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rijkheid van zijn vogelbevolking. Het is drie K.M. 
lang en nergens breeder dan ^ KM.; een weg loopt er 
bijna over de geheele lengte middendoor, een dijk 
er omheen, zoodat het heele stuk land (wei- en 
hooiland) ieder oogenblik in zijn geheel overzien kan 
worden. Er nestelen veel steltloopers, vooral die 
prachtige grutto's, maar toch ook een behoorlijk 
contingent kieviten. Wat loeren ons nu eenige 
zomer- en najaarswandelingen? 
1. In 't eind van Juni zijn er veel oude en jonge 

kieviten. 
2. In 't midden van Juli zijn er weinig jonge kieviten. 
3. Op 't eind van Juli verschijnen groote scharen 

jongen. 
4. In Augustus en September wemelt het er van 

oude en jonge kieviten. 
5. Gedurende de wintermaanden vertoonen zich 

grootere of kleinere troepen van meest oude 
vogels. 

6. Bij heel streng winterweer is geen enkele kievit 
te zien. 

Hieruit leert men, dat onze Hollandsche jonge 
kieviten vroeg wegtrekken, maar weldra vervangen 
worden door groote scharen van elders. Later 
gebeurt hetzelfde met de ouden. Of Hollandsche 
kieviten hier wel in groot aantal overwinteren waag 
ik te betwijfelen, maar 't is nog al moeilijk uit te 
maken. Het feit b.v. dat zich in December soms 
opeens groote troepen kieviten in onze polders en 
duinpannen vertoonen, terwijl er eerst maar weinig 
gezien werden, bewijst, dat die groote zwermen uit 
vreemdelingen bestaan, die uit hun kwartieren door 
plotseling invallende kou verdreven zijn. Maar het 
bewijst meteen, dat zij tot zoolang tenminste in de 
buurt van hun broedplaatsen vertoefd hebben en 
wat een Laplandsche kievit kan wagen, durft een 
Hollander -ook. Er komen wel eens bonte of witte 
kieviten voor. Wie ergens in een polder zoo'n zeld
zaam dier aantreft, moet hem maar eens niet in 
naam der wetenschap doodschieten, (we hebben er 
toch al in groote verzamelingen opgezette exemplaren 
van) maar blijven observeeren en nagaan wanneer 

-^•"l is een mikroskoop bij de beoefening der na-
^ Y tuursport juist geen onmisbaar instrument, 

^ toch zal menigeen wel eens de behoefte gevoeld 
hebben aan een vergrootingswerktuig, waarmee meer 
te zien was, dan met een gewone, sterke loep. 

Nu is 't zeker, dat niet iedereen instrumenten 
noodig heeft van een paar honderd gulden, en er 

hij vertrekt, of wat hij anders uitvoert. En haal 
er deskundige getuigen bij, dan is de wetenschap 
meteen gerust gesteld en voldaan. 

Ook in 't vroege voorjaar valt er van de kieviten 
veel te genieten. Ofschoon ze er over 't algemeen 
veel van houden, om 't geheele jaar door 's nachts 
druk in de weer te zijn, trekken ze in 't voorjaar 
ook veel overdag, vooral in de ochtenduren. Een 
maand geleden was ik met een jonge vriend naar 
Ouderkerk gewandeld, in de nevel, en al hadden we 
veel gezien, de rechte Maartsche vogeldrukte was 
't nog niet. Daar opeens, tegen tien uur, trok de 
nevel weg. Wat een heerlijkheid! Een boschrijke 
buitenplaats, waar we juist lan'gs liepen, weergalmde 
dadelijk van 't gekakel van kouwtjes, 't roepen van 
vinken, van koolmeezen en pimpels, en 't geschetter 
van winterkoninkjes. Een steenuiltje zat zich te 
zonnen in een hoogeoude linde. En hoog daarboven, 
nog half verborgen achter de laatste ijle wolkjes 
van 't wegtrekkend nevelkleed, bewoog zich met 
snelle vleugelslag een troep kieviten naar het Oosten. 
De lente was in 't land. 

Twee weken later trokken groote troepen van 
dezelfde vogels haastig in tegengestelde richting; 
naar 't Westen. Wat had dat te beduiden? We 
verkeerden niet lang in 't onzekere, want na een 
paar dagen kregen we die ontzettende sneeuwstorm, 
die ons allen zoo verrast heeft. De slimme kieviten 
hadden hem zien aankomen en zich bijtijds gere
tireerd. Want 't is niet waar, dat de eerste lente-
boden, als ze weer door de barre winter worden verrast, 
met doodsverachting in het eenmaal bereikte vader
land blijven toeven, en dan natuurlijk hun „trouw" 
ellendig met de dood moeten bekoopen. Ze zijn wel 
wijzer en vliegen liever een paar uurtjes even naar 
't Zuiden van Engeland of Ierland, om daar te 
wachten, tot de bui weer over is. Dit is onweder-
legbaar aangetoond door veeljarige, goed georgani
seerde waarnemingen aan de vuurtorens en licht-
schepen langs de Engelsche kust, en iedereen, die 
goed oplet, kan elk voorjaar de waarheid ervan 
opnieuw bevestigd zien. JAC. P. THIJSSE. 

zyn dan ook in hun soort goede mikroskopen te 
krijgen voor een dertig of veertig gulden. Maar ook 
deze som is toch altijd nog vrij groot, en voor zulk 
een bedrag kan een „natuur-sportman" een massa 
andere dingen koopen, die voor hem onmisbaarder 
zijn, dan een mikroskoop. 

Wanneer zich echter de gelegenheid voordoet, om 

Koe men zelf een ftüil^rosl^oop ^an malden. 
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voor een gulden of drie, vier en wat handigheid 
aan een heel bruikbaai toestel te komen, dat om
streeks 200 maal vergroot, dan zal ieder dat er 
toch wel voor over hebben. Voor menschen, die 
zich door een z.g. wondermikroskoop hebben laten 
bedotten, dien e, dat hier heusch een vergrooting 
van 200 maal lineair bedoeld is. En voor menschen 
met hoog gespannen verwachtingen diene, dat 't 
resultaat van onze arbeid géén elegant instrument 
zal zijn, dat eenigszins te vergelijken is met een 
mikroskoop van Zeiss. Maar in 't gebruik zal 't 
meevallen, denk ik. Wie heelemaal niet weet, hoe 
een mikroskoop er uitziet en in elkaar zit, leze dit 
eerst eens na in een of ander boekje over natuur
kunde. 

Evenals bij ieder mikroskoop zijn ook in ons 
geval de lenzen de hoofdzaak. Ze vervallen in 2 
groepen n.1. 't oculair en 't objectief. Terloops zij 
gezegd, dat er objectieven van 240 gulden bestaan. 

We bestellen onze lenzen bij: Mr. J. Lancaster, 

Hechts: liet oculair en het objectief (nat. grootte). 
Links: de heele tubus met de lenzen (x 2/s). 

Colmore Row, Birmingham. Als men opgeeft: „A set 
of lenses to construct a microscope, 200 diameters," 
dan ontvangt men geen lenzen, maar een reke
ning ten bedrage van pl.m. / 2,40. Heeft men die 

betaald, dan komen spoedig daarna de lenzen, en 
in hun soort beste! 

Men ontvangt drie stuks: één groote, één mid
delsoort en één zeer kleine lens. De eerste twee 
zullen samen 't oculair vormen, de laatste 't objec
tief. Bij de lenzen is waarschijnlijk een papiertje 
met eenige aanwijzingen, waarop we echter maar 
niet zullen letten. 

Bij een koperslager bestelle men 2 buizen van 

Verticale doorsnede van het statief (zie de text). 

koper of zink, en wel één, 17.5 cM. lang en 2.8 cM. 
middellijn binnenwerks, en één, 5 cM. lang en 2.8 
cM. middellijn buitenwerks. De middellijn buiten-
werks van de laatste buis moet in ieder geval gelijk 
zijn aan de middellijn binnenwerks van de eerste. 
Anders komt 't er niet op aan, of dit beide 2.8, of 
2.9 enz. is. 

De kortste buis wordt 't oculair en dit zullen we 
eerst afmaken. 

We maken een bordpapieren kokertje van 2.5 cM. 
lang en zóó, dat 't goed vast in de oculairbuis sluit. 
Boven op dit kokertje plakken we een bordpapieren 
schijf van dezelfde middellijn, als 't kokertje buiten
werks, en maken predes in 't midden een cirkel
vormig gat, zoowat zoo groot als de middelsoort lens. 

Nu schuiven we dit kartonnen kokertje met de 
opgeplakte schijf naar voren in de oculairbuis, zóóver, 
dat de rand van 't karton zoowat 1.5 mM. binnen 
den rand van 't oculair komt. Op die rand leggen 
we onze grootste lens met de vlakke kant. Om 
haar daar goed vast te houden, buigen we een 
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stevig koperdraad tot een ring, drukken die ring 
tot op de lens en laten nu los. Door de veerkracht 
blijft de ring zitten, en zit onze lens meteen. 

Vervolgens maken we nog een kartonnen kokertje 
van 1.25 cM. lang ('t moet weer flink in 't oculair 
passen). Daarop weer een schijf met een gat precies 
in 't midden. Dit gat heeft een middellijn iets 
kleiner dan de middellijn van de middelsoort lens. 
Deze kunnen we nu niet met een ring van koper
draad bevestigen, maar daar is wel wat anders op. 

We maken n.1. nog een schijf met een middellijn 
gelijk aan de middellijn binnenwerks van 't kokertje 
van 1.25 cM. Nu wordt de middelsoort lens met 
de vlakke kant op de opening van de vastgeplakte 
schijf gelegd en hierop de losse schijf tegen de 
bolle kant van de lens gedrukt. De figuur maakt 
die schijvengeschiedenis wel duidelijk, en ons oculair 
is nu klaar. 

De oculairbuis schuiven we in de lange buis tot
dat het vlak met de middelsoort lens even hoog is 
als de rand van 't koper. 

Om de objectief lens, die nu nog over is, te be
vestigen, ga men te werk als bij de middelsoort 
lens, maar dit moet heel netjes gebeuren, en de 
schijven moeten niet van te kleine openingen voor
zien zijn, want dan wordt er te veel van 't lensje 
bedekt, 't Kokertje met de objectieflens komt aan 
de andere kant van de lange buis. 

't Is vooral goed, de metalen "buizen van binnen 
dof zwart te maken, bijv. met een mengsel van 
fijn roet, wat terpentijn en een beetje vernis. En 
nog iets: zorg, dat de ronde openingen in de schij
ven goed rond zijn en in één lijn liggen. 

Voor wat nu volgt, hebben we niet veel meer 
noodig dan hout, timmermansgereedschap en een 
beetje timmermanshandigheid. Er moet nu n.1. een 
statief gemaakt worden. Eigenschappen van een 
goed statief zijn: Stevigheid, en een goede inrich- " 
ting om de lenzenbuis heel geleidelijk en langzaam 
op en neer te bewegen. Dit laatste geschiedt bij 
echte mikroskopen gewoonlijk door twee inrichtin
gen, wij zullen ons met een eenvoudige, maar ook" 
heel primitieve moeten behelpen. Doch hierover 
straks. 

We nemen een stevig, vierkant plankje, 1 dM2. 
groot en 1 cM. dik (zie de figuur 1). Lijm en schroef 
daarop een ander even dik plankje, met zijden 8 
en 10 cM. (in de figuur 2). Vervolgens worden 2 
pilaartjes gemaakt, van 1 cM2. doorsnede en 12 
cM. lang (3). Ze worden bevestigd als in de figuur. 
Op 4 cM. afstand van de top lijmen we, tusschen 
de pilaartjes in, een plankje (V), 2 of 3 mM. dik, 

(een sigarenkistenplank is goed genoeg). De zijden 
van dat plankje zijn 8 en 5 cM. In 't midden is 
een rond gat, van 2.5 cM. middellijn. 

Boven op de pilaartjes schroeven we een plankje, 
dat weer 1 cM. dik is (4). 't Beste is, het eenigszins 
ovaal te maken, bijv. grootste afmeting 10, kleinste 
5 cM. In 't midden zagen we een opening uit, met 
een middellijn zeer precies gelijk aan de middellijn 
buitenwerks van de lenzenbuis. Men make dit gat 
eerst iets kleiner, en schure 't dan met schuurpa
pier bij, lederen keer passend, of de lenzenbuis er 
nu goed in sluit. Ook maken we nog een kartonnen 
koker als in de figuur (K). 

Horizontale projectie van het statief (zie de text.) 

Dit alles moet zéér, zéér zorgvuldig gebeuren, 
want hiervan hangt af, of ons product een mikros
koop zijn zal, dan wel een onding. De lenzenbuis 
moet door 't kokertje en 't gat als 't ware zuigend 
op en neer kunnen gaan. Dit is hoog noodig voor 
't instellen. (Hierover in een der volgende afl.) Gaat 
dit op- en neerbewegen schokkend of schommelend, 
dan is al onze moeite vergeefs geweest. ̂  IL.-j i . 

Voor de verlichting dient een spiegeltje S. Een 
rond zakspiegeltje van pl.m. 4 cM. middellijn is heel 
goed. Tegenover elkaar soldeeren we twee metalen 
pennetjes (p). Die pennetjes worden in 2 blokjes 
van 3.5 cM. lang gestoken (q). Onder tegen die 
blokjes lijmen we een ander houtje (r). 't Spiegeltje 
kan nu om de pennetjes draaien. Om 't nog links 
en rechts te kunnen bewegen, schroeven we door 
de bodem van 't statief heen een schroef, zóó, dat 
de punt boven plank 2 uitsteekt. Hierop wordt de 
spiegelstellage geschroefd, doch niet te vast. En 
hiermee is ons mikroskoop af. Hoe men er mee 
werkt, daarover later! r ^ w . - {tAO% k^-I^A 

GABJE'AWE. 


