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Ka een onn?ecler in een parl^, en een zonderlinge plant. 

^ y N 6 laatste week van de vorige zomervacantie heb 
s^*/ ik te Zwolle doorgebracht, 't Was de heele 

Maandag drukkend warm geweest, zoo warm, 
dat ik geen lust had, in 't open veld of langs de dijken 
te gaan botaniseeren, en dit zegt wat. Tegen een 
tocht naar de Trijsenberg, naar Dalfsen, Heino of 
de Agnietenberg, allemaal bekoorlijke, uitgezochte 
plekjes voor de natuurliefhebbers, en ook lommerrijk 
genoeg, om er, tegen de felle zon beschut, te kunnen 
studeeren, zag ik wel wat op; want de wandeling 
er heen was niet aanlokkelijk bij zoo'n stekende 
zon en 't werd er ook al wat laat voor. Bovendien 
de dondervliegjes, de barometers en de melkboeren 
dreigden met onweer, en de hemel leek, behalve in 
de zonstreek, zoo effen en zoo dof, als was hij van 
grijs-blauw matglas gemaakt. 

Thuis blijven dus? Neen, daarvoor is men immers 
in de vacantie niet buiten. Dan maar in de late 
namiddag naar 't Nieuwe Werk, zoo als de officiöele 
naam luidt, of naar 't Engelsche Werk, zoo als 
de Zwollenaars het noemen. 

Dat Engelsche Werk nu is een park, zoo mooi 
als er weinig in ons land zijn. Misschien ben ik 
in dit opzicht niet onbevooroordeeld, maar mij dunkt, 
het Haagsche bosch en de Haarlemmerhout zijn 
niet mooier. Al ontbreken, behalve op Zondag, in 

't Zwolsche bosch de menschen de vogels, en de 
eekhoorns, de vlinders en de mooie wilde planten 
maken het er voor een natuurliefhebber gezellig 
genoeg. 

't Engelsche Werk ligt vlak aan de Usel, tusschen 
de spoorbrug en het Katerveer, op een driekwartier 
gaans van Zwolle. Het eerste deel van de weg 
er heen is een mooie laan: de Veer-allee; die voert u 
eerst langs de Willemsvaart; dan gaat ge over een 
heuvel met sparren begroeid, de oude Spoolderberg; 
daarna kruist de weg de Willemsvaart en slingert 
zich langs de keurige buitenplaats Frisia State tot 
aan de vrije, ruime ingang van 't Engelsche werk. 

Ik kan de lust haast niet weerstaan, een beschrij
ving te geven van dit mooie park, waarin ik van 
kindsaf heb rondgedwaald, waarin ik tot nog toe 
nog elk jaar een paar dagen heb doorgebracht met 
mijn goede kennissen uit de planten- en dierenwereld. 
Maar dat beschrijven hoop ik later eens te doen, 
als er eens veel plaats voor mij beschikbaar is. Op 
die warme Maandagmiddag ging ik er dan ook niet 
heen, om nieuwe planten te zoeken, wel met de 
hoop, een paar oude bekenden weer te vinden, die 
ik er het vorige jaar tot mijn spijt gemist had, 

Wat zou ik er ook voor nieuws vinden ?" Ik durf 
niet zeggen, dat ik elk grassprietje ken, dat er 
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groeit, maar veel zal 't toch niet schelen, geloof ik. 
Wij, mijn vrouw en kinderen gingen mee, waren 

ongeveer halfweg, toen de hitte letterlijk onuit
staanbaar werd; zelfs onder de schaduw van de 
hooge iepen van de Veer-allee. Een minuut of wat 
later werd de lucht loodgrauw; en zonder dat er 
ook maar één waarschuwende windstoot vooraf was 
gegaan, deed ons een felle bliksemschicht schrikken. 
Onmiddellijk er na kraakte en ratelde een hevige 
donderslag boven on-
zo hoofden. Toen be
gon het te ritselen in 
de bladeren, 't ritselen 
werd een kletteren en 
knetteren van belang; 
loodrecht vielen de 
groote droppels in de 
spiegeleffen vaart en 
deden duizenden blaas
jes dansen aan de op
pervlakte. We vlucht
ten allen een van de 
uitspanningen aan de 
Spoolderberg binnen, 
en schuilden onder de 
tent. 

Bij die eene donder
slag bleef het voorloo-
pig, maar 't druppelde 
door en mijn familie 
had verder geen lust 
in een wandeling door 
't natte park, te meer 
daar de regen de 
warmte nog deed toe
nemen. 

De lucht werd iets 
helderder, ik pakte 
mijn plantenbus en 
ging er alleen op uit. 
Ik mag graag bloemen 
en bladeren en boo-
men zien, dadelijk na 
een zomersche regen
bui; dan schittert het 
zoo mooi, op de neer-

Top van Epipactis latifolia. 

Vlak bij het holle wegje, waarvan oude elzen en 
gele kornoeljes een berceau hebben gemaakt, staat 
aan de voet van een hooge spar een orchidee te 
bloeien. Groote wespen smullen van zijn honig en 
transporteeren op hun kop de gele stuifmeelklompen 
naar andere planten. 

Deze zelfde Epipactis latifolia heeft mij nu al 
acht jaren lang te denken gegeven. Heel alleen 
prijkt hij daar forsch en hoog, en draagt verbazend 

vele en groote bloe
men; alle andere or
chideeën van dezelfde 
soort staan in 't park 
bij groepjes; tien, 
twaalf op een ruimte 
van een dertig pas in 
omtrek. Deze alleen 
houdt niet van gezel
schap, elk jaar zocht 
ik naar uitloopers en 
ijaar zaailingen in zijn 
onmiddellijke nabijheid; 
maar nooit heb ik iets 
kunnen vinden, dat op 
een afstammeling of 
nakomeling lijkt; op 
vijf minuten gaans in 
't rond is en blijft dit 
de eenige Epipactis. 
Vruchten en rijpe 
zaden draagt hij in 
overvloed; orchideeën 
zaaien zich niet ge
makkelijk, dat weet 
ik wel; maar waardoor 
zendt deze plant geen 
uitloopers af? Zou hij 
al zijn kracht ver
spillen met vruchten 
voortbrengen? dacht 
ik meer dan eens. En 
om de proef te nemen 
sneed ik verleden jaar, 
even voor het open
gaan, de bloemtros af 
en liet de onthoofde, 

gebogen bloemkopjes, aan de bladranden en langs 
de gladde beukenstammen; dan komt er zoo'n lustig 
leven in de wereld van kleine dieren, die bij de 
lange droogte zich schuilhielden en na de bui zich 
komen laven aan de lekkende bladeren. 

Duizenden padjes en kikvorschen, zoo groot als 
erwten, wippen over de vochtige paden; groote 
zwarte, gemarmerde of oranje-roode slakken glijden 
door de plasjes, de jonge vogels komen zich baden 
en maken toilet aan de vijverzooraen. 

rijkbebladerde stengel staan. 
Nu is 't weer Augustus, en net de tijd van 

bloeien Hier is de juiste plek, laat ik eens zoeken. 
Gelukkig! Mijn orchidee staat er weer;gezond en forsch 
is hij opgeschoten; maar hij heeft geen bloeistengel 
weer voortgebracht, evenmin als nieuwe planten; do 
proef is mislukt en ik ben even wijs als te voren. 

Foei, wat is het schrikkelijk warm, het bukken 
om naar de uitloopers van de orchidee te zoeken, 
heeft me moe gemaakt; 't is, of de beuk daar 
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boven me warme lucht op mij neer laat zakken. 
Daar begint het weer te donderen en te regenen; 

druppels, zoo groot als knikkers, boren kuiltjes in 
't mulle zand. Ik zal straks wel verder zoeken 
naar jonge plantjes, want ik wil zeker van mijn 
zaak zijn; maar eerst moet ik wat verfrisschends 
drinken. 

De uitspan
ning aan de 
Ysel is vlak bij 
en biedt mij 
drank en dak. 
Nu breekt de 
bui voor goed 
los, en er komt 
wind bij. 

Wat is 't 
hier heerlijk 
rusten. Ik trek 
mijn jas uit 
en zit onge
geneerd in 

hemdsmou
wen aan het 
donkergroene 
tafeltje, onder 
de veranda. 
Er is nu toch 
geen mensch 
dan de tienja
rige kellne-
rin. Mijn glas 
kwast is al 
leeg. Met een 
druppel sui
ker vocht lok 
ik een wesp 
naar de tafel; 

hij kwam 
schuilen tegen 
de bui, net 
als ik; hij 
mag ook mee 
genieten; een 
aardig beest 
zoo'n wesp, 
net de uniform 
van de ves
ting-artillerie. 

Het wordt ernst met het onweer. Vóór mij, een 
uur ver, zie ik tegen de Veluwe op; licht teekenen 
de Woldbergen zich af tegen de donker, vlekkige 
lucht; boven de Uselbrug steekt Hattem's torentje 
uit en lijkt veel dichterbij dan 't is; de Usel zelf, 
teruggedrongen in zijn zomerbed, is gesluierd door 
de vallende druppels en door de opstijgende dampen; 

hij lijkt een slangvormige wolk, die op de aarde is 
gevallen tusschen het glimmende gras van de uiter
waarden in. Links, heel in de verte, komt een trein 
aankruipen, van de hellende Veluwzoom af, heel 
heel langzaam; zie, hoe hij zich zelf tegen houdt, uit 
vrees van in de Usel neer te rollen; zacht ramme

lend glijdt hij 
nu door de 

traliekoker 
van de brug; 
rechts van mij 
schuift haast 
onmerkbaar 

de veerpont 
over 't water, 
beladen met 
een huifkar, 
drie boeren en 
een boerin. 

Achter mij 
en boven mij 
in de hooge 
hoornen klet
tert en ratelt 
het maar door 
op takken en 
bladeren, een 
kwartier lang, 
dat hoeren en 
zien vergaat; 
daar breekt de 
lucht boven 
de Usel, een 

windvlaag 
zwiept de top
pen en jaagt 
wolken regen-
stof voor zich 
uit, nog een 
donderslag en 
de bui is over
gedreven. De 
vogels zingen 
al weer, niet 
zoo mooi en 
zoo hartstoch
telijk als in 
de lente, maar 
toch mooi ge

noeg, om iemand blij te maken. Hè, wat een heer
lijke, frissche heilucht komt daar aanwaaien, jammer 
dat de dag om is, anders ging ik nog eens naai
de overkant, de Veluwe op. 

Maar 't is ook waar; ik moet, om zekerheid voor 
me zelf te hebben, wat die orchidee betreft, het 
Engelsche Werk nog even door. In de „Moordpoort" 

Steel van Phallus impudicus in zijn voetzak. 
Links een Herfst-paardeHoem, Leontodon autumnalis. 
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is 't al vrij donker; aan 't eind van 't lange gewelf 
glimmert het natte groen weer helder op; maar 
ook in 't holle wegje en in 't berceau heerscht 
schemerduister; daar ginds bij die dikke beukenstam 
moet ik wezen; wat glimmen die licht-grijze gladde 
stammen rossig in de avondlucht; wel, die herfst-
paardebloem wil zich nog even openen na de bui, 
voor hij geheel zijn oogen sluit; daar staat nog 
zoo'n forsche, gele Leontodon half te slapen in de 
schemering. 

„He, wat is dat? Nu is hier toch iemand voorbijge
gaan !" zei ik halfluid onder 't naderen van mijn plekje. 
„Daar heeft een fijngevoelig voorbijganger de aardig
heid gehad, in mijn afwezigheid iets heel moderns 
en hoog-menschelijk-kunstmatigs midden in dat 
hoekje echte, wilde natuur te zetten; daar staat 
zoowaar een kousje van gasgloeilicht tusschen de 
struiken en de rottende afgevallen bladeren, 't Is niet 
kwaad bedacht; wat voel je door zoo'n sarcastische 
tegenstelling de natuur des te dieper. Maar wat een 
groot kousje! En 't is grof! 

Lezer, ik speliu niets op de mouw en ik fanta
seer al schrijvende volstrekt niet om een passende 
vergelijking te vinden. Tot op drie pas afstands 
dacht ik, op mijn woord, nog niet anders, of ik zag 
in de schemering onder de boomen werkelijk een 
porcelein-wit gloeikousje tusschen de struiken staan. 

Maar toen ik bukte op de plek, waar ik een paar 
uur te voren had rondgesnuffeld, bemerkte ik tot 
mijn verbazing, dat daar, naar 't mij voorkwam op 
geheimzinnig snelle wijze, een plantaardig voorwerp 
was gegroeid, dat ik noch hier, noch ergens anders 
ooit had gezien, zelfs niet iets, dat er op lijkt. Op 
deze plek zelf had ik een kwartier geleden blaadje 
voor blaadje gekeerd, om op de aarde naar orchi
deeën-spruiten te zoeken, en toen was van dit raad
selachtig voorwerp niets te bespeuren; 't moest in 
mijn afwezigheid zijn opgeschoten, tijdens het onweer, 
dat stond bij mij vast, zoo zeker als twee maal twee 
vier is. 

Onmiddellijk haalde ik mijn schetsboek tevoor
schijn; op de voet van een beuk in de diepte van 
de weg gezeten, had ik het voorwerp vlak op de 
hoogte van mijn oogen, en zoo goed ik kon, heb 
ik 't geschetst. 

Het porcelein-witte kousje had bovenaan een kleine 
opening, waar ik mijn dun potlood in kon steken 
en het ondereind stak in een zakvormige kom, die 
aan de bovenrand blijkbaar was ingescheurd. Het 
kousje was niet glad, maar met scherp-hoekige 
en kantige putjes, als de boterkant van een beschuit. 

Ik heb 't voorwerp zorgvuldig gemeten; het was 
van de rand van 't zakje tot aan de top ruim 14 c.M. 
groot; het dikke, gladde, vleezige zakje was 4^ c.M. 
diep. 

Toen ik klaar was met teekenen, zocht ik naar 

meer exemplaren in de buurt, en ik vond een eind 
verder er nog een; deze was afgebroken uit zijn 
voetzak, maar overigens geheel gaaf en nog zuiver 
wit; ik lichtte het voorwerp op en zag dat het hol 
was, maar niet leeg, het wemelde er in van aas-
kevers, geheel dofzwarte (Sylpha obscura) en zwarte 
met roode borstschilden (Sylpha thoracica). 

Al had ik het voorwerp nooit gezien en al wist 
ik op 't eerste gezicht niet, wat ik zag, zooveel had 
ik al wel aan plantkunde gedaan, om bij eenig 
nadenken uit te kunnen maken, dat ik met een 
zwam of een paddestoel te doen had, al was het 
er een van een voor mij bijzondere soort en een 
ongewone vorm. Al kijkende naar 't voorwerp, 
kwamen mij ook wel afbeeldingen in herinnering; 
zoodat ik begreep met een zwam te doen te hebben 
uit de familie der Phallaceeën, na verwant met die 
van de Lycoperdaceeën, waartoe ook de stuifballen 
behooren, die ieder wel eens gezien heeft; eenafbeel
ding er van heeft er al in ons tijdschrift gestaan. 

Nu kon ik mij ook wel verklaren, hoe zoo'n groote 
plant zoo spoedig op kan schieten. Bij 't zoeken 
op de plek waar deze Phallus impudicus groeit, 
heb ik de eivormige bal over het hoofd gezien, die 
vlak bij de aarde, misschien onder een blad, ver
borgen lag, en met een geelwitte, taaie pees in de 
aarde was vastgehecht. Onder de warme onweers
regen is de bal van boven open gesprongen en 
daaruit schoot de vreemdsoortige paddestoel op. 

Zoo bedisselde ik de zaak. Maar gissen doet 
missen; omdat ik mijn lezers geen eigengemaakte 
wijsheid wil aanbieden, schreef ik aan Prof. Oude-
mans, die een heel groot en mooi werk over de 
Nederlandsche paddestoelen heeft gemaakt. 

En ik ben blij, dat ik het besluit, getrokken 
uit een enkele waarneming en nog wel bij een 
plant, die ik voor 't eerst in natura te zien 
kreeg, niet dadelijk heb opgeschreven. Professor 
Oudemans antwoordde mij spoedig heel welwillend, 
na nog een andere terechtwijzing, dat hij twijfelde 
aan de juistheid van mijn waarneming en mijn ge
volgtrekking, omtrent de snelheid van opschieten 
van deze soort van paddestoel. Hij onderstelt, dat 
de plant wel reeds opgeschoten was, toen ik een 
half uur te voren de groeiplaats bezocht; maar dat 
ik die toen over 't hoofd heb gezien, hetzij doordien 
de Phallus onder dor loof was verborgen of wel, 
doordien alleen de bruinachtige hoed daar boven 
uitstak. Deze hoed zal door de stortregen afgerukt 
en verloren gegaan zijn. 

En gaarne neem ik die mogelijkheid aan. In deze 
zomervacantie hoop ik gelegenheid te vinden, de 
zelfde plek nog eens te bezoeken en als ik het tref, 
de ongeopende bal te vinden, blijf ik er bij zitten, 
tot de plant opschiet, al moet ik er ook een heele 
dag aan besteden, (v . ^ i*" / ' " ^ 
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Maar dan moet het toeval mij helpen, en dat is 
nog al grillig. Paddestoelen komen vaak op de 
zelfde plek weer op, waar zij een jaar te voren 
groeiden, doch lang niet altijd in de zelfde week. 

't Is daarom erg jammer, dat ik het opschieten 
niet maar dadelijk heb kunnen waarnemen, zult u 
zeggen. 

Och, ik ben al best tevreden, dat ik deze geheim
zinnige plant zelf eens levend heb mogen zien staan 
met zijn merkwaardige, kurkdroge, reinwitte kolf 
hoog opgericht boven de omringende natte, zwarte 
aarde. ^EHEetNT^isH 

Want de plant is vrij zeldzaam. Ook had ik 
dus niet eens de heele plant vóór mij; door de 
stortbui was van de witte steel een donkerbruine 
kap afgeslagen, die, als een bruine hoed en schouder
mantel in één, los over de steel heen hing. Die 
hoed is eigenlijk 't voornaamste deel van de plant, 
want daaronder of eigenlijk aan de binnenzijde ervan 
scheidt zich een vocht af, waarin zich de rijpe 
sporen bevinden. 

Van alle kanten komen dan de aaskevers aan
vliegen om te smullen; deze zorgen tot dank voor 
de verspreiding van de plant, want rondom hun 
lichaam worden ze daarbij bekleefd met de sporen)f 
dat zijn bij deze planten, wat de zaden bij andere 
planten zijn. Met dit verschil, dat uit deze sporen 
niet dadelijk weer zoo'n zonderling gewas voortkomt; 
er ontstaat eerst een grijs, dikvlokkig weefsel, dat 
zich ver in de aarde verspreidt, de zwamvlok, waar
van onze lezers al eerder gehoord hebben. Daarin 
heeft, naar sommigen onderstellen, bevruchting 
plaats. Hoe dit zij, op een gunstige plek en bij 
gunstige omstandigheden, groeit eerst de bal en 
daaruit het voorwerp, dat ik op het plaatje zoo 
getrouw mogelijk heb weergegeven. De lezer moet 
er zich de hoed maar bij denken. Vind ik een 
volledig exemplaar terug, dan zal ik het dadelijk 
voor Be Levende Natuur teekenen. Of mocht een 
van onze lezers gelukkiger zijn dan ik, dan hoop 
ik, dat die het doet. 

Ik kan geen mensch, die bij toeval zoo'n Phallus 
mocht vinden, aanraden de sporen te kweeken; ik 
weet trouwens niet, of 't lukken zou. Ook is het 
niet aan. te bevelen, de witte steel mee naar huis 
te nemen, tenzij men dadelijk spiritus bij de hand 
heeft. Het geel-witte zakje is al in een half uur tot 
gelei vervloeid; maar dat is het ergste niet, zooals 
ik ondervond. 

Met mijn vondst voorzichtig in de plantenbus 
geborgen, ging ik blijmoedig mijn familie weer op
zoeken; ze hadden nog op mij gewacht in de uit
spanning bij de Spoolderberg, en we maakten geen 
haast met naar huis gaan, want het was een heer
lijke avond geworden; het gezelschap was nog met 
eenige kennissen aangegroeid. 

Ik lei de plantenbus in een hoek van de veranda 
en ging aan tafel zitten. //Hé/ zei mijn vrouw een 
oogenblik later, ,/het was eerst zoo heerlijk frisch 
na 't onweer, nu begint het weer benauwd te 
worden." Ook de anderen maakten dezelfde opmer
king. //Ik dacht dat hier de grachten niet geurden, 
maar de Willemsvaart stinkt nu precies als onze 
Nassaukade in Amsterdam." „Ja / zei de kastelein, 
wat een vreemde, nare lucht! 't is of er een dood 
beest in de sloot hier naast ligt!" Hij ging eens 
kijken, maar er was niets te zien. 

Wij wandelden naar huis en de een voor, de 
ander na maakte opmerkingen over de rare lucht 
van de vaart. Maar ook in huis bleek de zelfde vieze 
geur aanwezig te zijn. Ik begreep, dom genoeg, 
nog niet, waar de stank vandaan kwam, maar 
ieder, die uit de frissche buitenlucht de kamer in 
kwam, kneep de neus dicht en liep er weer uit. //Net 
als toen er bij ons thuis een dooie rat achter 't 
behang zat," zei er een van 't gezelschap. Deuren en 
vensters werden wijd opengezet, maar 't hielp niet 
veel. Ik maakte zonder erg de plantenbus open, om 
mijn merkwaardige vondst eens te laten bewonderen, 
en vertoonde de zwam; maar daar had j e ' t gaande. 

//Er uit met dat ding!" //Gooi weg!" „Menschen, 
kinderen, wat een stank!" Allen knepen de neus 
dicht. 

Ik moest de kamer uit met mijn vondst; al 
toonde ik aan, dat de plant nog frisch was; en al 
beweerde ik ook, dat de stank geen werkelijke stank 
was, doch slechts een wonderbaarlijke nabootsing 
van de aaslucht, waardoor de aaskevers, die de 
sporen moeten verspreiden, worden aangelokt... het 
hielp niet. 

Ik moest de kamer uit, als ik mijn plant wilde 
redden, want men trachtte hem mij al schertsend 
met een tang uit de hand rukken. 

In huis houden mocht ik hem ook niet en ik wist 
geen beter raad dan het ding, dat, merkwaardig 
genoeg, zijn stank niet noemenswaard aan de handen 
of andere voorwerpen mededeelde, naar mijn vriend 
Thijsse te zenden, die zooiets ook nog nooit gezien 
had, zooals ik wist. Ik nam boven een kistje met 
sigaren, deed die er uit, en pakte de Phallus er in; 
de tabakslucht zou de aasstank wel overwinnen, dacht 
ik. Daarop een half dozijn kranten er om heen, 
toen wat pakpapier met touw er om, en gauw er mee 
naar Van Gend & Loos. Ik kwam m'n broer tegen, 
en 't eerste woord, dat hij zei, was: //Jakkes, heb 
je daar een dood beest in dat pakje?" 

Ik weer naar huis, want op 't kantoor zou ik 
het ding zoo niet kwijt raken, dat begreep ik wel. 
Een dubbeltje naphtaline smeet ik in der haast bij 
't kistje in en 't ging naar Amsterdam. 

De volgende dag had ik bericht van Thijsse met 
dankbetuiging voor mijn welwillendheid, om hem 
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iets te laten zien en ruiken, wat hij nooit gezien 
of geroken had, een dankbetuiging, vervat in de 
volgende bewoordingen: 

,/Wat bezielt je toch, om mij zoo iets in huis te 
sturen; mijn vrouw en kinderen vlogen de kamer 
uit, toen ik 't kistje open maakte. De zwam was 
nog heelemaal gaaf, maar ik heb hem terstond een 
halve meter diep in de grond begraven met het 

at het meest voor de hand ligt, wordt het 
laatst gedaan. 

Als er nog nooit een wijsgeer geweest 
is, die dat gezegd heeft, dan hebben alle philosofen 
tot heden hun plicht verzuimd. 

Reeds voor anderhalve eeuw kweekte Sepp hier 
ter stede met het meeste succes vlinders, zestig jaar 
heeft „Artis" bestaan, en eerst in dit jaar ziet het 
genootschap kastjes met levende rupsen binnen zijn 
muren. 

Waarom eerst nu? 
Aan 't geld haperde het niet, want de kosten 

zijn zoo weinig, dat een particulier met een matige 
verdienste er wel bij kan. Plaatsruimte?— er is 
haast geen beknopter levende verzameling denkbaar. 
Moeite en zorg?.... Artis heeft proeven van kweek
en verplegingskunst gegeven, waarbij deze heele 
vlinderteelt maar kinderspel is. 

Waarom zijn er dan zestig jaar noodig geweest, 
om Artis in dit stadium te brengen? 

Westerman, de eerste directeur, was een volijverig, 
zich toewijdend man. Hy was ook een wijze van 
de practijk, en aan die laatste hoedanigheid juist 
zullen wij het moeten toeschrijven, dat hij de rupsen 
liet, voor wat zy waren. Ik neem nog eens over, 
wat voor veertig jaar Snellen van Vollenhoven schreef: 

Wie de gelede dieren door eigen onderzoek wil 
leeren kennen „moet zich de onverschilligheid van 
hen, die hij wil laten deelen in zijn vreugde over 
een nieuwe oplossing van een natuurhistorisch 
vraagstuk, hij moet zich het schouderophalen der 
menigte, die minachtend op hem neerziet, niet 
aantrekken; hij moet zich niet gelegen laten liggen 
aan het oordeel der wereld; slechts voor dezen prijs 
zijn entomologische genoegens te koop." 

Wie kon in die dagen, als directeur van een 
dierentuin, die uitsluitend door contributiën bestaan 
moet, en dus één en alleen bij de gratie van 't 
publiek moet leven, wie kon toen veel lust voelen, 
om beerrupsen en koolwitjes binnen te halen? 

kistje er bij. Ik ben nög misselijk. Als je weer 
zoo iets hebt, houdt je 't maar in Zwolle, of zet 
het zelf op spiritus." 

Ik heb zeker niet noodig te zeggen, dat Stink-
zwam, de Hollandsche naam voor deze paddestoel, 
een zeer toepasselijke naam is. 

E, HEIMANS. 

t Maar de tijden zijn veranderd, en Westermans 
onmiddellijke opvolger. Dr. Kerbert, als practisch 

t man zijn tijd deels volgend deels voorgaand, geeft 
a aan de paria's — met wat edellieden versterkt — 

een plaatsje. 
r Hij zal er nimmer berouw van hebben. 
r In den loop der jaren hebben duizenden en duizen-
t den groote en kleine menschen de diergaarde 
a bezocht, en allen hebben versteld gestaan over zoo'n 

inrichting. Olifanten, giraffen, struisvogels, leeuwen, 
prachtvogels, alle in flinke verblijven, 't gaf een 

n éénigen indruk. De verbaasde oogen werden haast 
e te groot voor hun kassen. Maar als je nu weer 
s thuis kwam en je dagelijksch verblijf was niet 
r. bepaald een landgoed, waar je struisen en kameelen 
:- kon houden, hoeveel geestdrift behield je dan nog, 
e om zelf eens wat te beproeven ? 

Aan Dr. Kerbert de eer, een brug gelegd te hebben 
t, van den heerlijken tuin, met zijn rijke volières, zijn 

berenpaleis, zijn ferme stallen voor groote dikhuiden, 
;, naar de bescheiden rupsenkweekerij van den school-
n knaap. Nu zal Artis niet langer verbijsteren, maar 
t — wat beter is! — aan ' t werk zetten. „Dat ga 
n ik óók doen," heb ik jongens, die het insectarium 
r, bezochten, tot elkaar hoeren zeggen. Anderen, die 
'x al begonnen waren, keken belangstellend naar de 
il inrichting der kastjes. Eén kwam er met een beer-
n rups in een doosje, misschien wel om die aan te 
ir bieden, maar toen hij de figuur met de mooie kapel, 
h die bij het kastje staat, had gezien, nam hij zijn 
ir rups weer mee, om zelf eens te probeeren. Geluk, 
it mijn jongen, 't zal wel gaan! En mijn gelukwensch 
n aan Dr. Kerbert, die in deze kamer niet slechts 
s kapellen maar ook „werkende leden" voor Artis 

kweekt. Door den practischen, paedagogischen greep, 
Q om ten toon te stellen, wat zich aan de onmiddel-
n lijke omgeving aansluit, om vóór te doen, wat 
t iedereen kan nadoen, heeft het genootschap zijn 
i, terrein gemaakt tot een kweekbed der natuurliefde 

in onze stad; en als de jongens, die hier hun indruk-

Ket 3nsectarium in ,,jMatura flrtis Cöagistra." 




