnlijk alleen omdat do onderofficieren geen krach-

ten hadden het werk met dezelfde vinnigheid vol te houden.

De beide bewusteloozen vervielen binnen weinige minuten in een

hersenkoorts, die het noodzakelijk maakte kribben op te slaan, waarin

zij, met lakens vastgebonden, in een staat van volslagen dolheid,
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met het schuim op den mond, onder het ijlhoofdig slaken van de ont-

zettondste kroten, en hunnen beul vervloekende, in don loop van

denzelfdun en den volgenden dag den laatston adem uithliozen.

Zij lagen aan stuurboordszijdo onder het halfdek, on de Kommaudant

wandelde aan bakboord, gelijk zijn gewoonte was, des voor- en namid-

dags
, zijne lange pijp rockende, met de volmaaktste onverschilligheid

op en neder.

Ik weet niet wat de hedendaagsche philantropen, die er van gruwen

om de dieven, roovers, brandstichters en moordenaars dor inlandsche

bevolking van Neerl. Indio aan eenigo lichamelijke kastijding te onder-

werpen, van deze afstraffing zullen zeggen, gemerkt dat het hier slechts

blanke christenen geldt; doch is er een of ander onder dozen, die den

bedoelden bevelhebber wil hard vallen, dan moet ik hem doen opmer-

ken
,

dat die man leefde in een tijd waarin de sentimentaliteit nog

weinig vordering had gemaakt en het weinige dat er van die goedkoope

waar bestond, ten gunste van de zwarte slaven werd aangewend. Do

tijd , waarin hij zich gevormd had
,

was nog erger, die van do Bataafsche

republiek en de daarna gevolgde Erausche ovorheersohing. Slechts een

paar jaren te voren had do equipage van Z. M. Linieschip Willem I,
onder bevel van den zachtziunigen melvil van caiinbée, in do Mid-

dellandsche zee, het complot gevormd het État-Major te vermoorden

en het schip naar Algiers te brengen, terwijl zij tevens voorbereidende

maatregelen genomenhad, om, in geval van mislukking van hunnen aan-

slag
,

het schip in do lucht te doen springen. De schuld werd gegeven

aan de te groote goedertierenheid van den bevelhebber, en men zond

den ijzeren de man uit om de tucht onder de bemanning te herstellen.

Eenige jaren vroeger had de equipage van het Engelsche oorlogs-fregat
Hormione den Kapitein (pigoï) metal de officieren vermoord — denpurser

(victualiemeester) doorhem in denkoksketel levendig te koken — waarna

Z1J l10t schip naar Laguayra bragt en hot aan do Spanjaarden overleverde.

Door zulke gebeurtenissen werden slechte disciplinaircn gesterkt in

het begrip dat zij alleen door schrik konden regeeren.

Wiit overigens ’s mans persoonlijk karakter betreft, ik heb hem

nog elf jaren daarna gesproken, en vond hem terug met do reputatie
die hij altijd genoten had van een zeer geacht hoofdofficier, braafecht-

genoot on vader
,

die waarschijnlijk zacht en gerust op zijn bed gestorven
18 eu

> daar hjj rijk was aan aardscho goederen, wol onder prachtig
marmer zal rusten in do kerk van zijn woonstad.
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Zoo leefde cn stierf ook Keizer Nikolaas, die in i 846het vonnis onder-

teekende om een E. C. priester elf honderd stokslagen, en in 1852

een ander negen honderd stokslagen te doen toedienen, waarvan in

heide gevallen twee derden op het kille lijk neerkwamon.

Zulke harhaarschheden verfoei ik zoo sterk als iemand ter wereld,

doch mijne rode zegt mij dat de ruwe hardvochtigheid als de hoven

beschrevene, en do ziekelijko teergevoeligheid die elke lichaamskastijding

wil te niet doen, heide onnatuurlijko toestanden zijn, die hun ovonwigt

moeten vinden '.

Maar ik zou zoo voortgaande het edeler dier vergeten waarover ik

eigenlijk schrijven wil cn 'welks ongekunstelde en helanglooze genegen-

heid voor zijnen meester mij dieper trof dan de schoonste declamatie

van eenig philantroop ooit gedaan heeft.

De genoemde n. christiaansen bezat sinds lang een klein wijfjes

aapje, een van die soort, die ik nimmer anders dan bij den naam van

Lamponneeschje heb hooren onderscheiden, lichtbruin behaard, van

kaakzakkon voorzien on kort gestaart, met hetwelk hij gewend was,

gezeten op do kraanbalk, die over de bak (hot voorste bovendek) liep ,

drie malen daags zijn sober maal te doelen. Juta, zoo had hij haar

genoemd , was ongemeen zachtaardig, edelaardig kan ik zeggen ,
en word

door do geheele bemanning geliefd om hare zachte en gelijkmoedige natuur.

Het gillen van haren meester tijdens de strafoefening nu bragt haar, die

zelden eenig toeken van ongeduld had gegeven , in de hevigste vervoering;

zij trachtte zich los te rukken met gevaar van zich tc verworgen
2
en slaakte

kreeten alsof zij do grievendste pijnen uitstond; daarnableefzij onafgebro-

ken naar het achterschip staren, als in de hoop van hem te zullenzien

terug komen, doch toen hij eenige uren daarna don geest gaf, hetwelk

zij zoo goed schoon te weten alsof het haar bericht was, gaf zij allo

hoop op, hetgeen zij bewees door het hoofdjo op de borst te laten

zinken en te zitten met te zamengevouwon handen, zoo als

ik alleen van moeders heb gezien, die al haar hoop on troost in dit

leven naar hot graf zagen dragen. In die houding bleef zij, hardnekkig

1 Sedert de afschaffing van de rottingstraf in Indie zijn de misdaden zoo toegenomendat

overal de gevangenissen te klein zijn om de schuldigen te bergen, en in Engeland heeft

men zich genoodzaakt gezien de cat with nine tails weder in toepassing te brengenom

het garotten tegen te gaan.

2 Het is eigen aan dit apensoort, dat een band om de heupen hen de huid doorsnijdt

waarom zij alleen aan een halsring worden vastgebonden.



63EENE BIJ DR AGE TOT DE KENNIS VAN DE GEAARDHEID DEU DIEIIEN.

hot voedsel weigerende, hetwelk de diep met haar begane Janmaat,

mij zelve er onder gerekend, haar bestendig voorhield en rondom

haar opstapelde, totdat zij na vijf dagen van uitputting, beter gezegd

van smart, stierf.

Kon cenig redelijk wezen dieper gevoel toonen of een treffender protest

aanteekenen tegen do moordenaars van het voorwerp zijner genegenheid?

Hier geef ik nu een ieder die deze bladen leest de vraag ter beant-

woording: of de kleine heldin van mijn waarwichtig 1 verhaal door

instinct, dan wel door een meer redelijk gevoel werd bewogen. Voor

mij zelven, ofschoon geen volger van de leer van dabwin
,

ben ik bepaald

tot het laatste geneigd, doch het zou nog moeten worden uitgemaakt

of zulk gevoel in meerdere individuen van dat bijzonder apensoort is

aangetroffen.

In elk geval acht ik mijn aapje waardiger bezongen te worden dan

de hond, waaraan Sir Walter zijne verzen wijdde, want terwijl het

laatstgemelde dier voor het onderhoud zijns levens zorgde, weigerde
het aapje zijn meester te overleven en toonde het een liefde voor hem

sterker dan do honger-dood.

A.H.B.G.

1
Ik zou hier het woord “waarachtig” hebben gebezigd, ware het niet dot het mij

altijd voorkomt als slechts “schijn van waarheid” te beteekenen.

Delft, 10 October 1872.


