
Bijdrage tot de kennis van de geaardheid
der dieren
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Bisschop Grevelink
.

Dat varkens in den natuurstaat, of voordat zij vetgemest zijn,
goed kunnen

zwemmen is
genoeg bekend, en dat het reukvermogen

en in staat stelt om op een schip in zee de nabijheid van land te

ontwaren, zelfs voor en aleer hot door de schepelingen gezien wordt,

Tot de geheime krachten der natuur, waarvan de blijken in dieren

onze bewondering wekken, behoort voorzeker die, welke sommigen hun-

ner de juiste richting wijst die zij te volgen hebben, om een soms

ver verwijderd en voor hen onzichtbaar punt te bereiken, waar zij be-

vrediging vinden
van zekere begeerte die hen prikkelt.

Voor de zonderlinge macht, waaraan zij daarbij gehoorzamen, mag
men somtijds op eene min of meer aannemelijke wijze een buitenge-
woon vermogen der zintuigen in de plaats kunnen stellen, doch in

een paar nog al opmerkelijke gevallen, waarvan ik ooggetuige was, is

mij deze oplossing ten eenenmale onvoldoende voorgekomen, waarom

ik deze wensch te onderwerpen aan het oordeel van hen die de huishou-
ding der dieren in de vrije natuur tot hun studie hebben gemaakt.

Ik bedoel hier in de eerste plaats eene, voor zooveel ik weet, niet
zeer algemeen bekende eigenschap van het zwijn (sus scrofa) , namelijk:
dat wanneer het van een schip in de nabijheid, ofschoon buiten gezicht,
van land over boord wordt geworpen, of door eigen toedoen het wa-

ter bereikt, het zich dadelijk met den meesten spoed verwijdert in
de juiste richting van den naasten wal.
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is zoo al niet zeker dan toch hoogst waarschijnlijk. Doch ofschoon do

mensch uit den geur, die do lucht vervult, eveneens het land kan rui-

ken, zoo is zijn reukorgaan van geen do minste dienst om hem to

wijzen in wolko streek van den horizon het zich bevindt.

Het zwijn daarentegen weet, zoodra het te water wordt gelaten, te

midden van do golven die hom bestendig de oogen on neusgaten over-

stelpen, dus zondor behulp van hot gezicht of den reuk, den kortsten

weg te vinden naar het naaste land, al hoeft hij dat land te voren

nimmer betreden. 1

Dit was aan don zeeliedenreeds voorlang doorondervinding bekend, on

zij hebben zich er wol eens van bediend in een tijd dat de zeevaartkunde

nog weinig gevorderd was, om, in geval van nood en wanneer de gele-

genheid het uitvoerbaar maakte, to ontdekken wolken koers zij te stu-

ren hadden om hot land te naderen of wel hot te vermijden, onder

voorzorg, zooals zich laat denken, van het varken aan een lijntje to

houden om hot niet to verliezen.

Zoo althans luidde do sage, dio ik meer dan een halve eeuw gele-

den uit den mond van oudo varensgasten vernam on waarvan do mo-

gelijkheid mij meermalen is gebleken in mist en nachtolijko duister-

nis, zoowel bij schipbreuk als bij hot zinken van kleine vaartuigen,

waarin ik varkens tot lotgonooten had, en zij het altijd van do hoogor

bewerktuigde wezens wonnen in vaardigheid van den wal to bereiken. 2

In al zulke gevallen zou men kunnen zeggen dat zij hot land zoch-

ten uit noodzakelijkheid, hoewel hun motief tot zwemmen niets to

makon heeft mot de vraag hoe of door wolk middel zij hot land we-

ten te vinden. Doch eons dat ik met een schip op de kust van Gu-

yana verzeild was geraakt in do weeke modderige ondiepte van de

' Tot hoe ver vaa land liet vermogen van die richting te ontdekken zich uitstrekt

kan ik niet bepalen. Do grootste afstand dien ik hen zwemmende heb zien afleggen was

drie Eugclsche mijlen. Dat varkens lang zwemmen kunnen, blijkt overigens uit de reeds

door LTBL1 {Principles of 10 Ed., Vol. II p. 355) aangevoerde voorbeel-

den. Ook A. K. WALLACE {Malay Archipelago, Vol. II p. 141) zag een wild zwijn den

zee-arm tnsschen Singapore en het schiereiland van Malacca overzwemmen, en vindt

daarin de verklaring van het opmerkelijke feit, dat van al de groote zoogdieren van

Indic alleen zwijnen zich nithreiden tot over de Molukkcn en zelfs tot aan Nieuw-Guinea,

hoewel het vreemd is dat zij don weg naar Australië niet gevonden hebben.

5 Do beweging hunner pooten is die van do galop. Met de voorpooten te zamen ge-

bonden zwemmen zij schier even snel, doch rijten zich dan onwillekeurig mot do scherpe

hoeven den hals open, zoodat zij door bloedverlies bezwijken,
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Wia-wia-bank, welke ziek tot op meer dan vijf geogr. mijlen van den

wal uitstrekt, zag ik in een stikdonkeren nacht, waarin rusteloos

gewerkt werd om het schip in diep water te brengen, een troop van

vijf varkens, die uit het hok waren gebroken, onmiddellijk en alsof

het afgesproken werk was, door de geschutpoorten over boord sprin-
gen en lijnrecht koers stellen naar het naaste land, hetwelk daar on-

gemeen laag en in een dikke lucht gehuld op een afstand van drie

mijlen volstrekt onzichtbaar was. In een rechte lijn achter elkaar ge-
schaard en met ongelooflijken spoed zwemmende, als vreesden zij ach-

terhaald te worden, teekende zich hun baan in het phosphorescerend
water 1 door een lichtende streep, welke nog lang met het oog te vol-

gen was. Of zij echter het land hebben bereikt, ben ik niet te weten
kunnen komen, daar do kust op die plaats met ondoordringbaar kreu-

pelhout is begroeid.

Uit dit geval zou men kunnen opmaken dat het niet zoozeer de

noodzakelijkheid is die scheepsvarkons noopt uit zwemmen te gaan ,

als wol dat het verblijf aan boord hun ondragelijk is enzij bij do eerste
de beste gelegenheid, in de nabijheid van land zijnde, er aan zoeken
te ontkomen, een verschijnsel hetwelk even mooielijk is

op te heldo-
ren als dat van hunne eigenaardige stuurmanskunst. Waren zij nog
uit de wildernis voortgekomen, de herkenning er van door middel
van hun snuit en de neiging om daarheen terug te keeren zou zich

eenigzms laten verklaren in een dier, hetwelk overal door alle tijden
men bekend 13 geweest als afkeerig van beschaving en verslaafd aan
oude gewoonten (II. Petrus II. 22) hoewel het vermogen om zulks
111 dit geval ten uitvoer te brengen altijd even onverklaarbaar zou blij-
ven. Doch zij waren in een ander land op schot geteeld en gekweekt,
en dus kon de zeer eigenaardige sterke lucht van het Surinaamschè
woud, welke, door den landwind naar zee gevoerd, soms tot op tien
mijlen van het land den dampkring vervult, die neiging niet hebben
doen ontstaan.

.

001 godloven, ontvluchten wolven en beeren hun verblijf
ui de wildernis om voedsel te zoeken in het midden der beschaving,

tam gedierte bewondert men niet zelden ongemeene blijken van ge-theid aan, en scherpzinnigheid in het uitvinden van de plaats
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Zaak vcrschi j n9cl in het water °P *« kust: dalton’sSis-
n J antxsh Guyana II. p, 322.
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dio hun tot verblijf hooft vorstrokt 1 ,
doch de hier bedoelde en wellicht

allo schecpsvarkons ontvlieden het verblijf waar zij volop gevoed on

zorgvuldig verpleegd worden, on sturen hun weg mot verwonderlijke

nauwkeurigheid door een hun vreemd element, alleen om oen land te

bereiken hetwelk hun ten eenemalo onbekend is.

Het kan dus wol niet anders dan dat zij gedreven worden door een

prikkel, machtiger dan die van do hnn aangeboren vadsigheid en vraat-

zucht, hetwelk ons onwillekeurig tot de gedachte leidt dat hetzelfde

geheimzinnig vermogen, waarmede zij het land weten te vinden, hen

in do scheepskost van erwten mot spek, hunne bestemming doet ont-

dokken van eenmaal, zoo gekookt als gebraden, aan anderen ton voed-

sel te verstrekken, in wolk geval hunne neiging tot ontsnapping niets

dan een zeer verschoonbare zucht tot zelfbehoud zou zijn.

Zulk een blijk van psychisch streven mag wellicht niet onbelangrijk

zijn voor hen, die psychologie op do tot hiertoe genoemde rodolooze

dieren beginnen toe te passen, om als tegenhanger te dienen van den

aanleg tot zelfmoord 2

,
welken ik uit ondervinding weet in dieren

niet zoo zeldzaam te zijn als men wel zou donken. 3

Hot dool van dit schrijven is trouwens slechts te doen uitkomen

oen der geheime natuurkrachten, welke zich doet kennen in het var-

ken om in diep water zijn weg te vinden, sterker wellicht dan in

hot rivierpaard (Hippopotamus ), naast wien hom om andere redenen

een plaats is aangewezen in dorangschikking der veelhoovigo zoogdieren.

Een ander dor door mij hier boven bedoelde gevallen betreft een

vogelsoort van hot geslacht dor Aas- of Roofgieren ( Cathartes), dio

wat den aard betreft den naam Krenggier ten volste verdient, een

dor afzichtolijksto, hoewel tevens een der nuttigste van hot gevederd

ras, wiens wondorbaarlijko bekwaamheid in het opsporen van zijn

voedsel mijns inziens ten onrechte wordt toegeschreven aan oen bui-

tengewoon vermogen der zintuigen.

1 Zooals o. a. in het geval van den zoo dikwijls vermelden ezel “Valiante”, die, in

Maart 1816 te Gibraltar ingcschecpt om naar Malta te worden overgebracht, aanKaap de

Gata, waar het schip strandde, overboord werd geworpen om hem een kans te geven

zijn leven te redden, en die na den wal te hebben bereikt een weg van meer dan twee

honderd Eng. mijlen aflegde, met geen
ander kennelijk oogmerk dan dat van zijn stal

weder te betrekken.

1 Aangetoond in het tijdschrift Androcles.

3 Een geval is vermeld in mijne bijdrage aan het Album der Natuur van 1873. No. 2,
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Aan de kust van Guyana worden twee soorten van dit geslacht aan-

getroffon, in geaardheid volmaakt overeenkomende en in voorkomen

slechts weinig van elkander verschillend, namelijk C. atratus II. (Ca-
tharista urubu yieillot) en C. aura II. Beidenheeten in Suriname Stink-

vogels cn in Britsch Guyana Carrion Croivs
,

zoo wegens den ronk als

de soort van hot voedsel, waaraan zij boven alles do voorkeur geven.
1

Hot groot aantal dezer vogels, welke hier on in sommige andere

warme landen gevonden wordt, is een onschatbaar geschenk voor do

bevolking, daar anderszins de lucht, door de snelle ontbinding van le-

venloos gedierte en dierlijken afval, ongeschikt zou zijn tot onderhoud

van hot monschelijk leven. 2 Bij het aanbreken van don dageraad ziet

men hen in menigte op den nok der daken zitten, vanwaar zij neder

strijken in do straten om deze van dierljjke onreinheden te zuiveren;
doch hun nachtverblijf houden zij in het woud, waarheen zij na den

afloop van hun werk in do stad zich dos namiddags terug trokken
,

hoewel waakzaam blijvende zoolang hot nog dag is. Moerassige woucl-

strekon als die van Guyana schijnen tot hun bestaan noodig te zijn;
althans op de West-Indische eilanden, waar zulke wouden niet aanwe-

zig zijn, heb ik hen niet aangotroffen.
Deze gevederde jakhalzen hebben do grootte ongeveer van een kal-

koon-hon, doch de nok is cenigszins korter, cn hun voorkomen draagt
do teekons van het werk dat zij verrichten in hun neerslachtige hou-

ding en de haveloosheid hunner pluimaadje. Hen in rust ziende, den
kalen wrattigen kop tusschon do schouders ingedokon, terwijl hun de
slagpennen slap bij het lijf hangen alsof ziekte hen kwelt, zou nie-

mand hen verdenken van eenigo buitengewone gave te bezitten; doch

men moet hen zien zooals zij, geroepen om te vergaderen waar het

kreng zich bevindt (Mattheus XXIV. 18), uit de verte komen aanzet-
ten om bezit te nemen van oenig stervend gedierte, dat, nauwelijks
neder gevallen, zich op mijlen afstands aan hen doet kennen; zien, hoe

‘ Een derde soort (Sarcoramphus papa), in Suriname Koning der Stinkvogels ge-
noemd

,
is daar uiterst zeldzaam, zoozeer zelfs dat een apotheker te Paramaribo voor

de overzending van oen daarvan naar Nederland beloond werd mot de Orde van den

Nederlandscben Leeuw 1

Wegens hun alomtegenwoordigheid, waar immer hunne diensten tot reiniging van

Politie
° f 'VCS™ SCVor(lel'lï wonJea ' heeft mcQ hen wel eens Agenten der Gezondheids,

po i ie genoemd, waartegen de agenten der veiligheids-politie ter eere hunner waak,
aam ei cn ijver veelal als Stinkvogels worden aangeduisj.
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zij het bewaken totdat ontbinding begint on er dan als verwoed

op aanvallen, het ingewand er uitscheuren en sissende on blazende

met ovcrloopoudon gorgel elkaar elk stuk betwisten, terwijl zij van

kop tot klauw mot bloed on drek bespat zijn; — dan eerst doenzij zich

kennen voor wat zij zijn: do sombere trawanten van den ongel des ver-

derfs, wiens voetstappen zij volgen on wiens wenken zij gehoorzamen

waar hij immer gaat.

In don loop van do jaren 1833—37, waarin ik Suriname onder-

scheidene koeren bezocht, had ik dikwijls gelegenheid hen aldus

bezig te zien en bewonderde ik meermalen hot zonderling vermo-

gen, hetwelk hen als met speciale voorkennis naar de plaats voorde

waar oonig aas hen wachtte, zonder dat het mij mogelijk was te ver-

klaren hoe of door welk middel zij, op den afstand waar zij zich be-

vonden, er kennis van kregen of het wisten te ontdekken, daar het

soms door tusschenliggendo voorwerpen onmogelijk door hen kon wor-

den gezien en de wind de verbreiding van den reuk verhinderde naai-

den kant waar zij zich ophielden. Als jong zeeofficier droomondo van

onderscheiding, ook in het wetenschappelijke van het vak, waartoe

kennis van vreemde lauden behoort, was het mij te vergeven dat elk

natuurverschijnsel, zelfs dat van oen Stinkvogel, mijne aandacht trok

on ik bekend zocht te worden met hetgeen ornithologen van zijne ge-

aardheid hadden waargenomen; doch het eenige wat ik aantrof als

met mijne bevinding overeen te komen, was het gevoelen van knapp

betreffende do raven (Journal of a naturalist), dio hunne plotselinge ver-

schijning bij do lijken van dieren toeschrijft aan “Some mysterieus sense

inscrutable to human penetration" \ want zegt hij: “sight it cannot be, and

we know not of any fetor previous to putrescence so subtile as to call these

scavengers from the extremity of one county to that of another.” -
Wol

is waar staat hior tcgonovcr de uitspraak van onderscheidene natuur-

onderzoekers ,
die van de gieren verklaard hebben dat zij door don

reuk, of meer bijzonderlijk door het gezicht worden bestuurd doch

1 Om dit laatste te betoogen voert men aan dat in het oog van vogels die op het

lijk van dieren azen een kam (peefen) aanwezig is, maar tevens ware het niet kwaad

indachtig te zijn dat een fout in waarnemingen dwalingen kan doen ontstaan of be-

staande dwalingen kan bevestigen, in plaats van ze te voorkomen of
op to ruimen. Zoo

zegt Prof. LiciiTENSTEiN
,

reizende in Zuid-Afrika, dat wanneer een zijner beesten in de

meest verlaten wildernis kwam te sterven, in minder dan een half uur hoog in het
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in weerwil van zulk hoog gezag mag het mij geoorloofd zijn te zeg-

gen, dat volgons mijne ervaring de werking der zintuigen geen vol-

doende oplossing van het raadsel aan de hand geeft, eu dat er tot

dusver goone juiste verklaring voor te vinden is.

Alvorens deze bewering als een verwaten ketterij van “don onweten-

schappelijken mcnsoli” te voroordoelen, gelieve men mij tootestaanhet

navolgende feit te vermelden, zoodanig als het in mijne aanteekeningen

voorkomt, en do bijzonderheden er van met onpartijdigheid te wegen

bijv. tegen zulke kunstmatige proefnemingen als die van don terecht

beroemden audubon
,

wiens naam zij alle lof en eero, te vinden o. a.

in van der hoeven’s Leerboek der Dierkunde 3e druk pag. 151. 1

Op de rivier ton anker liggende had ik mij op zekeren namiddag
aan den gouvernoments-trap te Paramaribo laten aanzettenom de scheeps-
ohronometcrs te obsorveeren, na afloop waarvan ik de sloep naarboord

terug zond om mij nog eonigen tijd bezig to houden met hot schetsen

van een gezicht op het fort Zoelandia. Van do plaats waar ik mij be-

vond heeft men een ruim uitzicht naar den kant van het gouverne-
mentshuis en de Kombé, en terwijl ik mij niet onthouden kou hot

prachtig panorama dat zich voor mij opdeed te bewonderen, trof hot

mij toevallig als iets opmerkelijks, dat reeds zoo vroeg — het was toen

half vijf zich nergens eenig gevogelte vertoonde en wel bijzonder-
Ujk Soen enkele Stinkvogel te zien was. Dit deed mij naar alle kanten

uitkijken om zoo mogclijk een hunner te ontdokken, welke, zoo hij er

geweest was, mij niet zou hebben ontgaan, toen ik, op het geritsel van

toppunt gezien werd: "a number of minute objects descending in spiral circles and

increasing in visible magnitude at every revolution .” Het bleek al spoedig dat dit

een vlucht gieren was, welke van een voor het menschelijk oog onbereikbare hoogte het

dier hadden zien bezwijken. Hieruit zou men moeten alleiden dat die gieren hun ver-

blijf in de lucht hadden opgeslagen juist in het zenith van de plaats waar de geachte
Professor zich bevond, vanwaar zij bijkans eeu half uur tijd noodig hadden om naar

beneden te komen. Had hij echter dadelijk bij het vallen van zijn lastdier den horizon in

alle richtingen bespied, hij zou hen ongetwijfeld van daar eerst hebben zien opstijgen
waar hot beeld vau hun prooi zelfs met behulp van een kam zich op het netvlies hunner

oogen ónmogelijk kon afspiegelcn. De aangehaaldo woorden uit mattheus, zoowel ais
die door job gebezigd: “waar de verslagenen zijn daar is hij" (Job XXXIX. 30) zijn
gekozen als beeld vau het wonderbaarlijke dat ook in andere dingen bestaat. Gelijk

AMiET
zegt; “ There are more things in heaven and earth, Horatio, than are

reamt of in
your philosophy (Act. 1 scene 5.).

1
Verg. hier dit Album, Jaargang 1872, bl. 125. HQ

.
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voetstappen omkijkende, een kloeken neger benedenmjj langs don water-

kant zag voorbjj slnipen, om zich een goed eind verder onder don boogen

oever, waarop ik stond, te gaan verschuilen.

Wat kon hij daar te doen hebben? Hot ongewone van zulk een bezoek

aan deze afgelegen plaats, geheel buiten hot dagelijksch verkeer, waar

slechts zelden oen tentboot of sloep aankomt, doch die anders nooit

bezocht wordt, bevreemdde mij. In eenig doel van tropisch Azië zou

niets natuurlijker geweest zijn dan dat hij kwam om zich te baden;

maar wie denkt er aan baden in een rivier zoo vol gevaren als de

Suriname? Dan, genoeg, ik had mij te haasten om mijne schets te

maken, en, daaraan mijne aandacht wijdende, zou ik den neger geheel

vergoten hebben, indien hij niet na verloop van eenigen tijd uit zijn schuil-

hoek ware to voorschijn gekomen, nog bozig met het opbinden van dat

kloedingstuk welks gemis tot sobriquet of nom de guerro diende aan

do fransche soldaten van 1793. Hij had de Stinkvogels “koemaanden

molen” gebracht, on wel op zulk een bedekte wijze, dat, zoo zij het uit-

vonden
,

hunne scherpzinnigheid op de uiterste proef zou worden gesteld-

Zulk een gelegenheid om hen waar to nemen was te schoon om haar

onbonuttigd voorbij to laten gaan, en dus liet ik dadelijk op nieuw

mijne blikken in het rond waren, om te zien of er niet hier of daar

een van te bespeuren was; doch ik tuurde to vergeefs naar allo kan-

ton, terwijl qüashiba zich even gluipend als hij gekomen was uit do

voeten maakte. Maar ziet, nauwlijks heeft hij zich een honderd pas

verwijderd, of daar verheft zich van achter den groenen zoom, die het

uitzicht in do streek van “Ma Retraite” begrenst, een ter nauwornood

bemerkbaar stipje, zichtbaar alleen door hot heldere luchtgowelf waarop

hot geprojecteerd was on stellig meer dan twee Eng. mijlen van mij

verwijderd. Was dit, gelijk het weldra bleek te zijn, oen dor bedoelde

vogels, zoo kon hij onmogelijk door het gezichtsvermogen van hot ge-

beurde hebben kennis gekregen, want, behalve dat hij hot dicht ge-

boomte des wouds voor had, zoo zon hij bovendien, op don ge-

noemden afstand, in mijne nabijheid door conigo roeden vasten grond

hebben moeten kunnen heenkijken ; on aangezien do wind van het Noord-

oosten woei, genoegzaam
uit dezelfde streek waar do vogel zich bevond,

zoo laat hot zich evenmin donken dat hij door den reuk kon zijn

aangolokt.

Mijne oogon onafgewend op dat stipjo gevestigd houdende, zag ik

het hoog in de lucht in een rechte lijn nader komen, totdat hot zich



bijdrage tot de kennis van de geaardheid der dieren. 201

van lieverlede deed kennen als een van hen die ik wachtende was. Er

is iets zonderling zwaarmoedigs in do vlucht dezer vogels
,
gelijk wezens

die zich schamen over hun diep gevallen staat, zoodat ik don tijd
had zijn voortgang nauwkeurig te bespieden. Naderende tot de verti-

caal van de plaats waar de neger zich had opgehouden, vertraagde

hij zijne vlucht totdat hij ongeveer hot juiste punt had bereikt, het-

welk eenigo honderdo voeten beneden hem lag. Alstoen beschreef hij,

drijvende met onbeweeglijk uitgestrekte vleugels, kringen als om een

vast middelpunt, zonder door den wind te worden medegevoerd ', gedu-
rende welken tijd hij in het onzekere scheen waar zijn schat verborgen
lag, ofschoon hij klaarblijkelijk wist in do nabijheid te zijn, zooals ik

opmaakto uit de zoekende beweging van zijn naar den grond gerich-
ten kop; en daar hot bewuste voorwerp nu eerst voor hem bloot kwam

te leggen, is het niet te betwijfelen, of hot was zijn scherpe blik, die

van toen af aan, doch niet vóór dien tijd, hem den weg wees om het
te bereiken. Eindelijk het ontdekt hebbende begon hij, den loop van een

schroefdraad aannomende, aftedalen, totdat hij ongeveer een 20 voet

boven den grond zich loodrecht liet zakken, alsof hij hangende aan

oen wipper werd nedergestrokeu, do vleugels naar boven, de pooten
zoowel als den vederloozon vlceschkleurigen nok in zoet verlangen
nederwaarts uitgestrekt.

Inmiddels en reeds lang voordat hij den grond had bereikt, werd

een tweede stipje zichtbaar, juist in dezelfde streek on op oven groe-
ten afstand als toen ik het eerste te voorschijn zag komen, hetwelk

woldia dezelfde gedaante verkreeg en op dezelfde wijze nader kwam,
met het eonig verschil dat hot, zijn voorganger reeds aan het azen

' 0ftchoOQ dit ze‘leu indewind-op, zonder de vleugels te bewegen, veel sterker te zien
is m onderscheidene andere vogels, o. a. in de Albatros (Diomedea exulans L.), wordt
het m den onderwerpenkeu door een van de Commentators van wiutb’s Natural His-

tory of Selborne (London 1861, p. 243) merkwaardig genoeg geacht om er op de

volgende wijze over nittevvciden: This salling round in circles, with wiugs expanded,
and apparently qnite motionless, is vcry curious and difficult to onderstand. A friend

tells me tliat he has frequeutly watched the flight of the carrion crows (Vultur aura),
°t i in Africa and the West-Indies, as in all tropical countries (?) they abound, and

aTL ltlvaIuaWc. This bird soars at very great heights — at one moment it seems statio-
nary, and at another 3weepS rouna ;n iarge circles without the smallest visible motion
0 1C wings, the wind blowing steadily from one point. How are these circles com-

pleted against the wind without pcrceptible musenlar eicrtion?
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vindende, niet noodig had te zoeken. De tweede was echter niet oens

halverwog genaderd, of oen derde vertoonde zich, en na dezen kwamen

er met telkens kortere tussohenpozingen weder anderen opzetten, allen

uit dcnzelfden hoek, zoodat hot zich liet aanzien dat eerlang hot go-

heele corps d’armóe in aantocht zou komen. Doch er is een einde aan

allo zoo goede als kwade dingen dezer wereld, ook zelfs aan het feest

dat hier voor do Stinkvogels bereid was. In weinige minuten was alles

afgcloopon en verlieten de eerst aangekomenen de plaats, schijnbaar wel

voldaan over het genotene, terwijl hun aftocht de nakomenden ten tee-

ken verstrekte dat er niets meer te halen viel, waarop zij spoediger

verdwenen dan zij gekomen waren.

Bon ik er nu niet in geslaagd mijne boven uitgodrukto meening in-

gang te doen vinden, dan moet zulks te wijten zijn aan oenig gebrek

in den vorm of stijl van mijne voorstelling van hot gebeurde, doch

ook dan nog blijft het bij mij aan geen do minste bedenking onder-

hevig, dat do aanschouwing van zulk een feit niet missen kan de

overtuiging te geven, dat do eerste aandrift, die deze vogels noopt zich

in dorgelijko gevallen in do lucht te verheifen on in eeno bepaalde

richting op hun aas af te gaan, door een invloed ontstaat, welke voor

ons oven wonderbaarhjk is als “do weg van een adelaar door do lucht

voor den wijston dor koniugon” (Spreuken XXX. 18, 19).


