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spinnen met hun web en zoo meer. Zijn leerlingen en andere kinderen werden 
in het geheim genomen, beweerden ze uitgegraven te hebben, brachten ze den 
verzamelaar. Vertrouwde deze het zaakje eens niet, dan leiden zij hem in 
een groeve, waar ze van te voren het een en ander hadden weggestopt; en de 
man vloog er steeds weer in. 

Het werd Rodrich al te erg, hij hield op met het vervaardigen van zijn 
falsificaties, maar had den moed niet, den goedgeloovigen doctor in te lichten. 
Deze liet jaren later een catalogus schrijven van zijn wonderlijke schatten en 
gaf ze in studie aan een jong student, die er een dissertatie over schreef voor 
zijn promotie. Nu werd het al te gek. Een collega van Beringer, die door zijn 
kinderen achter het geheim was gekomen, waarschuwde Beringer; de dissertatie 
werd ingetrokken; al de exemplaren van deze Lithographiae Wirceburgensis die 
hij nog machtig kon worden, werden vernietigd; maar een stuk of wat bleven 
bestaan, en één daarvan, gedateerd 1726, is aanwezig in de bibliotheek van 
Teylers Museum te Haarlem. Ook een stuk of wat van Rodrichs falsificaties 
worden in Teyler bewaard; ze liggen, hoewel slecht zichtbaar, in Vitrine 3, 
rechts van den ingang in de tweede zaal. 

Zoo iets kon natuurlijk'alleen vroeger gebeuren en ook maar eens. Op deze 
historische grap zijn later vele anecdoten geborduurd: o. a. deze, nog al eens 
getapte: dat een professor in de geologie, die zijn studenten naar een door hem 
ontdekte rijke vindplaats van fossielen bracht, daar een met klei ingesmeerde 
gerookte bokking uit den grond haalde, die hij een oogenblik voor een fossiel 
aanzag; hij wilde er al over aan het oreeren gaan, toen een geschater van zijn 
leerlingen hem waarschuwde. Dit is natuurlijk een voor de Fliegende Blatter 
verzonnen mop. 

Een anderen keer over de wezenlijke versteeningen of petrefacten. 

E. HBIMANS. 

HUISSPINNEN. 
»ünze spinnen vormen een door de natuurliefhebbers 

vrij wel verwaarloosde groep van dieren,« 

0 0 schreef Leefmans voor twee jaar. En het is niets dan de waar
heid. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar in het algemeen 
wordt het minste insect nog beter behandeld dan een spin. Toen 
de heer Heimans het over de mijnspin wilde hebben, voelde hij 
zich genoopt met een excuus te beginnen. Zoo iets als: *Neem 

me niet kwalijk, dat ik over een spin durf schrijven". Alsof een spin niet de 
belangstelling van ieder natuurliefhebber ten volle waard was. De Nederlandsche 
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natuuronderzoekers mochten eerder om vergiffenis vragen voor de wijze waarop 
zij de spinnen links hebben laten liggen. 

Al ken ik een tamelijk broeden kring van jonge tot oude dames, die bij het 
zien van een spin luide te kennen geven, hoe griezelig ze haar vinden (zelfs 
biol. stud.'s, die een spin eng noemen), toch geloof ik, dat het niets dan voor
oordeel is. Wie is er nu ooit door een spin gebeten of op zijn teen en getrapt? 
Laat mij trachten door een en ander van mijn achtpootige vriendjes te vertellen, 
de publieke opinie jegens hen wat te verzachten. Misschien is het hier wel: 
onbekend maakt onbemind. 

^Huisspinnen" staat hier boven. Eigenlijk is het mijn bedoeling dezen keer 
met de huisspin een aanloopje te nemen tot het behandelen van enkele meer 
algemeene zaken op spinnengebied. 

Ik zal maar niet zeggen, dat huisspinnen de spinnen zijn, die men thuis 
vindt; want dan zou er een groot aantal bij komen die er niet bij behooren. 
Juist in en om onze woningen leven een menigte spinsoorten, behoorende tot 
allerlei families. Onder „huisspinnen" wil ik nu verstaan die, welke behooren 
tot hetzelfde geslacht als de beroemde spin, die de ragebollen in de wereld heeft 
geholpen. 

Dat behoort ook tot de gewone verschijnselen, nietwaar? Ergens in een 
gang in een hoekje boven een keldertrap heeft iemand een vuil spinrag ontdekt, 
toen het zonlicht toevallig in dien hoek gekaatst werd. Dadelijk de ragebol erbij, 
maar onder het wegragen loopt plotseling met vlugge schreden een spinnetje 
naar een andeien hoek. Brrr'. een spin! Daar gaat me die wijze mensch op den 
loop voor een beestje, dat nauwelijks één centimeter lang is. Vreemd toch! Hoe 
zou het komen? Ik ken meer menschen dan spinnen die zoo nijdig kunnen zijn 
als een spin, en nu heb ik de spinnen er nog wel extra op aangekeken. 

Het spinnetje dat daarstraks wegliep, was waarschijnlijk Tegcnaria dmnestica 
Clerck. Dat begint raar, hè? Meteen een Latijnschen naam en dan nog de auteur 
erbij. Dat eerste is uw schuld, of liever die van uw voorouders: hadden die 
meer notitie van de spinnen genomen, dan zouden de spinnen meer Hollandsche 
namen hebben. Die auteursnaam is helaas noodzakelijk door de groote verwarring, 
die er op het gebied van spinnennamen heerscht. Zoo waren er op een goeden 
dag twee soorten, die beide Tegenaria domestica heetten. Dat mag natuurlijk niet. 
De soort die het laatst dien naam kreeg, werd als domestica geschrapt en heet 
nu anders. 

Maar laten we weer tot onze kleine huisspin terugkeeren. In dat donkere 
hoekje kunnen wij er niets aan zien. Dan moeten we haar maar vangen. Bijvoor
beeld door een glas er overheen te stulpen en dan een briefkaart eronder te 
schuiven. We nemen ons spinnetje mee naar een raam en beginnen met haar 
zoo maar, zonder loupe, te bekijken. We zien eerst, wat we op de lagere school 
leerden of behoorden te leeren: Het lichaam van de insecten wordt verdeeld in 
3 stukken; kop, borststuk en achterlijf, nuar bij de spinnen vinden we er maar 
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twee: kopborststuk en achterlijf. Het is duidelijk te zien; het achterlijf zit met 
een kort steeltje aan het kopborststuk vast. Van boven af is het steeltje bij 
onze spin niet zichtbaar, omdat 
het achterlijf van voren over het 
kopborststuk is heengewelfd. 

Dat de spin 8 pooten heeft, 
wisten we ook reeds lang. Het 
lijkt wel of er van voren nog een 
paar kortepooten zit. Eigenlijkeloop-
pooten zijn dat niet;laten we ze maar 
kaakpooten noemen. Daar zullen 
we het nog uitvoeriger over hebben. 

Vooraan de kop vinden we nog twee stevige aanhangels, die we voor kaken 
zullen houden. Misschien laat de spin de hieraan zittende haken ook goed zien: 
scherpe priemen, bestemd om buitgemaakte vliegen te doorboren. Vergelijken 
we kopborststuk en achterlijf, dan valt ons dadelijk een verschil in bekleeding 
op. Het eerste glimt van chitine, het laatste is zacht behaard en veel teerder. 
Achter aan het achterlijf steken twee buisjes uit. Dat zijn de langste twee der 
zes spintepels. Juist bij de familie, waartoe de huisspinnen behooren, zijn de 
spintepels zoo duidelijk te zien. 

Om nu meer bijzonderheden te bekijken, zullen we onze toevlucht moeten 
nemen tot de loupe en ten slotte zelfs tot den microscoop. Dat kan bezwaarlijk 
bij het levende dier, ook al met de loupe. Uit het glas halen, dat gaat niet; dan 

loopt ze weg. Met de loupe naar 
binnen kijken gaat ook niet; trouwens, 
onze spin loopt in het glas toch telkens 
heen en weer. Er zit dus niets anders 
op dan het diertje met aether te be
handelen door een watje met aether 
vlug onder het glas te brengen. Dan 
wordt ze kalm bedwelmd en op een 
zachte wijze doodgemaakt. 

Nu hoor ik een koor opgonzen 
van een of meer natuurbeschermers, 
die groot gelijk hebben als ze zeggen, 
dat het toch niet aangaat, een dier 
zoo maar voor de aardigheid dood te 
maken. Het is maar, wat je aardig
heid noemt. Wanneer je spinnen wil 
gaan bestudeeren, moet je eerst weten 

met wie je te doen hebt, daarvoor moet je determineeren en dit vereischt weer 
een onderzoek met loupe en microscoop. Dat gaat nu oenmaal niet, terwijl de 

| & 2 ^ X VWütpoT. TEfiEtWW A.TMCA, ClXOüi. $ 



368 DE LEVENDE NATUUR. 

spin in leven is. Nu is het mij een zeer groot genot, waar ook, buiten of 
binnen, bij een spinneweb het doen en laten van een spin na te gaan. En wel 
omdat het belangwekkendste van de levende wezens toch zeker is de wijze 
waarop zij leven. Maar wat heeft men er nu aan, of ik kom vertellen, dat ik 
een spin heb gezien, die midden in haar web op prooi zit te wachten en een 
andere, die een tentje bouwt. Eerst moet ik toch weten, welke het eigenlijk is. 
Daarvoor dood ik een paar exemplaren. 

Die moeten eraf. Want al is de systematiek wel eens vervelend, ze is nood
zakelijk. En haar verdienste mag zeker meer gewaardeerd worden door de 
„biologen in den werkelijken zin van het woord''. De systematici maken voor 
hen het pad effen, waar langs zij de vruchten van hun waarnemingen naar hun 
medemenschen brengen. Men verovert zeker een veel grooter verdienste in de 
wetenschap door een grondig onderzoek van de levende ontwikkelingsgeschiedenis 
van een boom varenstam, dan door het beschrijven van een paar duizend nieuwe 
soorten. Net als men veel meer verdiensten verovert met het exploiteeren van 
een spoorweg, dan met het aanleggen daarvan. Wie het geluk heeft gehad de 
ontwikkeling van een boom- varenstam in de natuur te kunnen gade slaan, die 
zal toch stilletjes in de 80 + een paar duizend soortbeschrijvingen gaan zoeken 
naar den naam van zijn varen. Doet hij dat niet, dan wordt zijn verdienste 
zeer gering. Want dan zal iemand, die eens wat moois aan een boomvaren 
ziet en er wat meer van wil weten aan zijn waarneming niets hebben. Als die 
tweede persoon het werk van den eersten toevallig te lezen krijgt (hij zal het 
niet kunnen opvragen, daar het niet in een register kan staan) en zijn varen 
op een dergelijke plaats groeit als die van den eersten en hij vindt, dat het niet 
met zijn waarnemingen klopt, dan staat hij voor drie mogelijkheden: Of hij 
heeft met een andere soort te doen, of de waarneming van No. 1 was niet 
juist, óf ze hebben het allebei bij het rechte eind, maar de varen gedraagt zich 
niet altijd eender. Wie kan het uitmaken? Moet zulk een naamlooze waarneming 
zonder controle blijven, en niet die van een waarnemer, die zich de moeite 
neemt den naam op te zoeken? 

Die kunnen eraf. Zoudt u denken, dat Carnegie er armer of rijker door 
wordt, wanneer hij op weg naar de kerk zes dan wel acht bedelaars ontmoet? 
— gesteld dat Carnegie aalmoezen geeft. De natuur is een millionnair — zoo
lang de mensch zich niet verkeerd met haar inlaat. Doet het er wat toe voor 
de «soort" van de termieten of een miereneter zijn tong met 107 dan wel met 
157 termieten uit den mierenhoop haalt? Hier werkt de natuur toch niet per 
individu. Met hoeveel dan wel? Dat weet ik niet. Als we dat te weten komen, 
is het te laat. Dezelfde persoon, die met recht een amoebe een even groot 
probleem vindt als een walvisch, is toch zoo inconsequent om lederen dag als 
hij groenten laat koken, een heirleger van piotozoën naar de andere wereld te 
helpen — toch is er nog nooit een klacht vernomen, dat het met onze protozoën-
stapel zoo slecht staat. 
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Die mag ik eraf nemen. Daar aanstonds komt er een vogeltje, om de reetjes 
van de schutting te inspecteeren en die eet de spinnen zoo maar op. Waarom 
mag die er nu wel aan komen en ik niet? Een vraag voor een grienend school
kind, zoudt u zeggen. Toch niet. Misschien wist u het nog niet, maar de 
mensch behoort ook tot de levende wezens. Het eene dier doodt het andere, 
het eene met zijn klauwen, het andere met zijn bek, het derde met allebei samen. 
De mensch heeft geen klauwen en geen bek, maar die doodt toch en wel met 
iets, wat de dieren niet gebruiken, n.1. met zijn verstand. 

En dat is niet mis. Daar is zoowat geen levend wezen, dat hij daarmee 
niet aan kan. Wat een held, hè? Weet u waarom dat jongetje van daarnet 
zoo griende? Omdat de onderwijzer hem had gezegd, dat jongens, die maar met 
steenen gooien zonder erbij te denken, dat ze iemand ongelukkig kunnen maken, 
ook niet de kastanjes mogen oprapen op de plaats van de school. Groote 
menschen gebruiken hun verstand ook wel eens niet. Wanneer iemand weet, 
dat de trapganzen heel heel zelden nog voorkomen, en hij schiet er één, die hij 
ziet, dan maakt hij misbruik van het verstand van den man, die het geweer 
uitvond en maakt hij heelemaal geen gebruik van zijn eigen verstand. Dan is 
het niet meer dan billijk, dat de staat hem door een flinke boete of zoo iets 
wakker schudt en hem zijn verstand leert gebruiken. Want de mensch heeft 
geen klauwen. Die moet voor zijn verstand zorgen gelijk een poes voor haar 
nagels zorgt, wanneer ze die tegen een boom scherpt. M. PINKHOF. 

(Wordt vervolgd). 

EEN MYCOLOGISCHE EXCURSIE IN DE OMSTREKEN 
VAN OISTERWIJK. 

2 7—2 9 S e p t e m b e r 191 3. 

E gunstige resultaten, die wij in September 1912 op 
de excursie in de omstreken van Hulshorst verkregen 
hebben, waren voor ons een aansporing om in 1918 
op den ingeslagen weg voort te gaan. De slechte 
weersgesteldheid had in Hulshorst verscheiden deel
nemers weerhouden, maar thans hadden vele van de 
gelegenheid gebruik gemaakt en toen wij — dat zijn 
de schilder en de schrijver dezes — Vrijdag-avond 
26 September 's avonds in Oisterwijk arriveerden, 
vonden wij in het hotel de Zwaan een vijftal mycologen 

bijeen, reeds druk bezig, eenige meegebrachte paddestoelen te bestudeeren. 
Laat ik u even het gezelschap voorstellen. Juffrouw Cool en de heeren 

Brakman, Dr. Goethart, Ligtenberg en Dr. Tresling. De heer Dr. Meulenhoff zou 


