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-y^ls men maai- weet te wachten, krijgt een mensch, 
•jX alles wat hij verlangt. Waarvan wij al jaren 

' lang gedroomd hebben, zal nu toch eens wer
kelijkheid worden, en dat nog wel op grooter schaal 
dan wij vooreerst durfden hopen. Laten wij nog even 
samen over het doel en de richting van ons streven 
praten, dat kan de tentoonstelling van Artis ten 
goede komen. Misschien zijn er onder onze lezers, 
die meenen, dat er voor ons niet anders of niets 
beters en hoogers bestaat, dan de studie van het 
dieren- en plantenleven in ons vaderland, en dat wij 
ook niets anders te doen hebben. 

En toch is dit bij-lange-na niet waar; ' t i s voor 
ons evengoed als voor de meesten onzer lezers en 
medewerkers een bijzaak, een welkom middel tot 
ontspanning. 

Het planten- en dierenleven om ons heen biedt 
een heerlijke gelegenheid tot ,/open-air and pastime 
study" (zooals een Engelschman zou zeggen) vooral 
voor mensch en zooals wij, en duizenden met ons, 
die het grootste deel van hun leven tusschen vier 
muren moeten doorbrengen. Meer kan natuursport 
zijn voor hen, die nog niet aan de ernst des levens 

toe zijn, en nog meer voor hen, wier rusttijd na 
's levens arbeid reeds gekomen is. 

Als zoodanig staat de liefhebberij, die wij trachten 
te bevorderen, dunkt ons, minstens even hoog als 
elke andere tak van de moderne, welig wassende 
boomsoort, die sport heet. Als tegengif bij geest- of 
lichaamslopend werken in onze tijd van arbeids-
verdeeling, en vooral als troostmiddel bij hevige, 
onverwachte slagen van het lot; ook als middel om 
de gemoedsrust te bewaren of te herkriigen bij niet 
al te hevig lichamelijk of geestelijk lijden, staat 
natuursport ongetwijfeld hooger. 

Maar zal het beluisteren, het waarnemen en het 
doorgronden van de ons omringende natuur die 
veifrisschende, opwekkende en verheffende macht 
verkrijgen, dan moet er gestreden worden tegen de 
drie grootste vijanden van al wat goed en schoon 
is: onkunde, onverschilligheid en overdrijving. 

Voor 't laatste, de overdrijving, behoeven we ons 
in de eerste twintig jaren nog niet bezorgd te 
maken; de eigen waarneming der natuur door leeken 
is, in ons land althans, zoozeer in verval geraakt, 
dat er vooreerst niet licht te veel opwekking en 
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aansporing kan gegeven worden. Al loopt er van 
tijd tot tijd eens een paardje te driftig van stal, dat 
kalmeert wel, en 't gaat vanzelf in de matige en 
gestadige draf over. 

Toen een jaar of vijf geleden, als voorbereiding, 
een boekje verscheen, getiteld: //De Levende Natuur", 
en kort daarop een: „Van Vlinders, Vogels en 
Bloemen" zei een criticus: „De schrijvers maken 
propaganda voor een zaak, die Engelschen en 
Duitschers voor een deel gemaakt heeft, tot wat 
zij op 't oogenblik op intellectueel gebied zijn; 
voor een goede zaak dus, die echter in ons land al 
honderd jaar dood is,- en die, als ik mijn landge-
nooten ken, onder hen — tot hun scha en schande 
— niet licht weer zal herleven." 

Hij heeft het, gelukkig, mis gehad. De Neder
landers waren eens de eersten op het gebied van 
natuurkennis; de oude vlam was lang gedoofd, dat 
is zoo, maar er zijn vonken aan de kool geble
ven, die slechts op aanblazen gewacht hebben. 

Drie jaar later, bij het verschijnen van het eerste 
nummer van dit tijdschrift, gaf een ander, ook 
in 't buitenland beroemd natuurkundige. Professor 
Hugo de Vries, in de „Gids" zijn oordeel en waar
deering. Hij twijfelde niet aan het welslagen onzer 
pogingen. Het blijkt, dat hij gelijk heeft gehad. 

De onverschilligheid van het groote publiek begint 
te wijken. Als wij onze correspondentie met de 
abonné's nagaan, dan tellen wij veel kinderen en 
dames, maar ook veel handwerklieden, kunstschil
ders, onderwijzers, groole-kooplieden, kantoorbedien
den, notarissen en advocaten, winkeliers zoowel als 
renteniers, ja zelfs een generaal en een gezant onder 
onze lezers; dat is het ware, de belangstelling komt 
terug en wordt algemeen. 

Maar bij onkunde kan de belangstelling niet lang 
duren, kennis is er de grond en het zaad, de zon 
en de regen voor. 

Zie, wij hebben bijna al de vrije tijd, die ons 
ambt en ons huisgezin ons overliet, eerst jarenlang 
besteed tot het verzamelen van kennis, om die nu 
te kunnen mededeelen in een vorm, die ons tot 
opwekking de geschiktste voorkomt; en toch. . . . 
wij zijn overtuigd, dat hetgeen Artis nu gaat be
ginnen, veel meer waard is, dan wat wij deden en 
dat het er tevens een noodzakelijke aanvulling 
van is. 

Wij kunnen ons best doen met schrijven en tee
kenen, dat is alles, maar laten zien in leven en 
werkelijkheid, dat is oneindig veel meer waard. 

Als daar straks in de groote zaal van Artis, alle 
beschikbare ruimte wordt ingenomen door een rijke 
verzameling van natuurvoorwerpen, door Nederland-
sche liefhebbers ingezonden, — als daar heel veel 
van wat onze flora en fauna voor merkwaardigs 

oplevert, te zien, te hooren en te bewonderen is, 
dan zal zeker bij een groot deel van de bezoekers 
de lust opkomen, zelf ook een? zoo iets samen te 
stellen, te gaan kweeken, bestudeeren en waarnemen 
binnen- of buitenshuis. 

Wie nog nooit een kameraquarium gezien heeft, 
zal verbaasd staan en geboeid worden door die 
wonderlijke schepselen, die toch overal in de buurt 
maar voor het opscheppen zijn; — zóó met terra
rium en insectarium; zóó met de levende Neder-
landsche orchideeën, die er prijken zullen tegelijk 
met de bestuivende wespen, bij wie de polliniën 
nog op kop of sprieten kleven; zoo met roevers uit 
de zoogdier-, vogel- en insectenwereld met hun buit 
tusschen de klauwen; zoo met de inlandsche vleesch-
etende planten; zoo ook met de wilde, of in onze 
tuinen gekweekte bloemen, die in 't geheim bloeien 
en vrucht zetten, die kitteloorige meeldraden, of een 
prikkelbare stamper vertoonen, eenige liefst van 
groote teekeningen ter verduidelijking vergezeld; zóó 
met honderden biologische merkwaardigheden meer. 

Het prospectus van de tentoonstelling dat onze 
lezers op blz. 43 vinden, noemt als illustratie van 
de bedoeling al een aantal voorbeelden. Zoo'n blaadje, 
dat ter verspreiding dient, kan natuurlijk niet te 
uitgebreid zijn; wij zullen in de volgende atleverin-
gen nog wel wat lijstjes geven van dingen, die wij 
zoo gaarne op de tentoonstelling zouden zien. 

Want het moet mooi worden, boeiend, belang
wekkend, leerzaam voor allen, die nog geen begrip 
of besef hebben van wat ons kleine landje aan 
natuurwonderen bezit. 

Doch ook voor velen onzer lezers, die al zooveel 
weten, en toch nog gaarne nader ingelicht wenschen 
te worden, en eveneens voor ons zelven, zal er veel 
op te merken en te genieten zijn. Wij moeten van 
elkaar leeren, hoe we het best de natuur in- en 
buitenshuis nagaan en bestudeeren. 

Daar kunnen we eens zien wat de doelmatigste 
vangflesschen en netten, planten bussen en persen, 
terrariums en aquariums zijn, hoe men 't makkelijkst 
en het fraaist droog of nat prepareert, wat men 
voor studie of als souvenir bewaren wil; hoe men 
vogels opzet, lastige waterplanten in het herbarium 
een goed figuur doet maken. 

Daarom is het zoo wenschelijk, dat bij de inge
zonden hulpmiddelen voor de studie en de liefheb
berij het adres van vervaardiger of verkooper wordt 
aangegeven; ook de kosten van samenstelling of de 
koopprijs en met een enkel woord de middelen, die 
gebruikt zijn; b.v. om een aquarium waterdicht te 
maken. 

Laat dus elk onzer lezers, die denkt het te kun
nen, eens probeeren, een steentje bij te dragen; de 
tentoonstelling behoeft geen grootsche aanblik te 
geven; rijk en degelijk evenwel kan het worden, als 
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velen meehelpen; in een wedstrijd, in de gewone 
beteekenis, zal het niet ontaarden. 

Natuurlijk zullen de bewoners van de hoofdstad 
het makkelijkst en het meest proflteeren, en die 
hebben het wellicht ook het meest noodig. Doch 
Artis en Amsterdam zijn op zichzelf wel een reisje 
waard; mettertijd zal het voorbeeld van 't Genoot
schap wel navolging vinden in andere plaatsen. 

En al is het dus niet met eigen oogen, onze 
lezers, inzenders of niet, zullen er wel wat van te 
zien en te hooren krijgen. Wij kennen hier heel 
wat amateur-fotografen en teekenaars, die ons willen 
helpen. 

Voor eenige jaren, toen ik nog buiten woonde, 
ontving ik eens door bemiddeling van een vriend 

de uitnoodiging, om in den kring, waarvan deze 
lid was, een natuurhistorisch avondje te komen geven. 
Het was nog nauwelijks lente en hij gaf mij den 
tijd tot het najaar. Maar daarvoor stelde hij enkele 
eischen. Het onderwerp mocht niet droog zijn, niet 
te afgezaagd, niet te hoog noch te diep liggen en het 
moest onderhoudend wezen, óók voor iemand, die om 
dieren en planten eigenlijk niet geeft, maar die er, 
nu ja, eene enkele maal wel eens van hooren wil. 
Voorwerpen en afbeeldingen er bij waren zeer ge-
wenscht. 

Nadat ik mij naar eisch in het gewicht dier 
opdracht had ingedacht, kwam ik tot het besluit, 
dat de kruisbestuiving der planten, aanschouwelijk 
toegeliclit, juist iets voor dien avond zou wezen, 
en deze keuze bepaald zijnde, ging ik ten spoedigste 
aan het werk, om in het najaar frisch, boeiend, 
onderhoudend, en vooral ook aanschouwelijk, voor 
den dag te kunnen komen. Daar de voordracht op 
een avond in den herfst zou moeten plaats hebben, 
was ik vrij van het meebrengen van een bijenkorf 
in volle werking en zou ik het met dood materiaal 
en met afbeeldingen moeten zien te stellen; 

Ik heb zelden met meer lust gewerkt, dan dien 
zomer. Reeds vele jaren had ik waargenomen en 
verzameld, al wat zich daartoe aanbood, maar nü 
moest er een bepaald onderwerp worden afgedaan, 
nu moest er worden nagegaan en opgespoord, wat 
daarbij te pas kwam, nu moest er een afgerond 
geheel worden opgeleverd. 

De uitnoodiging was vroeg in het jaar gekomen, 
maar niet zoo vroeg, of de katjesdragende boomen 
en heesters konden mij te vlug zijn, en daar wilde 
ik natuurlijk toch voorbeelden in natura en in plaat 
van vertoonen. 

Wie met tijdelijke verpleging, met het bewaren, 
prepareeren of overzenden raad noodig heeft, behoeft 
ons maar te schrijven; wij hebben met genoegen 
de taak van secretaris der tentoonstelling op ons 
genomen. 

Wij hopen dat niemand, vooral niet de jongelui, 
zich zullen laten weerhouden tot meewerken, uit 
vrees, dat hetgeen zij doen willen, te onbeduidend 
zal zijn. 

In de studie der natuur is het schijnbaar nietige 
vaak van groot belang voor de wetenschap. 

D K P K D A C T I E . 

Ik begon dus, opdat niets mij ontgaan zou, 
zonder verwijl met het maken van een werkplan. 
Het hoofdstuk kruisbestuiving sloeg ik in mijne 
boeken op en stelde toen mijne bezigheden voor het 
seizoen vast. Alle planten en insecten, die ik noodig 
meende te hebben, schreef ik op naar de tijdsorde, 
waarin zij ieder jaar verwacht mogen worden, alle 
waarnemingen, die ik te doen had, kwamen in dezelfde 
lijst; dat werd mijne agenda voor de excursies, die 
ik zou moeten maken. Ik zag ook mijne teeken
behoeften en benoodigdheden voor het verzamelen 
na en verschafte mij ten spoedigste papier voor 
wandplaten, pastel, brandspiritus en wat er verder 
nog ontbrak. Nog teekende ik aan een paar proeven, 
die ik ten spoedigste met waardeloos materiaal 
wilde nemen, ten einde op de hoogte te komen van 
een paar bewerkingen, die ik in dien zomer op mijne 
spiritusvoorwerpen wilde toepassen. 

Toen ik aldus, als Von Moltke, mijn plan de cam
pagne en mijne strijdkrachten in gereedheid had, 
kwam ik een beetje meer op mijn gemak. 

De eerste excursies werden gedaan en ik bracht 
heel wat bruikbaars thuis. Van bedaard bewerken 
van -het eene voorwerp na het andere kon geen 
sprake zijn; dan zouden de laatste verflenst zijn 
geweest, lang voor ik er aan had kunnen be
ginnen. Ik stelde mij dus tevreden met naar de 
frissche exemplaren schetsen en aanteekeningen te 
maken, die mij in staat moesten stellen, tegelegener-
tijd de juiste, natuurgetrouwe beelden op het papier 
te brengen. 

Waren de omstandigheden eens gedurende eene 
week minder gunstig voor zoeken en vangen, dan 
deed ik iets van de werkzaamheden af, die minder 
aan een vasten tijd gebonden waren: ik ververschte 
den spiritus mijner praeparaten, stak de insecten op, 
die ik voorloopig in een fleschje had bewaard, 
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