
Teekenen van overleg en andere

zielshoedanigheden bij dieren
.

De heer c. cardinaal Jr. te Almelo doolt ons in een brief een

paar voorbeelden mede van vriendschap tusschen dieren, waarvan hij
ooggetuige was:

Professor COPE verhaalt in het April-nommer der Proc. of the Acad.

of Nat. Science, het volgende.

Hij heeft op zijn studeerkamer een aap, Cebus capucinus, in een

hok, dat gesloten is met twee haken, welke op hun plaats worden ge-
houden door daarachter in den wand gedreven spijkers. De aap wist

echter spoedig deze spijkers er uittetrekken en zoo vrij te komen. Om

dit te verhinderen, bond C. hem met een lederen riem aan de latten

van zijn hok. Doch de aap maakte den knoop los. Toen gebruikte hij
den riem op eenc eigene wijs. Men wierp hem gewoonlijk zijn voedsel

(brood, aardappelen, vruchten enz.) toe, en hij ving het met zijne
handen op. Nu gebeurde het echter van tijd tot tijd dat de toegewor-
pen stukken niet onder het bereik van dezen kwamen, en toen begon
hij den door hem losgemaakten riem te gebruiken om die stukken
naar zich toe te halen, daarbij den riem aan het eene einde met de
hand vasthoudende en het andere einde uitwerpende, zoodat het een

strik of lis maakte. Sedert doet hij dit telkens. Het gebeurt echter wel

eens dat de riem hem daarbij ontsnapt. Geeft men hem dan een pook
in de hand, dan gebruikt hij dien om den riem naar zich toe te

halen, dien hij dan verder wederom als ware het een lazzo tot het

binnenhalen van zijn voedsel aanwendt.
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Vooreerst tusschen een houd en een kat en tusschen don zelfden

hond en een kanarievogel. Voor deze beide individu’s verloochende de

hond zijn gewonen aard. Ofschoon voor andere katten, voor kippen

on ander gevogelte een ware plaag, gaat hij zeer vertrouwelijk met

deze eeue kat om, on aan den kanarievogel, die vrij in de kamer

rondvliogt, vergunt hij, in weerwil van zijn eigen gulzigen aard,

vrijelijk uit zijn etensbak te komen pikken.

Het tweede voorbeeld betreft twee honden en een kat, die te samen

hun verblijf in een groote mand hielden en gewoon waren juist op

etensklok bij hun meester te komen om hun voedsel te halen. Door

een ongeval kwam een der houden om het leven. Van dit oogeublik

af bleef de andere hond in zijn mand liggen en stierf eerlang aan

de tering.

Nog deelt de heer C. hot geval mede van een spin die uit haar

schuilhoek te voorschijn kwam, wanneer de bewoner der kamer op de

viool begon te spelen. Hij was hiervan echter niet zelf getuige. Zulke

gevallen, waaruit men heeft gemeend te mogen afleiden dat spinnen

vatbaar zijn voor muziekaal genot, zijn trouwens meer waargenomen.

Do heer g. c. w. boiinensieü meldt ons hot volgende:

“Onze kat is gewoon des morgens onder het ontbijt der familie

een kommetje melk met warm water gemengd te ontvangen; zij komt

daartoe eiken morgen naast de theeschenkster zitten. Dezer dagen

ontving poes ook haar ontbijt; of het water ditmaal iets warmer ge-

weest is dan gewoonlijk, kan ik niet zeggen. Poos proefde er even

van, maar bleef toen stil bij het kommetje zitten. Het ongewone

verschijnsel dat poes hare melk niet uitdronk, deed ons allen naar

haar zien, on wat zagen wij! Nadat poes een tijdlang naast hot kom-

metje had gezeten, stak zij haar poot uit on streek daarmede ecnigo
malen langs du buitenzijde van het kommetje. Dit herhaalde zij na

eeuigo minuten nog eens, on toen eerst lekte zij het intusschen kou-

der geworden mengsel van molk en water geheel op.”

P. Harting


