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vindt de natuurlijke stofwisseling in den bodem 
plaats, die het oogenschijnlijk dorre zand als groei
plaats voor boomen geschikt maakt. 

Dagelijks kan men in dag- en weekbladen bij de 
notarisvorkoopingen zich ergeren aan de verregaande 
mishandeling, die eigenaars van bosschen en buiten
plaatsen hun tempels van ongekorven hout doen 
ondergaan. Alsof het de nuttigste zaak ter wereld 
is, annonceert men verkoopingcn van strooisel en 
bladafval uit de bosschen, alle berken en ander loof-
hout, dat het waagt tusschen de dennen op te 
schieten, wordt meedoogenloos neergesabeld en bij de 
verkooping gevoegd. Het is als Esau, die zijn eerst-
geboorterocht verkoopt. 

Over do daken heen, moeten we luide roepen tot 
de zulken, „laat toch de schoone heide met rust 
als ge er geen andere bestemming aan geven kunt, 
dan zulk een carricatuur van een bosch." 

Gelukkig vindt men hier en daar reeds aanplanting 

Waarde DJ 

Je neemt me niet kwalijk, dat ik het zakelijk 
gedeelte van je brief maar openlijk in ons Tijdschrift 
beantwoord? Het moet er toch van komen, dat 
wij dit onderwerp voor de lezers behandelen, want 
ieder natuurvriend heeft wel eens wat, dat hij niet 
droog kan bewaren en toch ook niet weg wil werpen. 

Je schrijft, hoe ik toch de „natte conservatie" kan 
aanbevelen, en legt eene heele lijst van teleurstellingen 
over, te beginnen met dat kindje in het tentje op 
de Rotterdamsche kermis, „dragende -een natuur
lijken hoorn op het hoofd, geheel met haar begroeid 
of bewassen" (dat we voor een stuiver levend 
dachten te zien, daar toch zijn hemdje in natura 
den volke voor de tent was vertoond geworden!), 
en eindigende met de verzameling van „Artis", die 
we voor eenige jaren samen bezochten. — Maar 
heb je ook de voorwerpen gezien, die professor 
De Vries op het eerste Natuur- en Geneeskundig 
Congres vertoonde? Ben je in den laatsten tijd in 
het museum van „Artis" geweest? Denkelijk niet, 
want dan zou je eene meer waardeerende beschrijving 
van een spiritus-praeparaat geven dan die, welke ik 
zoo vrij ben, bij deze wereldkundig te maken: 
„Een spiritus-object is een voorworp, met moeite in 
eene flesch geperst" (zeker, dat was maar al te waar 
van dat kindje met dien hoorn!), welks onderste 
twee derde zich verschuilt in eene troebele bruine 
vloeistof, welks bovenste derde deel door een be
slagen glaswand heenschemert en welks naam n i e t 

en, die doen zien dat, we een andere tijd te gemoet 
gaan en dat de wetenschap ook hierin zijn invloed 
doet geldon. De heer P. van Schermbeek, vroeger 
boschingenieur op Java, thans als zoodanig geplaatst 
over de domeinbosschen te Ginniken bij Breda, ijvert 
sedert jaar en dag voor het natuurlijk bosch en 
bewijst door zijn aanplantingen op groote schaal op 
practische wijze de juistheid van zijn wetenschap
pelijke onderzoekingen. Ruim een vijfde gedeelte 
van ons land ligt nog geheel woest, en is voor het 
grootste deel geschikt tot aanleg van bosch, voor 
zoover de landbouw er geen beslag op legt. 

Mij dunkt, de Ned. heide-maatschappij is het aan
gewezen lichaam, te ijveren voor een natuurlijken 
boschbouw, die niet alleen bestaat in het op rijtjes 
zetten van Pinus sylvestris, zooals de meeste men
schen denken. 

Februari 1897. B. STOFFEL. 

m e e r te lezen staat op een vergeeld etiket, in lang 
vervlogen dagen op gezegde flesch geplakt." 

Foei, is dat doorslaan! Kan het ook zijn, dat je 
je laatste indrukken op het Leidsch museum hebt 
opgedaan? Daar heb ik ook nog eene herinnering 
van; het spiritusgedeelte deed me denken aan een 
niet al te zindelijken zuurtjes winkel, en ik verwonder 
me nog steeds, dat de levende natuur zóó morsdood 
geknepen kan worden, als daar door de goede zorgen, 
van wie de beurs houden, het geval is. Alle voor
wereldlijke invloeden samen worden, in petrifieerende 
werking op de bezielde schepping, door deze nationale 
instelling in de schaduw gesteld. 

Doch nu ben ik zelf misschien een beetje aan 
het doorslaan. Ik wou eigenlijk maar zeggen, dat 
de spiritus helder moet zijn en het voorwerp geheel 
ondergedompeld, en dat de flesch betrekkelijk leeg 
behoort te wezen, zoodat alles, wat er in is, gemak
kelijk kan gezien worden. Dan wil ik verder wel 
toegeven, dat het spiegelen van het glas somtijds last 
kan veroorzaken en dat de flesschen als eigenaardige 
lenzen werken en dus vergrooten, maar beide onge-
rieven zijn, vooral als men het voorwerp in de hand 
kan nemen, niet van beteekenis. Erger is het, dat 
bij plantaardige on sommige dierlijke objecten de 
kleuren niet bewaard blijven; wie daar prijs op stelt, 
moet er aanteekening van houden, vóór ze in de 
flesch gaan. 

Ondanks de ongunstige indrukken, waaraan je in 
je brief hebt lucht gegeven, zie ik je in me gedachten 
al probeeren, om eens een spiritus-praeparaatje te 

"Öoorrcerpen op Spiritus. 
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maken. De knoppen der boomen gaan zich ont
plooien; de jonge blaadjes zijn zoo typisch gevouwen, 
de schubben maken daarmee zulk een aardig geheel, 
iedere dag geeft weer een volgenden trapder ontwikke
ling te zien; een natuurvriend, die daar op let, komt er 
al heel licht toe, om oene stoffelijke herinnering 
aan dat alles te bewaren — misschien, om het 
later aan anderen te toonen, misschien om het eens 
op zijn gemak uit te teekenen, misschien om de 
knoppen van planten, die op zeer verschillende tijden 

van de lente uitbotten, met elkaar to vergelijken. 
En van knoppen komt hij dan tot bloeiwijzen, tot 
bloemen, tot gallen, tot spinnen en insectenlarven 
en zoo al meer. Ja, voor ontwikkelingsgeschiedenissen 
is de spiritusmethode maar een best ding! 

Laat ik je dus het een en ander omtrent de natte 
conservatie mogen meedeelen. Als blijk van bijzonderen 
maatschappelijken welstand zou je zuiveren alkohol 
kunnen nemen, doch van gedistilleerd, dat gedronken 
kan worden, worden, gelijk je weet, zware rechten 

geheven, «een der eenvoudigste middelen (ik mocht 
het onlangs in een gesprek vernemen), om den 
minderen man zonder mopperen belasting te laten 
betalen." Daar ik mij echter op dit punt niet graag 
laat verschalken, gebruik ik brandspiritus, die, veel 
goedkooper en behalve in do gevallen, waarin men 
voorwerpjes wil opplakken, even bruikbaar is. Brand
spiritus is echter geel of bruin, wat intusschen niet 
hindert bij het eerste gebruik, want ook de helderste 
spiritus zou door de voorwerpen in het eerst troebel 

of geel gemaakt worden, zoodat hij na eenigen tijd 
toch door verschen zou moeten vervangen worden. 
Zet dus, wat je bewaren wilt, maar op gewonen 
brandspiritus, doch zijn het bladen, bloemen of 
andere dingen uit het plantenrijk, laat ik je dan 

.een recept geven, om te beletten, dat ze eene bruine, 
roestachtige, onooglijke kleur aannemen. Professor 
De Vries voegt bij den spiritus eerst wat zoutzuur 
(2 % der ruimtehoeveelheid), waardoor alle plant-
deelen, mits men ze er levend in brengt, helderder 

Ontwikkeling eenor vlieg. 
Opgeplakt in oen conchyliënghiasje. 

Ontwikkeling eenor soort van pad. 
Do voorwerpjes zün op eene glasplaat geplakt, 

die in de flosch gozot is. 

Ii'iltreer voor brandspiritus en 
voor vuil geworden spiritus. 
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van tint en dikwijls prachtig doorschijnend worden. 
Ik kan je, als je nog eens bij me komt, objecten 
ver toonen, die, dank zij de zoutzuurmethodo, de lust 
zijn van ieders oogen. Zie maar eens den berenklauw, 
afgebeeld op blz. 65 van den vorigen jaargang. 

Als een voorwerp, dierlijk of plantaardig, eenige 
dagen of weken bewaard is geweest, is de spiritus 
verkleurd en moet door anderen vervangen worden; 
die verversching herhaal ik zoo dikwijls, tot de 
vloeistof niet meer verkleurd wordt. Al die ver-
verschingen komen volstrekt niet duur uit, want 
er is een eenvoudig middel, om gekleurden spiritus 
weer waterhelder te maken; dat middel pas ik 
natuurlijk ook toe op de vloeistof, zooals ik die koop. 

Neem dierlijke kool en stamp die tamelijk fijn; 
koop ook een lampeglas en geef het een bodempje, 
door er een paar schijfjes filtreerpapier onder te 
bindon en daaronder nog een lapje linnen of flanel. 
Doo vervolgens de kool in het glas, dan heb je een 
filtreer. Dien zet jo in een trechter en den trechter 
in de flesch, waarin je den ontkleurden spiritus wilt 
opvangen. Daarmee is je toestel gereed, maar moet 
alleen nog zóó gestut worden, dat het niet kan 
omvallen. 

Nu schenk je de kleurige of troebele vloeistof in 
het lampeglas; ze zal door de kool on het filtreer
papier en flanel sijpelen en gereinigd in de flesch 
terecht komen. Gaat het de eerste maal niet goed, 
doordat al de kleur nog niet in de kool is vast
gehouden of doordat er fijne kooldeeltjes in het vocht 
geraakt zijn, doe het dan nog eens over; spoedig 
komt er waterheldere spiritus te voorschijn; daarin 
bewaar je dan verder je hagedissen, knoppen, bloe
men, enz. 

Had een mensch geeno kosten te ontzien, dan zou 
ik je aanraden, om voor ieder voorwerp eene be
trekkelijk groote flesch te nemen; hierdoor wordt, 
gelijk je in de verzameling van „Artis" zien kunt, 
de hinderlijke vergrootende werking, waarvan ik 
hierboven sprak, bijna geheel opgeheven. Beter ge
schiedt dit nog door flesschen, die niet cylinder- maar 
plat ollipsvormig zijn; en het allerbest door glazen 
met platte wanden, die men dan nog aan eene zijde 
als spiegelglas geslepen kan krijgen, zoodat het zelfs 
mogelijk is, het voorwerp met volledige scherpte te 
photographeeren. Zie alweer de figuur van den beren
klauw. 

Maar dat alles moge verkieslijk zijn voor een museum, 
waar de flesschen in vitrines staan en men er niet 
aan kan komen, in eene particuliere verzameling, 
waar men, door ze in de hand te nemen en to 
draaien, de ongemakken van het spiegelen en het 
vergrooten gemakkelijk te boven komt, is het niet 
noodig; daar kan men meestal zich wel behelpen 
met cylinderglazen, ja dikwijls met gewone fleschjes. 
Alleen zijn flesschen met nauwe halzen niet erg 

aan te bevelen, daar zij tot haar wijden buik slechts 
kleine voorwerpjes toelaten. Het ideaal zijn eigenlijk 
glazen zonde r hals — dus aan de opening niet ver
nauwd. Die zijn echter nogal prijzig; zoo'n flesch 
met ingeslepen glazen stop, 3 d.M. hoog bij 6 c.M. 
middellijn, kost al gauw 50 cent. Wordt de stop 
door een opliggcnd glasschijfje vervangen, dan is 
do prijs wat minder, maar goedkoop zijn die artikelen 
toch nooit. 

Doe daarom om te beginnen, zooals Ik indertijd 
gedaan heb; je kan altijd nog tot meer en beter 
opklimmen. Schaf je in een chemischen glaswinkel 
reageer glaasjes aan en koop er passende kurkjes 
op; beter zou het nog zijn, als je zoogenaamde 
conchiliënglaasjes kocht; je kunt er bij Schlüter 
te Halle a. Saaie 10 bekomen tegen ongeveer een 
gulden, maar daar komen nog inkomende rechten 
en, bij zóó kleine hoeveelheid, heel wat vracht en 
emballage op. Doe hierin, wat je het voordeeligst 
lijkt. Verzamel dan ook alle niet kleurige haring-, zuur-
en monsterfleschjes, die een effen wand (zonder 
letters enz.) en geen versmalden hals hebben, en laat 
ook daarop groote platte en solide kurken snijden. 

Reageer- en conchiliënglaasjes kunnen doorgaans 
niet staan; je zoontje heeft je intusschen, zooals je 
me schrijft, al zooveel gekost aan huisvlijt, dat het 
niet meer dan billijk is, dat hij eens den practischen 
weg inslaat, en zijn vader van blokjes en draad een 
stuk of wat standaardjes maakt, waarin die glaasjes 
passen. 

Doch hoe je dit nu tracteert — of je je behelpen 
wilt met reageerglaasjes en zuurfleschjes, dan wel 
of je je vrouw weet te bepraten, om haar spaarpot 
eene aan te spreken en je echte museumflesschen 
te vereeren, is mij, hier vandaan gezien, eene zaak 
yan ondergeschikt belang. Ik heb nog eenige prac
tische raadgevingen, die je in ieder geval van dienst 
kunnen zijn. 

Vele teere voorwerpen, bijv. kruidachtige plan ten-
stengels, gaan in spiritus op bedenkelijke wijze 
ineenkrullen, zoodat spoedig al het mooi er af is; 
je kunt dit, zoodra je het ziet aankomen, ver
hinderen, door den spiritus met water te verslappen 
en dan langzamerhand sterker te nemen. Voor de 
b e w a r i n g van sommige voorwerpen is slappe 
spiritus echter niet goed, daar dan dikwijls meel
draden en dergelijke doelen op den duur uitvallen. 

Er zijn nog andere bezwaren. Soms willen de 
stukken niet zinken. Bind dan het ondereinde vast 
aan een glasstaafje, dat je in de flesch zet. Soms 
daarentegen wil een lang lintvormig voorwerp maar 
al te graag zinken en eene ineengedoken massa vor-. 
men op den bodem; bind in dat geval het boveneind 
vast aan het staafje of hang het object aan een 
drijvend glazen kogeltje, waaraan een haakje zit. 
Bij andere doe je alweer anders; je bindt ze op 
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eene glasplaat, die juist zoo breed is, dat ze loodrecht 
in de flesch blijft staan, of als het kleine diertjes 
— insecten of larven — zijn, plak je ze er op met 
een beetje glycerine-gelatine. Dit is eene stof, die in 
de micro'scopie gebruikt wordt; je smelt haar door 
zachte verwarming; onttrekt vervolgens aan je 
voorwerp, zoo het reeds in den spiritus mocht gelegen 
hebben, die vloeistof, zooveel je kunt, door middel 
van vloeipapier; plakt het dan met do glycerine-
gelatine op de glasplaat; laat alles goed bekoelen, 
zoodat het kleefmiddel stolt en zet dan de plaat 
v o o r z i c h t i g in de flesch met spiritus. Daar het 
kleefmiddel troebel wordt, moet je er steeds zuinig 

^ K l s de vogels er een opinie op nahouden over 
•r^ ons, menschen, dan zal die in de eerste plaats 

' wel bepaald worden door wat wij bouwen of 
aanleggen, veranderen of vernielen. Van wat wij 
denken of dichten worden zij niets gewaar, zoodat 
wij per slot van rekening in hun oog ongeveer 
dezelfde plaats innemen als de mieren of de mollen; 
met dit onderscheid alleen, dat wij de zaken in 
't groot drijven. 

En evenals wij er onder ons nog altijd over 
twisten, of een mol nu nuttig of schadelijk is, 

mee omgaan, anders ligt je voorwerp in eene melk
witte massa ingebed. Zoo'n opgeplakt praeparaat 
eischt zuiveren alcohol — geen brandspiritus — 
en mag nooit in de zon staan. 

Nu, beproef eens, wat je er van maakt. De glas-
staafjes en -kogeltjes en de glycerine-gelatine zijn te 
bekomen o.a. bij Marias te Utrecht; praeparaten-
flesschen o.a. bij Deyrolle te Parijs Reken bij buiten-
landsche bestellingen van eenigen omvang zoowat 
Vs voor emballage, vervoer en inkomende rechten. 

Later meer. 
t. t. 

J. JASI'ERS JB. 

zullen onze gevederde vrienden zich ook wel dik
wijls hoofdschuddend afvragen, wat zij nu toch 
eigenlijk wel aan de mensch hebben; de mensch, 
die kunstmatige rotsgevaarten schept, die hij huizen 
of steden noemt, en waar duizenden vogels een 
onderkomen vinden, maar die ook het gras en 
graan afmaait, bosschen omkapt en soms in een 
uur duizenden gewiekte zangers tegelijk van 't leven 
berooft. 

De meeningen zullen ook wel verdeeld zijn Mus-
schen, spreeuwen en roeken b.v. zullen dwepen met 
landontginners, al loepen zij er soms een schot 
hagel bij op; maar vraag aan de grasmusschen, 
paapjes, meezen, goudhaantjes, roodstaartjes of 
nachtegalen eens, hoe zij denken over Bertels en 
Ericus en al die boomen kappende vlinderbloemen-
kweekers! „De Broek is nu heelemaal bouwland 
geworden" hoorde ik verleden zomer in een Gol-
dersch dorp vertellen; en onafzienbare roggevelden 
golfden, waar vroeger de heideleeuwerik zijn nest 
had en de zwartkopjes zongen in ' t berkenloover. 
Er was geen plekje gespaard gebleven en honderd 
menschen meer hadden brood, maar de vogeltjes 
konden oen goed heenkomen zoeken. Waarheen? 
In de boomgaarden is 't voor de meesten hunner 
niet rustig genoeg, en zij, die laag broeden vinden er 
geen schuilplaats. Gelukkig houdt de een of andere 
boer er nog een slordig boschje op na, dat hij maar 
eens vroeg in 't voorjaar bezoekt, om er wat paal
tjes te kappen; ook langs de wegen zijn hier en 
daar van die „verwaarloosde" hoekjes en dan zijn 
er gelukkig nog parken en buitenplaatsen en de 
spoor; vooral de spoorweg! 

De spoorweg, dat beteekent voor de vogels een 
strook, wel smal, maar duizend mijlen lang, van rustig 
land, vol heerlijke schuilhoeken, met onovertreffe-

k^ïê. 
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