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of kurkschors gekweekt, die men in de kas ophangt. 
De bloemen hangen naar beneden; ze zijn citroen-
geel, en blijven altijd half gesloten. Het is, zooals 
ik zeide, een nogal lastige plant in de cultuur, maar 
als ze toevallig op een plaats komen te hangen, die 
hun lijkt, willen ze goed voort. Zoo had iemand 
zijne C. citrina opgehangen vlak voor de luchtramen 
der kas en deze ramen gingen alleen bij strenge 
vorst dicht. Ze groeiden en bloeiden dat 't een lust 
was! Hij had dit ook weer toevallig ontdekt. 

Een jaarlijksche rust is voor de meeste Orchideeën 
onontbeerlijk. Deze valt meestal na den bloei. Ge
durende de rust worden de nieuwgevormde schijn
knollen rijp en kunnen daarna weer jonge scheuten 
en bloemen voortbrengen. De planten kunnen ge
durende dezen tijd koeler en droger gehouden worden. 
Bij sommige Orchideeën duurt deze rust langer, bij 
andere korter. Enkele soorten verliezen gedurende 
de rust hunne bladeren, zooals sommige Calanthe's, 
Dendrobiums, en Thunia's, Cypripediums, Odontoglos-
sums, Oncidiums, enz. der koude en gematigde kas 
worden alleen na den bloei een paar weken iets 
droger gehouden, en verlangen dus geen bepaalden 
rusttijd. De Orchideeën der tropen verlangen dat 
wel, en deze rust komt overeen met het droge 
jaargetijde in hun natuurstaat; in de meer gematigde 
gewesten en op aanzienlijke hoogten komt zulk een 
droogtetijd niet zoozeer voor, en de Orchideeën, die 
daar voorkomen, hebben dan ook geen bepaalden 
rusttijd noodig. 

Het verpotten van Orchideeën behoeft alleen te 
geschieden, wanneer de planten te groot zijn gewor
den, of wanneer de aarde bedorven is; zij gebruiken 
niet zooveel voedsel, dat een jaarlijksche verpotting 
noodig is. 't Is echter wel goed van tijd tot tijd de 
sphagnumlaag en ook het bovenste laagje grond 
eens te vernieuwen. Men neme de potten niet te 
groot of te klein; in te groote potten kan de lucht 
niet genoeg bij de wortels, en blijft de grond ook 
te vochtig, waardoor deze verzuurt. De meest ge
schikte tijd voor het verpotten is tegen het einde 
van den rusttijd; als algemeene regel zou men 
kunnen opgeven: zes weken na den bloei. 

Ik heb in 't voorgaande gepoogd een schets te 
geven van het leven der Orchideeën in onze kassen, 
en uit dit leven slechts eenige grepen genomen. 
Véél meer zou daarover natuurlijk te vertellen zijn 1 
Maar zoo 't mij gelukt is, mijne lezers en lezeressen 
een beeld te geven van deze belangwekkende plan-
tenfamilie, is mijn doel zeker bereikt. 

Apeldoorn. A. J. VAN EYNDHOVEN. 

WAT ER IN LONDEN VOOR EEN 
NATUURLIEFHEBBER TE 

ZIEN VALT. 
I. Het Museum voof Natuurlijke Historie. 

Ofschoon natuurliefhebbers in het algemeen zich niet in 
de eerste plaats voor een museum interesseeren, -waar 
uit den aard der zaak slechts doode natuur te zien is, 

meen ik toch, dat een artikel over het Museum voor 
Natuurlijke Historie, te Londen, sommigen wel belang kan 

'inboezemen. In de eerste plaats toch is hier een prijzens
waardig streven op te merkon, om verband te houden 
tusschen natuur en kunst, en in de tweede plaats sluit de 
wjjze van exposeeren zich zoo mooi aan bg wat wy op de 
Biologische tentoonstelling gezien hebben, dat ik in dit 
feit een reden te meer heb gevonden, sommigen belang
stellenden een, zij het ook zeer oppervlakkig, overzicht te 
geven van wat er in dezen tempel der natuurlijke historie 
te zien en te bewonderen is. 

Het museum dan ligt in het westen van Londen en is 
zeer gemakkelijk te bereiken langs den Underground 
Railway. "Wie spoort tot Kensington Station en daar de 
bovenwereld weer opzoekt, ziet het doel z\]ner reis onmid
dellijk voor zich liggen. Keeds dadelijk imponeert het 
gebouw door zijne kolossale grootte en door zijn prachtige 
architectuur. Het herinnert sterk aan het Rijksmuseum te 
Amsterdam, doch overtreft dit naar mijn meening nog in 
afmetingen. Zoodra is men door den monumentalen ingang 
binnengetreden, of men bevindt zich in een reusachtige 
hal, die bestemd is, om den bezoeker van eenige algemeene 
wetten in het dierenrijk op de hoogte te brengen. Daartoe 
heeft men in een tiental glazen kasten verschillende dieren-
groepen geëxposeerd, die eenige punten der natuurlijke 
historie op treffende wijze illustreeren. Groep één geeft 
een idéé van de groote veranderingen, die de mensch 
teweeggebracht heeft in de structuur van sommige dieren. 
Dit is geïllustreerd door een collectie kanaries, duiven en 
hoenders. Met verwondering ziet de bezoeker, hoezeer de 
gekweekte exemplaren zijn afgeweken van den oorspron-
kelijken stamvorm. De wilde kanarie bijv. is een klein 
vogeltje, niet veel grooter dan een sijsje en groenachtig 
geel van kleur. Onder de tamme vogels ziet men echter 
allerlei afwijkingen. Sommige zijn geel, andere bont, enkele 
oranje. Men merkt vogels op met kuiven en andere, die 
zoo forsch zijn, dat zij in grootte een goudvink nabijkomen. 
Toch is de kanarie nog heel wat dichter bij zijn voorvader 
gebleven, dan de duif. Het schijnt ongelooflijk, dat bijna 
alle tamme duivenrassen, soms zoo schoon gekleurd en 
zoo vreemd van vorm, de afstammelingen zijn van een 
vrij eenvoudig geteekenden, lang niet forschen vogel, n.1. 
de rotsduif. En dat de cultuur niet alleen de kleur en den 
vorm heeft veranderd, doch ook een revolutie heeft ge
bracht in het geheele beenderenstelsel, blijkt uit twee 
naast elkaar geplaatste skeletten, een van de wilde en 
een van een tamme soort. Geen leek, die deze geraamten 
in handen kreeg, zou ze toeschrijven aan twee variëteiten 
van dezelfde soort. 

Is deze kast reeds interessant, nog belangwekkender 
dunkt ons die der hoenders. Bovenaan prijkt de stamvader, 
het bekende Bankivahoen, en daarnaast en daaronder een 
prachtige serie variëteiten. Als enkele der opmerkelijkste 
noemen wij: het Japansche langstaartige hoon, waarvan 
sommige staartvederen een lengte bereiken van 2 a 3 M., 
zoodat deze ongelukkige dieren in bijzonder daarvoor ge
bouwde hokken moeten gehouden worden on als vreemde 
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tegenstelling hiermee een Europeesche variëteit, die geen 
spoor van een staart meer bezit. Verder zien wij hier de 
kloeke Cochin-Chinahoenders en een soort van kippen, die 
vijf teenen aan lederen poot rijk zijn. En dan eindelijk 
een merkwaardig hoen, dat afstamt van een tamme soort, 
doch verwilderd is op de Fidji-eilanden. Opmerkelijk is het, 
hoezeer deze variëteit weer genaderd is tot den oorspron-
keiijken stamvorm. 

In een paar andere vitrines vinden we voorbeelden van 
de kleurverandering, die het geslacht en het jaargetijde 
teweegbrengen in het vederkleed van enkele vogelsoorten. 
Prachtig zijn de series kemphaantjes en wilde eenden hier 
geëxposeerd. Als een bewijs, hoe variabel bet vederkleed 
van eerstgenoemde vogelsoort is, mag dienen, dat de be
zoeker geen twee gelijkgokleurde exemplaren kan vinden 
in een groep van 23 mannelijke kemphanen. 

Hoogst merkwaardig zijn de twee volgende collecties, 
die duidelijk laten zien, hoe mooi sommige diersoorten 
zich aanpassen aan hun natuurlijke omgeving. Groep één 
bestaat uit een sneeuwhaas, een wezel, een hermelijn, een 
poolvos en eenige sneeuwhoenders in zomerdos te midden 
van de rotsen en planten van hun vaderland Noorwegen. 
Aardig is het te zien, hoe fraai de .couleur fauve" dezer 
dieren harmonieert met den tint van den ondergrond. En 
draait de beschouwer zich nu om, dan ziet hij dezelfde 
dieren, net zoo gegroepeerd in hun winterkleed, temidden 
van dikke sneeuw. Een mooi effect maken de witte pelzen 
van al deze poolbewoners, en één, n.1. de poolvos heeft 
zelfs een soort van metamorphose ondergaan; zóó groot 
is het verschil in dikte tusschen zijn zomer- en zijn winter
vacht. Fraai sluiten zich hierbij a a n een tweetal andere 
verzamelingen, die eveneens op mimicry betrekking hebben. 
Eén bevat woestijnhoenderen in hun natuurlijke omgeving, 
de andere vlinders, torren, enkele vogels enz., wier aan
passingsvermogen al zóó vaak is beschreven, dat wij hier
over niet behoeven uit te weiden. 

Het slot van deze interessante serie wordt gevormd door 
twee collecties van dieren, die albinisme of melanisme 
vertoonen en een andere, welke in de natuur ontstane 
bastaarden vertoont tusschen zwarte en bonte kraai en 
tusschen twee soorten van distel vinken. Natuurlijk zijn 
ook deze verzamelingen hoogst belangwekkend en ont
breken zelfs de voorbeelden niet van het zoo zeldzame 
albinisme bij zeevogels. Zoo is er o.a. een papagaaiduiker 
te zien, die deze afwijking bezit. 

In het midden dezer reuzenzaal kan oen belangstellend 
bezoeker de ontwikkeling van de malariamug en de tsetse-
vlieg bestudeeren. Alle phasen zijn ± 2000 maal vergroot, 
in gelatine afgebeeld en de toelichtingen bij deze voor
werpen gegeven zijn zóó klaar en beknopt, dat ieder, die 
Engelsch verstaat, binnen korten tijd van de geheele ge. 
schiedenis op de hoogte is. 

Uit het midden der zaal ziet de bezoeker om zich heen 
in de wanden 10 groote kamers, gewijd aan de zoogen. 
„inleidende morphologische collecties". Zooals de naam al 
aanduidt, bevatten deze nissen verzamelingen, die de be
langrijkste punten in de structuur van dieren en planten 
aanschouwelijk maken en tevens de termen geven, welke bij 
de natuurkundigen voorbijzondere verschijnselen in gebruik 
zyn. Teneinde den lezer een idéé te geven van de bedoeling 
van deze collecties, hebben wij den voornaamsten inhoud 
van één der kamers opgeteekend. Zij draagt tot titel: „De 
beharing der zoogdieren" en bevat de volgende onderdeelen: 

1. Uitbreiding der huid voor voortbeweging (zwemvliezen, 
vlieghuid, enz.). 

2. Ontwikkeling van beenige platen in de huid (gordel
dier, enz.). 

3. Overgang tot werkelijke schubben (schubdieren). 
4. Haar in verschillende vormen (wolhaar, borstelhaar. 

stekels, enz.). 
5. Nagels, klauwen, hoeven, enz. 
6. Horens van rhinocerossen. 
7. Horens van geiten, runderen, antilopen, ene. 
8. Geweien van verschillende hertensoorten. 
Zooals men uit dezen korten inhoud ziet, bevat deze 

kamer alles wat op de beharing van zoogdieren betrekking 
heeft en op bewonderenswaardige wijze wordt elk onder
deel geïllustreerd door tal van voorbeelden, zoodat zelfs 
een leek een duidelijke voorstelling krijgt van dit deel dei-
natuurlijke historie. Overal zijn toelichtingen by, die zoo 
klaar en helder gesteld zijn, dat ook niet studeerenden alle 
détails kunnen volgen. Het gaat niet aan, den inhoud van 
al deze kasten in bijzonderheden te beschrijven, doch een 
paar punten mogen nog aangestipt worden. Zoo is in een 
ander zaaltje de geschiedenis van het paard te zien. Door 
vergelijking van een reeks van geraamten uit den voortijd 
tot heden zien we, hoe het paard afstamt van een dier met 
vijf teenen en zich geleidelijk ontwikkelt tot den éénhoever, 
dien wij kennen. Bijzonder schoon is ook de collectie, be
trekking hebbende op de veder bekleeding der vogels, waarin 
vooral een reeks vederen van den argusfazant de aandacht 
van den bezoeker trekt. De prachtige versiering, bestaande 
uit ronde vlekken, die echter door hun bijzondere teekening 
bolvormig lijken, is zoo buitengewoon mooi, dat het veder
kleed van dezen vogel dat van den pauw nog in schoonheid 
overtreft. 

In den noordelijken hal wordt het algemeene gedeelte 
• van het museum nog iets voortgezet, terwijl de overige 

ruimte gewijd is aan huisdieren en practische zoölogie. 
Hier zijn te zien opgezette exemplaren van bijna alle 

rassen van honden, katten, paarden, rundvee, geiten, enz. 
Deze voorwerpen zijn zeer typisch, omdat het bijna alle 
dieren geweest zijn, die prüswinners waren op verschil
lende tentoonstellingen. Bloedhonden, ware St. Bernards-
honden, haarlooze honden, vreemde Japansche schoothonden. 
Eskimohonden, pariahonden en tientallen andere rassen 
verbazen den bezoeker door hun sclioonheid of vreemdheid 
van vorm. By de katten zoekt men de staartlooze kat van 
het eiland Man, de Perzische en de Angorakat niet tever
geefs. Onder de runderen trekken vooral het Schotscho 
parkrund en de Spaansche „fighting bull" de aandacht. Het 
mooie typische Hollandsche rund misten we echter tot onzen 
spijt. Bij de schapen vallen het vetstaartschaap en een ras 
met vier horens in 't oog. En zoo zouden we kunnen door
gaan, doch reeds wordt onze aandacht getrokken door een 
ander gedeelte der zaal, dat een fraaie verzameling hybriden 
bevat. We zien er bastaarden tusschen leeuw en tijger, 
zebra en paard, zebra en ezel, jakhals en hond. tusschen 
verschillende soorten van eenden, tusschen enkele soorten 
van fazanten, tusschen kanarie en vlasvink, kanarie en 
sysje, enz,, te veel, om op te noemen. 

Daarnaast is een afdeeling monstruositeiten, zooals: 
kippen met vier pooten, geitjes met twee koppen, een kat 
met twee aangezichten, een musch met een bovensnavel 
als die van een papegaai, enz. enz., alles geschikt om een 
Barnum te doen watertanden. En dan eindeiyk is hier een 
zeer uitgebreide collectie, betrekking hebbende op toe
gepaste zoölogie. Hier vinden we met hun ontwikkelings
geschiedenis alle insecten, die schade doen aan fruit, 
veldvruchten, boomen of andere cultures, benevens in vele 
gevallen de middelen ter verdelging; een zeer leen^ke ver
zameling voor een landbouwkundige, geëxposeerd op de 
manier van de biologische tentoonstelling, maar natuuriyk 
veel uitgebreider en vollediger. 
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vcuiv oJ/czwnütlmi/ 
Links en rechts van deze hal zyn de zalen voor de 

byzondere zoölogie. In den westeiyken vleugel vinden we 
de vogels, walvisschen, kruipende dieren, insecten en 
visschen, t'erwyi de oosteiyke vleugel geheel gewyd is aan 
de paleontologie. 

Van de tentoongestelde thans levende dieren zyn voor 
een leek de vogels het interessantst. De voornaamste 
Britsche vogels vindt men hier voorgesteld in groepen, 
juist als wy dat zien in het Museum van Nederlandsche 
dieren te Amsterdam. Deze groepen zyn byzonder mooi en 
vele er van zyn zoo interessant, dat men alleen hier uren 
en uren zou doorbrengen. Zoo is er een buitengewoon 
mooie nabootsing van rotsen met nestelende jan-van genten 
en meeuwen. Ook trekt een stukje steenachtig strand met 
eieren en donsjongen van den dwergstern byzonder de 
aandacht van den bezoeker. Alleraardigst is het, hoe men 
by nadere beschouwing telkens meer van die kleine 
kuikentjes ontdekt, die zoo sprekend op de hen omrin
gende steenen geiyken. Verder is er een groep van trap
ganzen, waarvan er één, het grootste mannetje, is opgezet 
in balderende houding. Jammer, dat deze prachtige vogels 
langzamerhand tot de zeldzame bezoekers van ons land 
zyn gaan behooren! En zoo zyn er honderden groepen, de een 
al fraaier dan de andere. "Weliswaar zyn de vogeltafree-
len in ons museum stellig even fraai, en sommige bepaald 
mooier, maar in Londen zyn er zooveel meer, en dan 
alweer, hoe nuttig zyn toch die populaire toelichtingen! 
Zonder deze zouden vele groepen lang niet zoo interessant 
zyn. In een kastje ziet men b.v. een dikken boomstam, 
waarop een Transvaalsche toekan gezeten is. Het schynt 
een tameiyk onbeduidend tafereeltje. Doch leest men de 
toelichting, dan verneemt men de volgende vreemde ge
schiedenis. De vogel nestelt in een hollen boomstam en 
zoodra het wyfje gaat broeden, laat ze zich door het 
mannetje inmetselen. Er biyft slechts een nauwe spleet 
van de opening over, om het voederen door het mannetje 
mogeiyk te maken van het wyfje, dat binnen in den stam 
zich de meeste vederen heeft uitgetrokken en geduldig op 
de eieren zit. Kykt men nu na de toelichting gelezen te 
hebben weer naar de groep, dan is alles duideiyk te zien. 

•Doch zonder zulk een verklarend op
schrift zouden stellig negen van de 
tien bezoekers dit fraaie tafereeltje 
nauwelyks de aandacht waardig ge
keurd hebben. Zeer mooi zyn ook de 
verschillende voorstellingen uit het 
leven der zwaluwen, ofschoon byv. de 
groep der geitenmelkers bepaald vry 
wat achter staat by het meesteriyke 
groepje, door den Heer Steenhuizen 
ingezonden op de Biologische ten
toonstelling. Maar hoogst interessant -OJICtCeA, 

is een rotspartytje met salanganen 
en hunne eetbare nestjes. Niet alle 
dagen is men in de gelegenheid deze 
vreemde lekkerny en het dier, dat haar 
produceert, zoo goed te kunnen waar
nemen. 

Langs de wanden van deze reuzen-
zaal, ziet men een lange ry groote 
nissen, waarin de vogels systematisch 
gerangschikt voorkomen. Zooals van
zelf spreekt zyn ook deze collecties 
zeer interessant en ook alweer zeer 
instructief geëxposeerd. Komt men 
by v. by den specht, dan ziet men niet 

alleen opgezette exemplaren van verschillende spechten
soorten, doch tevens twee spirituspreparaten, die aantoonen, 
hoe deze vogel in staat gesteld wordt zyn tong plotseling 
zeer ver naar voron te brengen en een ander preparaat 
waaruit het den bezoeker duideiyk wordt, welk nut de 
staart heeft voor dit op boomen levend dier. 

En zoo wordt men telkens door eenvoudige aanwyzingen 
geholpen. Geen wonder dan ook, dat we eenige malen 
klassen schoolkinderen met hun onderwyzers in dit 
museum aantroffen. 

Vlak naast de vogelzaal bevindt zich een zaal voor 
Britsche dieren. Dit museum wijkt echter zoo weinig af, 
van wat wy in Artis kunnen zien, dat we hierover kunnen 
zwygen. Doch byzonder werden wy getroffen door een 
zaal hieraan grenzend, die gewy'd is aan de walvisschen. 
Het pièce de milieu wordt gevormd door een skelet van 
een enormen manneiyken potvisch, in 1863 aangespoeld 
op de Schotsche kust. De bezoeker kan er om heen wan
delen en daar het geraamte aan de eene zyde bedekt is 
door een model van de huid van het dier en aan de andere 
zyde open is gelaten, krygt hy een uitmuntende voor
stelling van den omvang en de constructie van dit zee
monster. De rest van de zaal is gevuld met geraamten on 
modellen van den Groenlandschen walvisch, den narwal, 
waarvan een exemplaar met een prachtigen stoottand 
aanwezig is, dolfynen uit verschillende zeeën en een 23 M. 
lang skelet van een vinvisch, waardoor het den bezoeker 
opeens duideiyk is, dat een 2 è, 3 M. lang gedrocht met 
den naam van „dwergr-walvisch" prykt. 

Grenzend aan deze walvischzaal bevinden zich een lange 
reeks zalen, handelend over schelpen, reptiliën, amphibiön, 
visschen en insecten. Ook deze bevatten weer veel moois, 
maar de stof is te uitgebreid om zelfs maar te beproeven, 
een algemeen overzicht er van te geven. Slechts enkele 
punten willen we daarom aanstippen. Zoo troffen ons 
byzonder de vreemde diepzoevisschen. Sommige rond als 
een bol, andere langgerekt, met vreemde zweepvormigo 
staarten, doch byna alle voorzien van inrichtingen tot het 
verspreiden van licht in de enorme diepten, waar geen 
zonnestraal ooit kan binnendringen. 

Onder de reptiliën merkten we op de kolossale reuzen-

nonXcvaaruj 
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schildpadden van de Galapagos- en Mascareneeilanden en 
ontzagwekkende crocodillen uit Indië en Africa, wier voor
vaderen er naar hun skelet te oordeelen al niet veel 
vriendelyker uitgezien moeten hebben, dan hun tegenwoor
dige afstammelingen. Kolossale vorschen en padden uit 
Amerika verzoenen een Hollander met zyn boerennachto-
galen, terwijl eenige reuzenslangen en hunne verwanten 
er in geen geringe mate toe meewerken, den eenigszins 
huiverigen indruk, die deze collectie maakt, te versterken. 
Vrij wat vrediger stemt de insoctenverzameling, waarin 
oen prachtige groep wespen- en termietennesten en een 
mooie partij vretery van rupsen en kevers de hoofdzaken 
uitmakon; doch hot mooiste, nam. de reusachtige collecties 
vlinders en kevers worden achterafgehouden, deels uit 
gebrek aan plaatsruimte, deels om de ontkleurende werking 
van het zonlicht op de vaak zeer kostbare objecten te 
ontgaan. "Wel kan men na eenige pourparlers de collecties 
bezichtigen, doch niet iedereen heeft den tyd zich vooraf 
schriftely'k tot den directeur te wenden en een persoon in 
Londen te vinden, die geneigd is, voor zyn identiteit in 
te staan. 

Geheel toegankeiyk echter is weer de oostelijke vleugel 
van het museum, die, zooals al van den buitenkant to 
zien is, geheel gewijd is aan de paleontologie. De ver
sieringsmotieven van het westeiyk deel zyn nameiyk ont
leend aan nog bestaande diervormen, die van het oostelyk 
deel aan voorwereldiyke schepselen. 

Zooals alles in het museum zyn ook deze collecties 
weder enorm, en is al reeds de eerste zaal groot genoeg 
om er een halven dag in door te brengen. Hier vinden wij 
vooral den olifant en zijn uitgestorven en nog levende 
verwanten. "We zien er een prachtig opgezetten Indischen 
olifant met geraamte geflankeerd door zyn Afrikaanschen 
collega en dan verschillende voorwereldiyke exemplaren. 
Onder doze trekken vooral de aandacht, een byna compleet 
reusachtig skelet van een mastodon uit Amerika en een 
schedel van een andere soort (Blephas ganesa), die uitge
munt heeft door enorm lange slagtanden welke de lengte 
van 3 M. nog overtreffen. Zooals te verwachten is, vindt 
men er ook den mammouth vertegenwoordigd en wel door 
een zeer compleet geraamte van den kop en eenigszins 
vreemd doet het den leek aan, dat dit reuzendier gevonden 
is in Essex in Engeland. Van de andere dikhuidigen gaan 
wy' de skeletten van verschillende rhinocerossen met stil-
zwy'gen voorby, doch biyven nog oven stilstaan bij het 
geraamte van een zeer vreemd dier, den dinoceras (Amerika), 
die een tusschenvorm schy'nt geweest te zyn tusschen den 
neushoorn en den olifant. 

Is het uiterst moeiiyk zich een voorstelling te maken, 
hoe deze schepselen er wel uitgezien mogen hebben, beter 
gaat dit by de lersche reuzen-herten, wier skeletten zich 
ook in deze zaal bevinden. Geen thans voorkomende herten
soort kan zich in majesteit met dit kloeke dier meten, dat 
niet alleen in grootte alle bekende exemplaren verre over
trof, maar welks kop gekroond werd door een kolossaal 
afgeplat gewei, dat van punt tot punt gemeten 2 a 3 M. 
wyd was. Iets verder prykt een geheel compleet geraamte 
van een pas uitgestorven dier, n.1. Stellers zeekoe, waar
van de laatste exemplaren omstreeks het eind van de 
18o eeuw gedood zijn. En dan komen we aan een reeks 
geraamten van helladotheriums, samotheriums, sivatheriums 
enz., alleen daarom reeds zoo interessant, omdat deze dieren 
nauwe verwanten waren van de Okapi, een familielid van 
de giraffe, dat men uitgestorven waande, doch plotseling 
levend ontdekte in centraal Afrika. Van deze Okapi is een 
zeer mooi opgezet exemplaar aanwezig in de galery op de 

eerste verdieping. En dan komen we aan de vogels en 
kruipende dieren. Van den meest oorspronkelyken vogel, 
den beroemden archaeopteryx uit Beieren, die voel characte-
ristieke hoedanigheden der reptiliën vertoonde, en den 
reusachtigen aepyornis uit Madagascar, die in grootte een 
struisvogel verre overtrof, vindt men hier de skeletten. 
Verder treft men hier reuzenkiwis aan uit Nieuw-Zeeland, 
en geraamten van twee pas uitgestorven vogels, den dodo 
van Mauritius en den reuzenalk uit de poolstreken. Op-
merkeiyk zyn de zware, dikke olifantspooten der kiwi's en 
met verwondering ziet de bezoeker een ei van zulk een 
vogel uit Madagascar, dat stellig den inhoud heeft vaneen 
stuk of vier der grootste struiseneieren. Dodh de kolossaalste 
dieren dezer geheele collectie zyn de uitgestorven reptiliën, 
tandoloozen en buideldieren. Men ziet hier een soort van 
luiaard zoo groot als een olifant, in opgerichte houding 
tegen een boom. Modellen van vliegende hagedissen met 
geweldige snavels en een vlucht van 6 M. en dan een 
prachtig skelet, geschonken door den millionnair Carnegie, 
van een hagedisachtig dier, dat niet minder dan 19 M. 
lengte haalt. Alleen het dybeen van dozen brontosaurus is 
bijna zoo lang als een man, en de bezoeker kan een zucht 
van verlichting niet weerhouden, dat hy zulke monsters 
althans niet meer op aarde kan tegenkomen. 

Al het voorgaande is de voornaamste inhoud van de 
beneden-verdieping. Het museum telt echter nog twee, zy 
het ook iets kleinere, bovenverdiepingen, waarin natuuriyk 
ook weer allermerkwaardigste dingen te zien zijn. Zoodra 
de bezoeker langs een fraai standbeeld van Darwin op do 
eerste étage aangeland is, wordt zy'n aandacht getrokken 
door een reeks Afrikaansche antilopen, giraffes, de okapi 
en een prachtige verzameling kolibris, nagelaten door den 
bekenden ornitholoog Gould. Geen beschrflving kan een 
idee geven van de onvergeiykeiyke kleurenpracht van deze 
kleine schepseltjes, welke al geleden moet hebben door 
het opzetten, maar die toch nog alles overtreft, wat er 
van dien aard in de natuur te zien is. Sommige dezer 
vogeltjes glanzen als metaal, de kleur van andere herinnert 
aan juweelen; enkele zyn zoo groot als een sy'sje, andere 
zyn maar weinig grooter dan een flinke wesp, hebben 
nestjes als de helft van een okkernoot en eitjes als een 
grauwe erwt. Sommige dragen vreemde draadvormige ver
sierselen, andere weer pryken met prachtig gekleurde 
donsveeren om de pooten. Het is in één woord eeneenige 
verzameling, die nog schooner effect zal maken, als zy, 
zooals het plan is, op een betere plaats van het museum 
tentoongesteld wordt. 

Links vinden we de zaal der zoogdieren, rechts die der 
mineralen. Beide zalen bevatten verbazend veel moois, maar 
zyn alweer te uitgebreid, om ze in byzonderheden te be
handelen. Slechts willen we enkele zaken aanstippen uit 
de dierengalery. In de eerste plaats is hier een unieke 
collectie antilopen te zien, waarschy'nlyk de volledigste, die 
er in de wereld bestaat. Vanaf de kleine dwerghertjes, 
weinig grooter dan een flink konyn, tot de forsche eland
antilopen uit Afrika, grooter dan een paard, is byna elke 
soort door één of meer exemplaren vertegenwoordigd. Dan 
prijken er in 't midden der zaal een groote walrus en een 
zeeolifant, die zoo kolossaal is, dat men er met evenveel 
respect togen aanziet als tegen zyn collega van het vaste 
land. Dit prachtexemplaar is een cadeau van Sir "Walter 
Rothschild. In een andere glazen kast vindt de bezoeker 
twee tygers, één uit Britsch-Indië, en één uit Siberië. En 
merkwaardig is het verschil in beharing. Vertoont n.1. de 
eerste het gewone tygervel, de laatste is bedekt met een 
dikke mollige pels, die het dier in het ruwe klimaat van 
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zijn vaderland van veel nut geweest zal zyn. Als een klein 
bewys, hoe men kosten noch moeite gespaard heeft, om 
de objecten in dit museum zoo natuurgetrouw mogelijk te 
maken, moge dienen, dat byv. het rendier staat op een 
bodem, waarvan elk steentje, plantje en mossprietje werkeiyk 
afkomstig is uit dat deel van Noorwegen, waar het bewuste 
exemplaar geschoten werd. 

Omtrent de afdeelingen mineralogie en botanie moet ik 
kort zyn; eensdeels omdat mij helaas de tyd ontbrak, 
deze deelen nauwkeurig te bezichtigen, anderdeels, omdat 
ik toch het plan had het „Museum voor Geologie" en de 
„Kew Gardens" te bezoeken, die geheel aan deze onder
werpen gewyd zyn. Alleen wil ik er nogmaals op wyzen, 
dat de manier van expositie weer even practisch is, als die 
in de dierkundige afdeeling. Zoo wordt de zaal der kristallen 
ingeleid door een collectie getiteld: „Introductie tot de studie 
der mineralogie", waarin op meesteriyke wyze een overzicht 
gegeven wordt van de indeeling der mineralen, hunne 
eigenschappen enz. enz., alles geïllustreerd door de meest 
typische voorbeelden, en zóó voldoende toegelicht, dat zelfs 
een leek geheel voldaan deze mooie verzameling verlaat. 

Maar wel wil ik nog iets zeggen omtrent de laatste 
zaal op de tweede verdieping, die gewyd is aan de zoo
genaamde primaten, dus den mensch en de apen. Door 
tal van schedels, busten, platen, skeletten enz., wordt 
gepoogd, den bezoeker een overzicht te geven van de ver
schillen tusschen de rassen der menschen onderling en 
tusschen den mensch en de overige primaten. Merkwaardig 
is het onderscheid tusschen mensch en mensch. Een ge
raamte van een reusachtigen neger en dat van een Centraal-
Afrikaanschen dwerg naast elkaar geplaatst, doen meer 
aan soorten denken, dan aan rassen. Vreemd zyn ook de 
wigvormig afgeplatte hoofden van een Zuid-Amerikaan schen 
Indianenstam. Eveneens is zeer interessant een serie 
afgietsels van beroemde fossiele menschenschedels, en 
merkwaardig is de geleideiyke toename van hersenruimte 
die in deze serie valt te constateeren. Ook is zeer treffend 
een vergeiyking tusschen een schedel van een gorilla, 
dien van een Australiër en dien van een blanke. Het 
verschil in inhoud tusschen de beide eerstgenoemde is 
kleiner dan dat tusschen de laatste. 

En zoo zyn ook alweer hier massa's interessante zaken 
te zien. Doch de uitgebreidheid van dit opstel noopt ons 
tot beperking. Meer geven dan een vluchtig overzicht toch 
valt ver buiten de grenzen van een tydschrift. Doch wy 
achten ons doel bereikt, als wy een enkelen lezer hebben 
opgewekt tot een bezoek aan dit schoone Museum, indien 
zyn werk of zyn genoegen hem soms naar de Britsche 
hoofdstad mochten voeren. 

L. DOUSMAN Cz. 
(Wordt vervolgd). 

LENTE IN HET GEULDAL. 
(Vervolg). 

rtNen volgenden morgen welfde zich een lichtblauwe hemel 
/^S boven de zonnige landen en de wazige heuvelen in de 
verte. Vroeg met den trein naar Meerssen vertrokken, begaf 
ik my, na wat prentbriefkaarten gekocht en verzonden te 
hebben, op weg naar Valkenburg. Leeuweriken zongen en 
uit de korenlanden klonk 't lied der rietzangers. Tusschen 
ongeschoren bloeiende meidoornhagen, waaronder 't gezoem 
van byen en hommels hing, ging 't eerst. Zooals die byen 
den heelen dag te gast gaan op de meidoornbloesem en 

zich van de eene bloem in de andere wentelen, dronken 
van honing en zoeten geur, zoo zal ik deze dagen genieten 
van bloemen en zon, dacht ik, en van de eene zeldzaam
heid in de andere vallen." Hoe heerlyk weer de' geurige 
Limburgsche lucht in te ademen met volle teugen, hoe 
welluidend klonk in de verte 't geroep der bontge-
vlekte koeien, een geluid dat mij weer zoo sterk deed 
denken aan heeriyke dagen vroeger hier doorgebracht, 
en vooral: hoe zoet 't melodieuze, even weemoedige toontje 
van de geelgors te hooren, dat ook in Epen vroeger zoo 
vaak myn oor getroffen had, als andore vogels reeds alle 
zwegen, 't "Was weer geheel die oude stemming van stille 
verrukking, die steeds over my komt, als ik alleen door 
een heeriyke streek ronddwaal, en die ik zoo mooi weer
gegeven vond in een gedichtje, dat ik voor jaren eens aan
trof in 't bekende tydschrift Jvgend: 

Die Sonne lag noch auf den Straszen 
Ea was am hohen, reifen Tag; 

Ein stummer Jubel ohne Maszen 
Erhöhte meines Herzens Schlag. 

Es klang in mir ein Spiel der Sinne 
Aus Kinderlust und Manneskraft, 

Und voll und wonnig ward ich inne 
Vom Glück der freien "Wanderschaft. 

Kein banger Führer, der mich leiten, 
Kein Freund der mich begleiten darf; 

Mein sind die Höhen, mein die Weiten, 
Rauh weht die Luft, so frisch und schart. 

Und dennoch süsz, mit sanften Machten 
Dringt Sonnenwiirme tief ins Herz, 

Und wie ein Traum aüs fernen Nachten 
Verliert sich jeder alte Schmerz. 

Langs de Geul bloeide overal tusschen 't welige gras de 
knollige steenbreek (Saxifraga granulata) met tallooze 
witte bloemen op slanke stengels, dan rose koekoeksbloemen, 
de groote gele sterren van boksbaard (tragopogon) en de 
mooie lichtblauwpaarse honingbloemen iknautia), waar-
tusschen de onaanzieniyke Sanguisorba minor heel niet 
opviel. Boven 't heldere, snel voortschietende water vliegen 
libellen af en aan met diepblauwe vleugels (Calopteryx 
virgo). Aan de kanten zien we de groote donkerroodo lip-
bloemen van Lamium maculatum en de witte sterretjes 
van Cerastium arvense. 

Van de uit de verte lokkende boschhelling klonk steeds 
maar 't geroep van koekoek, grasmusch, wielewaal en 
andere vogels en de tjiftjaf riep van verre: kom dan toch, 
kom dan toch. En ik kwam en vond al dadeiyk mooie, 
groote bleekpaarse viooltjes, die bleken te zyn Viola canina 
var. lucorum, en vlak daarby een plantje, dat heel veel 
heeft van een klein aardbeiplantje, met drietallige blaadjes 
en vyftallige, witte rosaceeënbloempjes. Maar ik liet my 
niet om den tuin leiden, ik was gewaarschuwd tegen die 
bedriegelyke geiykenis en wist wel dat ik hier voor my 
had de zeldzame Potentilla Fragariastrum, „alleen in bos-
schen in Zuid-Limburg gevonden". En terwyi ik teekende 
en determineerde riep maar steeds de wielewaal in de 
boomen. Meermalen zag ik de mooie gele, anders zoo 
schuwe vogels en eenmaal zelfs, hoe een wielewaal en 
een koekoek met elkaar stoeiden of vochten in de hooge 
populieren, die overal in de weide stonden. De wielewaal 
moest 't veld ruimen en luid klonk 't koekoek, koekoek 
van den overwinnaar in 't rond, nu en dan afgewisseld 
door een zacht lachend geluid. Ook de wielewaal laat soms 
een heel vreemd geluid hooren, zooiets als een kat, die 
in den staart geknepen wordt. Ik zou waariyk geen kans 
zien dit geschreeuw in woorden weer te geven, doch in 


