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HET ZOÖLOGISCH MUSEUM TE BUITENZORO. 

Sinds eenigen tijd is aan het Zoölogisch Museum te Buitenzorg een Europeesch 
taxidermist aangesteld en is men begonnen met een hernieuwing en hervorming van de 
voor het publiek opgestelde verzameling. 

Werd vroeger vrijwel alles opgezet en tentoongesteld thans zal men meer een 
keuze doen uit het overweldigend aantal diersoorten, die onzen Archipel bevolken. Deze 
dieren zullen niet meer in onafzienbare rijen naast elkaar komen te staan maar zullen 
telkeris in klein aantal vereenigd worden tot z.g. biologische groepen, d. w. z. men tracht 
de soort of enkele soorten bijeen, die ook in de natuur tezamen kunnen worden aan
getroffen, zooveel mogelijk in een natuurlijke omgeving weer te geven. Ook wil men ee.n 
beeld geven van de leefwijze ·,ran het dier, terwijl door meer uitvoeriger aanwijzingen het 
publiek beter op de hoogte wordt gebracht. 

Hiertoe is echter veel en goed materiaal noodig, er zijn nog zoo talrijke dieren, 
vooral op de buitenbezittingen, die het Museum slechts zelden in handen krijgt en waarin 
toch juist het publiek veel belang stelt. Menigeen zou misschien het Museum ook willen 
helpen aan materiaal, maar men weet niet hoe daarmede aan te vangen. Het is vooral met 
het oog hierop dat het Museum twee kleine werkjes heeft uitgegeven getiteld "Aanwijzingen 
tot het verzamelen en prepareeren van Zoölogica, I Gewervelde dieren en 11 Insecten en 
Lag zre Landdieren''. In I vindt men achtereenvolgens behandeld het verzamelen en prepa
reeren van zoogdieren, vogels, reptielen, amphibiën en visschen en in 11 insecten, duizend
pooten, spinachtigen, kreeftachtigen, weekdieren, wormen en sponzen, voorzoover deze 
dieren op land of in zoetwater worden aangetroffen. In beide uitgaven volgen dan nog 
aanwijzingen voor het verpakken en verzenden van het materiaal. 

Bedoelde "AanwiJzingen'' nu zijn op aanvraag gratis verkrijgbaar bij het Zoölogisch 
Museum te Buitenzorg. 

De twee deeltjes zijn gescheiden gehouden en ook afzonderlijk verkrijgbaar, omdat 
zij, die belang stellen in verzamelen, gewoonlijk een voorkeur hebben hetzij voor grootere 
dieren zooals zoogdieren en vogels, hetzij voor insecten of ander klein gedierte. 

Mogen velen aanleiding vinden om zich in verbinding te stellen met het Museum 
en hun medewerking willen verleerren om het Museum in Buitenzorg tot iets moois en 
belangwekkends te maken. 

MEDEDEELINOEN VAN DE VEREENIOINO. 

Uittreksel uit het jaarverslag over 1923. 
Het l edental bleef in het afgeloopen jaar vrijwel constant en bij voor1during om de 650 schom

melen. Het aantal afdeelingen werd wederom met één vermeerderd . namelijk met de afd~eling Soerabaja, 
den 22sten April opgericht. Het aantal vergaderingen en excursies door de verschillende afdeelingen 
gehouden, was als volgt : 

Vergaderingen Excursies 
Batavia 2 6 
Buitenzorg 3 
Bandoeng 5 3 
Kediri 7 3 
Soerabaja 4 4 
Fort de Koek 

terwijl van de afdeeling Sumatni's Oostkust wederom geen verslag orntvangen werd. 


