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Arme kerel! Eindelijk ziet of hoort hij wat: een 
klein wormpje kruipt uit den grond, een made kronkelt 
in het vochtige, dorre loof en nu vliegt hij als de 
bliksem er op af, pakt het diertje en vliegt er mee 
naar zijn wijfje, dat al met den bek open zit en 
met half hangende vleugels en een van voldoening 
getuigend gesjierk, het hapje in ontvangst neemt. 
Voor ze het goed en wel heeft ingeslikt zit Philomeel 
weer op den loer en niet lang duurt het of zijn 
ega port hem weer aan met haar schrille roepje. 

Dit gaat zoo wel vijfentwintigmaal achtereen en 
ten slotte krijgt ge de overtuiging, dat de juffer de 
liefdesbetuigingen van den jongeling (want als zoo
danig is die voerderij toch bedoeld) tot een substantieel 
ontbijt weet te doen aangroeien. 

Dit voeren van de wijfjes gedurende den paartijd 
gebeurt bij zeer veel vogelsoorten, maar bij geen 
enkele neemt het zoo'n omvang aan als bij de 
nachtegaal-groep. Roodborstjes-dames bijvoorbeeld 
kunnen hun mannen ook geweldig aan 't werk 
zetten. De huismusschen maken er veel minder werk 
van, die stoppen hun wijfje wel toe, maar ze houden 
het geen vijf minuten vol, vinken zijn al vlijtiger 
en kneutjes hebben het al veel harder te verant. 
woorden. Je zoudt haast gaan meenen: hoe beter 
zanger, hoe meer onder de plak. . 

Naarmate het seizoen vordert, wordt het mannetje 
meer onafhankelijk. Het kiezen van de nestplaats 
geschiedt al voor een groot deel onder zijn invloed, 
soms beginnen mannetjes en wijfjes ieder een nest 
te bouwen, en dan hebben ze zeker heel wat te 
discussieeren over de vraag, welke van de beide 
plannen voltooid zal worden. Die nachtegaalsnesten 
zijn lang zoo slordig niet als wel gezegd wordt, 
sommige zijn heel aardig afgewerkt, getuige de hierbij 
gevoegde foto. 

Omtrent den zang van den nachtegaal bestaan 
heel veel verkeerde voorstellingen en er zijn 
nog altijd menschen, die meenen, dat hij alleen 
's nachts zingt. Niets is minder waar. Er zijn veel 
nachtegalen, die na de eerste week van Mei nooit 
weer 's nachts zingen. Intusschen mag hierbij wel 
in 't oog gehouden worden, dat de beteekenis die 
verschillende menschen aan het woordje ttnacht" 
geven, nog al uiteenloopt en de eerste de beste 
Hoogere-Burger, die wat van cosmogorafie geleerd 
heeft, weet er van mee te praten, dat op onze breedte 
in de maand Juni de avondschemering nog niet 
ten einde is, of de morgenschemering begint reeds. 

Mijn ervaring is deze: in de laatste week van 
April en het begin van Mei zingen de nachtegalen 
het meest en het mooist in het laatste deel van 
den nacht, tusschen .tweeCn en drieën en sommige, 
heel enkele, houden dat vol tot in Juni. Zijn de 
wijfjes eenmaal goed en wel aangekomen, dan krijgt 
de dagzang de overhand op de nachtzang en dan 

wordt het meest gezongen 's morgens van drie tot 
zes uur, van achten tot elven, om vier uur weer 
en eindelijk in den avond. 

Na elf uur 's avonds zingen er niet veel meer. 
Het weer, de meerdere of mindere rust in den omtrek 
van het nest, de toestand van het huishouden en 
de individualiteit van den zanger zelve, brengen 
groote verscheidenheid in de dagverdeeling, zooals 
ge gemakkelijk merken zult, indien ge eenige dagen 
achtereen aan teekeningen houdt van wat er onder 
de nachtegalen in uw buurt al zoo voorvalt. 

Als een nachtegaal aan 't zingen is, dan verkeert 
hij niet in zoete vergetelheid van wat er om hem 
heen gebeurt. Niets ontgaat hem en wanneer ge 
met den gewonen nachtegaalzang bekend zijt, dan 
zult ge ook bespeuren, dat elke gebeurtenis: de 
nadering van een luisteraar, het voorbijvliegen van 
een groote vogel, de zang van een ,mededinger" 
of van een andere zangvogel, een wijziging in zijn 
lied brengt. Hij vervalt dan soms in gillende ge
luiden, dan weer laat hij zijn bekenden kikker hooren 
en als het liedje van dien anderen zangvogel hem 
toelijkt, dan bootst hij dat na, want hij is lang 
niet altijd hoogdravend en houdt op zijn tijd evenveel 
van een grapje als elke andere zanger. 

JAC P. THIJSSE. 

ORNITHOLOGISCHE REIS-
HERINNERINGEN. 

•j-Hoen ik voor ongeveer twee jaren onder gelijk-
1 luidend opschrift eenige vogelkundige berichten 

r mededeelde omtrent eene door mü gemaakte 
reis naar enkele plaatsen in Noord-Duitschland, is 
mij gebleken, dat die berichten door sommigen, die 
zich voor vogels interesseeren, met eenig genoegen 
gelezen zijn. Dit geeft mij moed om thans, nu ik 
wederom een paar reisjes heb gemaakt, ook daar
over een en ander te schrijven, in de hoop dat aan 
deze regelen een even goed onthaal moge te beurt 
vallen. 

Ik begon dan dezen zomer met een uitstapje naar 
Texel, welk eiland, ofschoon reeds meermalen door 
mij bezocht, toch steeds zijn aantrekkingskracht 
blijft uitoefenen. Het eiland boeit mij vooral daarom, 
omdat het eene in hoofdzaak geheel andere natuur 
en vogelfauna te zien geeft dan die welke in mijn 
binnenlands gelegene Utrechtsche omgeving te aan
schouwen vallen. Hier bosch, heide en bouwland; 
daar strand, duinen en water. 

Ik zwierf twee dagen op het heerlijke eiland rond 
in gezelschap van mijn schoonzoon, die in de vogel-
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wereld eveneens genoegen heeft, en bij optelling 
van het aantal door ons in dien korten tijd waar
genomen soorten, bleek het ons, dat dit het niet 
onbelangrijk cijfer van 54 bedroeg. Ik zal deze niet 
alle vermelden en trouwens over onzen tocht ook 
niet verder uitweiden, want over Texel en zijn 
gevederde bewoners is al dikwijls genoeg geschreven. 
Voldoend zij het te wijzen op drie vogelsoorten die 
door ons werden waargenomen, resp. verzameld en 
die op 31 Mei en 1 Juni (de dagen van onzen tocht) 
in ons land niet meer veelvuldig plegen te worden 
aangetroffen. Ik bedoel de rosse grutto [Limosa 
lapponica L), de goudkievit {Squatarola squatarola L.) 
en de drieteenige strandlooper {Calidt is arenaria L.). 
Van eerstgenoemde species werden eenige, van ieder 
der beide andere slechts één voorwerp aangetroflen. 
Al deze vogels hielden zich op bij ondiepe water
plassen op eenigen afstand van het strand. De 
strandlooper werd bemachtigd en bleek een interes
sant overgangskleed te dragen. 

Een tweede uitstapje werd half Juni door mij 
gemaakt naar de moerassen nabij Eernewoude in 
Friesland, met het doel de nestplaats van den 
bruinen kiekendief (Cira<s aeruginosus L.) te bezoeken. 
Ik had het genoegen een nest van dezen vogel aan 
te treffen, inhoudende één jong en twee op het 
uitkomen na bebroede eieren, en verder leverde mij 
de vaart, want alles ging per roeiboot in zijn werk, 
eene belangrijke waarneming, waarop ik allerminst 
verdacht was en die ik hoop mede te deelen in 
mijn ornithologisch verslag over 1904. 

Dit nu waren slechts kleine binnenlandsche uit
stapjes. Weldra zou een grootere reis ondernomen 
worden, en wel om een kijkje te nemen bij onze 
Westelijke naburen, waartoe het plan reeds eenige 
maanden te voren beraamd en voorbereid was. Den 
Oden Augustus vertrok ik in gezelschap mijner 
jongste dochter van huis en den volgenden morgen 
bereikten we reeds vroegtijdig de Engelsche hoofdstad. 

Het is volstrekt niet mijn voornemen den lezer 
te vervelen met eene opsomming van al 't geen 
we te Londen hebben aanschouwd; vollediger dan 
ik daarvan zou kunnen vertellen, vindt men dat in 
Baedeker of Murray. Ik wil mij uitsluitend bepalen 
tot het ornithologische, dat de kolossale wereldstad 
te zien geeft. 

Om evenwel bij het begin aan te vangen, moet 
ik ' mededeelen dat ik van uit den trein, niet ver 
van de aanlegplaats te Queenboro, op geestgrond 
een vogelaar zag, die met zoogenaamd open netten 
trachtte een en ander te vangen. Wat hij moest 
snappen op 10 Augustus is mij een geheim gebleven. 

Om te Londen vogels tezien,moet men de parken 
bezoeken; dit zijn groote uitgestrektheden grasland, 
hier en daar afgewisseld met boschjes, met lanen, 
met groepjes van mooie, hooge boomen en water

partijen, alles te midden der huizenwoestijn. In die 
parken zijn zoowel tamme als wilde vogels. De 
tamme, of liever in halve gevangenschap gehoudene, 
zijn in hoofdzaak eenden, die in vele soorten ver
tegenwoordigd zijn. Zoo iets als in de vijvers van 
Artis, wanneer men zich de wateroppervlakte maar 
heel veel grooter denkt met mooie dichtbegroeide 
boschjes aan de oevers, met rotspartijen, enz. Onder 
die vele eenden trok vooral mijn aandacht een 
vrouwelijke toppereend {Fuligula marila L) , die 
met zes halfwassen jongen rond zwom. Dit was in 
St. James Park. Op de Serpentine (vijver) in Hyde 
Park trof ik een kuifeend (F. fidigula L.) met één 
jong. Dit laatste, een grappig, nog zeer klein, donker
gekleurd donsvogeltje, bewoog zich vlak bij den 
oever, waar het water zeer ondiep en glashelder is, 
en dook alleraardigst naar de toegeworpen voedsel-
kruimels, zonder van eenige schuwheid te doen 
blijken. De oude eend hield zich voorzichtig er wij ze 
wat verder van den waterkant op. 

Wat de wilde vogels betreft, deze zijn in de 
Londensche parken weinig in soorten, maar talrijk 
aan exemplaren. Allereerst ziet men natuurlijk 
honderden gulzige, krakeelende musschen.De meesten 
waren midden in den rui en dus nog onoogelijker 
dan gewoonlijk. Ik kan die onhebbelijke, woelzieke, 
alles vernielende beesten nu eenmaal niet uitstaan. 
Stemmiger gezelschap vormen de boschduiven, die 
deftig op de paden en grasvlakten rondloopen en 
opvallend mak zijn. In Hyde Park bevindt zich een 
gelegenheid, waar men onder de schaduw van heer
lijke oude boomen, in gemakkelijkerietstoelen gezeten, 
de onontbeerlijke »afternoontea« kan gebruiken. 
Daar vereenigen zich vele duiven en ze zijn zoo 
aan de menschen gewend en zoo mak, dat ze tusschen 
stoelen en tafeltjes de hun toegeworpen kruimels 
van allerlei gebak komen oppikken. Talrijke spreeuwen 
en zwarte lijsters bewogen zich mede in de onder
scheiden parken en ik vermoed dat er in 't voorjaar 
nog heel wat kleine zangers zullen aanwezig zijn; 
ik kreeg er geen te zien, maar mijn bezoek viel 
dan ook ongeveer half Augustus. 

Dit voor zoover de levende vogelwereld betreft. 
Thans komen de doode exemplaren aan de orde. 

Engeland bezit tal van belangrijke ornithologische 
verzamelingen, waaronder twee om zoo te zeggen 
elkaar den voorrang betwisten. Eene daarvan is die 
van het Britsch Museum te Londen, de andere een 
particuliere collectie. Wanneer men zich thans naar 
het oude Britsch Museum begeeft, zal men vele 
zalen zien vol tallooze kostbare voorwerpen op 
allerlei gebied, maar eene zoölogische verzameling 
treft men er niet meer aan. Deze laatste is, omdat 
het oude bestaande Museum te klein werd, om alle 
schatten te herbergen, die van heinde en verre worden 
aangevoerd, overgebracht naar een geheel nieuw, 
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indrukwekkend groot gebouw te South-Kensington, 
alwaar zij op doeltreffende wijze in al haar pracht 
aan de bezoekers ter bezichtiging is gesteld. 

Tot mijn leedwezen heb ik slechts één enkelen 
ochtend aan deze grootsche verzameling kunnen 
wijden en dus niet meer dan een zeer oppervlakkig 
overzicht er van gekregen. Conchyliën en eenige 
andere afdeelingen sloeg ik maar geheel over en de 
paar beschikbare uren wijdde ik uitsluitend aan de 
fossielen en de opgezette gewervelde dieren. Dat 
wil zeggen, ik heb 
er vlug langs ge-
l o o p e n , want 
meer dan dit kon 
ik niet doen. Als 
ik weer eens te 
L o n d e n kom, 
hoop ik over 
meer tijd voor 
bezichtiging te 
kunnen beschik
ken. 

Toch was mijn 
kort bezoek ge
notvol en leerrijk. 
Men ziet daar op 
welke wijze een 
Z o ö l o g i s c h 
Museum behoort 
te zijn ingericht 
om aan zijn doel, 
leering van het 
groote bezoekers-
publiek, te beant
woorden. In de 
groote vestibule 
die men bij het 
binnenkomen be
treedt, ziet men 
bij v o o r b e e l d 
r e e d s dadelijk 
g lazen kasten 
welker inhoud 
toont wat met 
albinisme, mela-
nisme, aanpas-
singskleur, enz. bedoeld wordt. 

Een andere vitrine toont in eene reeks van gewone 
wilde eenden (Anas boschas L.) het verloop van den 
rui, een verdere de ontwikkeling van het kuiken 
in het ei, enz. enz. Dit alles is natuurlijk hoogst 
leerzaam en verdiende in andere Musea te worden 
nagevolgd. 

Hoog interessant is voor ons vogelkundigen de 
aanblik van nog enkele andere glazen kasten, zooals 
eene bevattende hybriden van zwarte en bonte 

kraai, die gelijk genoegzaam bekend is aan de 
grenzen van beider broedgebied veelal met elkander 
paren, alsmede een andere kast, waarin hybriden 
van verschillende fazantenspecies onderling en van 
fazanten en huishoenders zijn tentoongesteld. Onder 
deze trof mij een mannelijke bastaard van Fhasianus 
colchicus L. en Ph. Reevesi Gray, door zijn opmerke
lijke schoonheid, terwijl van de verzameling albino's 
een geheel witte papegaaiduiker stellig de merk
waardigste is; albinisme toch pleegt bij zeevogels 

weinig voor te 
komen. 

V e r z w e g e n 
mag hier aller
minst worden de 
lange rij biolo
gische vogelgroe-
pen, gepaarde 
vogels met nest, 
eieren en jongen 
in hun natuur
lijke omgeving, 
groepen zooals 
die bijvoorbeeld 
in Artis in klei
neren g e t a l e , 
maar hoogst ver
dienstelijk uitge
voerd, te zien 
zijn. Meest is het 
materiaal waar
van die groepen 
gemaakt zijn, ge
schonken door 
Engelsche jagers 
en eigenaars van 
landgoederen ,o.a. 
zag ik een aantal 
prijken met den 
naam van Lord 
Walsingham,een 
van Engeland's 
beste jagers en 
schrijvers over 
jachtzoölogie. 

Voor wie zich 
meer in ' t bijzonder interesseert voor praehistorische 
of uitgestorven diersoorten, biedt het Museum een 
verzameling, zooals die misschien nergens geëvenaard 
wordt. Ik zag daar o. a. een mastodont (Elephas 
primigenius) van welk dier zelfs een stuk huid met 
lange rosachtige haren aanwezig is, Steller's zeekoe 
(Rhytina stelleri) enz. 

Op de bovengalerijen vindt men de prachtige 
verzameling Colibri's, eertijds door J. Gould bijeen
gebracht en een menigte opgezette zoogdieren, 

Photo van Mej. Mario Hijl te Steenwijk. 

Ontluikende knoppen: Linde. 
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waaronder een fraaie groep van twee giraffen 
terstond in het oog valt. Deze dieren zijn geschoten 
en aan het Museum geschonken door majoor Powell-
Cotton, den beroemden jager en onderzoekings
reiziger in Afrika. 

Hoogst praktisch kwam mij de wijze voor, waarop 
den bezoeker eenige verschillende vormen van 
giraffen worden getoond. In een ruime vitrine staan 
namelijk kop en hals van een exemplaar van elk 
der (vijf) rassen. (In het geheel neemt men tegen
woordig elf verschillende rassen van het genus 
Giraff'a aan). Aan de beschouwing van die lichaams-
deelen heeft de weetgierige bezoeker genoeg om de 
verschilpunten, hoofdzakelijk bestaande in afwijkende 
kleurverdeeling, duidelijk voor oogen te krijgen. 
De plaatsing van vijf kolossale dieren in hun geheel 
kon zoodoende achterwege blijven. 

Een andere praktische zaak is de aanwezigheid 
van een restaurant in het Museum. 

Bezichtiging der collectie vogelhuiden heb ik tot 
mijn leedwezen wegens gebrek aan tijd tot een 
volgend bezoek moeten uitstellen. 

De tweede groote zoölogische verzameling, die ik 
boven noemde, is eene particuliere. Ieder die iets 
aan ornithologie gedaan heeft, zal reeds weten welke 
ik bedoel. Het is die van Dr. Walter von Rothschild 
te Tring. En eigelijk had ik deze collectie moeten 
noemen vóór die van het Britsch Museum, omdat 
ik haar vóór deze bezocht heb. 

Het stadje Tring ligt een uur sporens van Londen 
aan de North-Western Railway. Van het station 
rijdt men langs een fraaien weg in een minder 
fraaien omnibus er heen. Aan de plaats zelf is niets 
bijzonders te zien; het is een eenvoudig Engelsch 
landstadje, maar het kasteel en het landgoed van 
den heer Rothschild bieden des te meer merk
waardigs. Ik trof tot mijn spijt den eigenaar niet 
te huis, daar deze den dag van mijn bezoek eene 
zitting van het Lagerhuis moest bijwonen. De 
directeur van het Museum, Dr. E. Hartert, gelijk 
men weet een van de meest bekende moderne 
ornithologen, nam de honneurs waar en toonde mij 
alles wat ik maar verlangen kon. Ten eerste het 
Museum met zijn rijke zoölogische verzameling, 
waarin van alles te zien is. Hier grijnst een reus
achtige gorilla u tegen, daar staan exemplaren van 
de verschillende zebrasoorten, verder eene duizeling
wekkende menigte vogelvorraen uit alle deelen dei-
wereld, waarvan ik slechts wil noemen een skelet 
en twee eieren van Aepyornis, twee exemplaren 
van de in latere jaren uitgestorven Labradoreend 
(Gamptolaimus labradorius, Gm.), een reuzenalk 
fAlca impennis L.) met twee eieren (geen afgietsels!) 
enz., en eindelijk staat ge voor de merkwaardigste 
ontdekking uit den allernieuwsten tijd, ik bedoel 
den Okapi. Dit tot voor een paar jaren geheel 

onbekende groote zoogdier werd door den engelschman 
Sir Harry Johnston in Uganda (Midden Afrika) 
ontdekt, en ontving naar hem den naam van 
Ocapia johnstoni Sclat. Ik had reeds veel over deze 
diersoort gelezen en afbeeldingen er van gezien, 
maar nu stond ik voor een goed opgezet exemplaar 
wat altijd heel wat beter is. Het is een antilope 
ter grootte van een sterk damhert; de voorhand 
is hooger dan de achterband; de beenen zijn ge
deeltelijk met dwarsbanden als die van een zebra 
geteekend, en 't mag uiterst wonderlijk heeten, dat dit 
groote, eigenaardige dier zoolang aan de europeesche 
natuurvorschers onbekend is gebleven. Het eerst 
werd men er attent op door stukken huid en haren 
welke de inboorlingen als versiersel gebruikten en 
die door hun rosbruine kleur in 't oog vielen. 

Een tweede volkomen gaaf exemplaar staat 
opgezet in het Britsch Museum niet ver van de 
giraffen; naar ik vernam is dit kostbaar voorwerp 
een geschenk van W. von Rothschild, die een enkel 
stuk voor zijn eigen museum voldoende achtte. 

Rothschild's museum is op sommige dagen voor 
het publiek gratis toegankelijk en daarvan wordt 
druk gebruik gemaakt. 

Na bezichtiging van het museum volgde onder 
leiding van den heer Hartert en diens echtgenoote 
eene wandeling door het park van het kasteel. 
Eerst werd een bezoek gebracht aan een levende 
gazelle en daarna aan een in eene omheinde weide 
bewaard Aziatisch wild paard of wildezel al naar 
men wil {Eqmis Przewalskyi). Beide dieren werden 
door mijne dochter gephotografeerd. Verderop vonden 
we de omheiningen, waarbinnen kudden van Emu's 
{Bromaeus Novae Hollandiae [Lath.]) en Amerikaan-
sche struisvogels (Rhea americana L. en B. darwini 
Gould) worden gehouden. Afzonderlijk in een kleinere 
afdeeling opgesloten zagen we een mannetje van 
eerstgenoemde struissoort met zeven jongen. 

Het aardigst in het uitgestrekte park is wel de 
kudde geheel vrij levende kangaroos; op onze nadering 
stoven ze met geweldige sprongen door het lange 
gras weg en waren weldra achter eene hoogte 
verdwenen. Zulk een troep van ongeveer twintig 
vluchtende kangaroes is een alleraardigst gezicht 
en als men die dieien zich zoo snel ziet voort
bewegen, begrijpt men dat de Australische jagers 
vlugge paarden en honden moeten hebben, om ze 
met succes te kunnen vervolgen. 

Na nog eenige merkwaardigheden op botanisch 
gebied te hebben bewonderd, o. a. een kleinen vijver 
vol exotische waterleliën die een prachtig effect 
maken, werd de terugtocht naar het Museum aan
vaard, alwaar ik het gedeelte, dat niet aan het publiek 
getoond wordt, in oogenschouw wilde nemen. In de 
allereerste plaats de verzameling vogelhuiden. Deze 
is eene van de grootste en belangrijkste collectiën 
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van dien aard welke op de geheele wereld bestaan 
en bevat o. a. de klassieke verzameling van C. L. 
Brehm (den ouden) welke van zijne erven werd 
aangekocht. De Heer Rothschild, door zijn fortuin 
daartoe in staat gesteld, laat uit alle oorden der 
aarde materiaal voor zijn verzameling komen, het
welk in het Museum op de meest nauwgezette 
wijze wetenschappelijk wordt bearbeid. Dit materiaal 
bevat niet alleen vogels, maar ook andere dieren en 
wel vlinders in de eerste plaats. Er zijn in het 
Museum meer dan een millioen van deze laatste en 
ongeveer 160.000 vogels, om van de rest te zwijgen. 
Te midden dier collectiën wordt hard gewerkt, terwijl 
vanwege het Museum een tijdschrift (Novitates 
Zoölogicae) uitgegeven wordt om de uitkomsten 
van dien arbeid in wijden kring bekend te maken. 
Dat tijdschrift verschijnt in den vorm van een 
dik boek. 

Voor mijn speciaalstudie was natuurlijk bezich
tiging der vogelhuiden van het meeste belang, maar 
even natuurlijk viel er niet aan te denken, die 
groote massa in één middag ook maar vluchtig te 
bekijken. Ik heb mij daarom tot enkele soorten 
bepaald waaromtrent ik iets wenschte te onder
zoeken, met name de gaaien, de roodborsten, de 
zwartkopmeezen en de Aziatische woestijnmusschen. 
Van alle soorten zijn prachtige seriën uit het ge
heele verbreidingsgebied aanwezig, zoodat onderlinge 
vergelijking der verschillende locale vormen mogelijk 
is. En het is alleen op deze manier en niet anders 
dat men van eene of andere species een voldoend 
begrip kan krijgen, 't Is ook alleen met behulp 
van zulk een verzameling mogelijk, dat Hartert het 
boek schrijft, dat hij onderhanden heeft: ,/Die Vogel 
der palaarktischen Fauna*, waarvan thans twee 
afleveringen zijn verschenen en waarvan de groote 
verdienste is, dat op verschil van geographische 
vormen in één en dezelfde species do nadruk gelegd 
wordt. Soms zijn zelfs de groote suiten van het 
Tring-Museum niet voldoende en moet nog materiaal 
uit andere bekende collectiën worden geleend. 

Van exoten toonde Hartert mij een en ander, 
o. a. de pitta's, de fazanten, enz. maar veel tijd 
bleef daarvoor niet over. 

Ik heb zelden zulk een leerzamen dag beleefd als 
dien 15en Augustus in het Tring-Museum, leerzaam 
en aangenaam tevens door de allervriendelijkste 
wijze waarop de familie Hartert ons hare gastvrij
heid verleende. 

SNOUCKAERT. 

(Wordt vervolgd). 

HET INSECTARIUM IN ARTIS. 
<<V?et is nu pas een viertal jaren geleden, dat 
<f^ onze medewerker E. A. Polak begon met het 
' kweeken en het tentoonstellen in Artis van 
levende insecten, hoofdzakelijk vlinders. En tegen
woordig is het gedeelte van onze mooie diergaarde, 
dat algemeen als het Insectarium bekend staat, een 
van de ijverigst bezochte. 

Apollovlinder. 

Ieder die wat voor natuurschoon gevoelt, houdt 
van vlinders; vao alle redelooze schepselen zijn of 
worden zij beschouwd als de reinste; ideale wezentjes, 
vele zoo etherisch, dat ze zelfs nooit voedsel tot zich 
nemen; diertjes, baast zonder dierlijke behoeften, die 
zelfs geen plant behoeven te dooden, om zelve te 
kunnen leven. 

Bij hun schoone kleuren en symmetrische vormen 
komt nog de geheimzinnige metamorphose, dat 
heerlijk verjijzen uit een dof dood hulsel en maakt 
ze tot een symboliek en sympathiek natuurwonder. 

Atalanta. 

In alle eeuwen hebben gevoelige menschen dat 
aangestaard met eerbied en ontzag, en al weet ge 
ook, dat de entomoloog u al in de rups zou kunnen 
aanwijzen, wat eens een vleugel of lijfring van de 
toekomstige vlinder zal zijn, die oorsprong van het 
mooi zachtzinnig wezentje uit een meestal onooglijke 
rups, uit een dier, dat de meeste menschen rillen 
doet bij 't aanvatten, maakt ons den vlinder des 
te liever. 


