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Verder blijkt nog uit het lijstje, dat de gélijktijdig bloeiende Dendrobium-soorten 
tot verschillende secties behooren, nl. D. flabellum, D. flabelloides, D. maculosum, D. Macraei 
en D. bancanum tot de sectie Desmotrichum, terwijl D. brevicolle, D. compressiealle en 
D. filiforme tot de sectie Diplocaulobium, D. crumenatum en D. fugax tot de sectie 
Rlzopalanthe en eindelijk D. bicaslaturn tot de sectie Euphlebium. 

In de gegeven tabel heb ik alleen soorten opgenomen, waarbij een zekere regelmaat 
in het bloeien was op te merken. Er zijn echter nog vele soorten, die niet konden worden 
opgenomen, omdat waarnemingen te onvolledig of te gering in aantal waren, o.a. omdat 
ze weinig bloeien. Maar er schijnen ook te zijn, die voor zoover er op het oogenblik over 
is .te oordeelen, te Buitenzorg werkelijk onregelmatig bloeien. Mogelijk zijn er nog andere 
invloeden, die op den bloei kunnen inwerken. Andere soorten zijn er, die haar bloemen 
bij elke bloeiperiode onregelmatig openen, zoodat een juiste bloeidag niet is op te geven. 
Dit is o.a. het geval met D. linearifotium (sect. Rlzopalantlze), D. pililobum, D. aratriferum 
(beide sectie Diplocaulobium), D. indragirense (sect. Orastidium), zoowel de normale als 
de pelorische vorm, D. parietiforme (sect. Desmotriclzum), die bijna doorbloeiend zou 
kunnen worden genoemd, e. m. a. 

4. Hoewel er bijna het geheele jaar door met kleine tusschenpoozen ééndags
orchideeën in bloei komen, zijn er toch bepaalde dagen of beter gezegd groepen van dagen 
aan te wijzen, waarop een grooter aantal soorten haar bloemen ontplooit. Dergelijke 
perioden van veel bloeiende sooden waren in 1923 vooral 20-26 Januari, 17-21 Februari, 
15-18 Maart, 11-14 Mei, 6-11 September, 25-29 September. 

]. J. SMITH. 

TAXIDERMIE EN DERMOPLASTIEK. 

Het begrip voor de schoonheid en de grootschheid van de natuur en ook de 
erkenning van de groote beteekenis van het leven in de natuur voor den mensch hebben 
reeds lang in ruimen kring wortel geschoten. Bewust of onbewust voelden de menschen 
den versterkenden invloed van het zijn in de vrije natuur, en wel arm is hij, die daaraan 
geen behoefte heeft. Maar het gevoel voor de scheppings- en vernietigingswerkzaamheden 
in de natuur bezitten we niet alleen om te genieten, doch ook om te arbeiden, om zelf 
ordenend in de huishouding der natuur in te grijpen. Hoe meer wij dit doel voor oogen 
houden, met des te meer ijver en ernst zullen we trachten de geheimen onzer groote 
leermeesteres te ontsluieren en ze tot ons voordeel aan te wenden. Als leerlin.g moeten 
we beginnen en leerling moeten we ons leven lang blijven. Hebben we eenmaal onzen 
blik geoefend en gescherpt om natuurverschijnselen goed waar te nemen en juist te 
beoordeelen, zoo zullen we steeds opnieuw weer ons verheugen over den onuitputtelijken 
rijkdom aan vormen en verschijnselen in de natuur en trachten daarvan vast te houden 
wat we kunnen. 

Taxidermie en derrnaplastiek zijn de technische uitdrukkingen voor deze kunst. 
Het eerste van deze woorden, gevormd uit het Grieksche taxis: rangschikking, en 
der ma: huiá, duidt in beperkten zin gebruikt slechts het prepareeren en conserveeren 
van de · dierlijke huid aan, dus de bereiding van den balg. Onder zoöplastiek verstaat 
men het nam·aken van den diervorm in papier-maché, gips, metaal of steen, of ook met 
gebruikmaking van de huid van het dier, i.n welk geval men spreekt van dermoplastiek. 
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Hoe verder zich de techniek van het opstoppen ontwikkelde, hoe meer rekening 
gehouden kon worden met den aesthetischen en wetenschappelijken kant, hoe waardevoller 
de resultaten van taxidermie en derrnaplastiek konden worden. Even als elke andere tak 
van kunst, is ook het opstoppen van dieren gebonden aan bepaalde aesthetische wetten, 
waarvan de kennis voor den conservator van het grootste belang is. 

Reeds honderd jaar geleden placht men dieren in den waren zin van het woord op 
te stoppen. Ook heden denken vele museumbezoekers nog. dat men de dieren eenvoudig 
met een of andere stof of gedeeltelijk met klei opvult. En tot voor enkele tientallen van 
jaren werden deze methoden ook op een zeer enKele uitzondering na in bijna alle musea 
gebezigd. Nog ziet men dikwijls verschrikkelijk ·in elkaar geschrompelde exemplaren, 

Fig. I. Model van banten gkoe, waarvan de vorm in grove trekken in houtwol is aangegeven, 

zonder eenige aanduiding van de spieren, terwijl een natuurlijke houding verre te zoeken is. 
Tegenwoordig worden twee methoden van derrnaplastiek in toepassing gebracht. 

Het zijn methoden, welke met verschillende combinaties eenzelfde model tot stand brengen. 
In het algemeen dient de methode rekening te houden met het voorhanden materiaal, de 
kostprijs daarvan en het klimaat van het betreffende land. 

In Noord-Amerika gebruikt de taxidermist of conservator de methode van het gieten 
van het model in gips- negatief en positief. Daartoe wordt het model in natuurlijke 
grootte in klei geboetseerd. Eerst worden de verschillende maten van het lichaam nauwkeurig 
opgenomen, daarna vervaardigt de conservator een samenstel van ijzeren stangen met een 
uit planken bestaand profiel, waaraan dan tevens de andere extremiteiten, hals, kop en 
staart bevestigd worden. 

Is dit zoo nauwkeurig mogelijk gemaakt, dan bevestigt men aan dit profiel haken 
om de boetseerklei vast te houden, zooals ook beeldhouwers dat doen. Dan komt het 
hoofdwerk, het eigenlijke boetseeren van het model. De taxidermist boetseert nu het dier 
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zonder huid, dus zuiver anatomisch. Is het model in klei klaar, dan wordt daarvan een 
negatief in gips gegoten . Nadat het negatief goed droog is, wordt de binnenzijde met een 
of ander middel afgedekt tegen vocht. Tevens bereikt men hiermee, dat het te nemen 
positief naderhand gemakkelijk uit den vorm is te halen. Bij het maken van het positief 
wordt het negatief niet vol gegoten, zooals bij kleine modellen, maar de binnen?:ijde wordt 
bekleed met eenige lagen zakkengoed, welke met een mengsel van gips en dextrine bestreken en 

Fig. 2. Model van een bantengstier, met papier-maché afgewerkt. 

daarmee ook onderling verbonden worden. Elk zoo'n laag is 11/ 2 à 2 c.M. dik. Het positief 
Wordt dan bij gedeelten uit het negatief gehaald en als alles goed droog is, worden deze 
deel en weer samengevoegd. Om het positief de nood i ge stevigheid . te verleen en wordt het 
profiel met de bijbehoorende ijzeren staven van het kleimodel en ook de schedel van het 
dier er binnen in aangebracht. Een zoo samengesteld model is ook bij grootere dieren 
van betrekkelijk gering gewicht. 

Naar het land van oorsprong noemt men deze methode de Amerikaansche. Maar ze 
Wordt sedert 12 jaar ook in het Natuurhistorische Museum te Berlijn aangewend. Het 
is duidelijk, dat deze methode, vooral voor het maken van het negatief, een enorme 
hoeveelheid gips vereischt. die na gebruik weggegooid kan worden. Weet men nu, dat 
100 K.O. gips hier in Indië op f 65 - komen tegen f 20.- in Europa, dan begrijpt men 
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dat deze methode, vooral tegenwoordig nu men zoo ZUinig mogelijk werken moet, hier niet 
bruikbaar is, al blijft deze methode ook de beste die er is, en al zal ze ook voorloopig 
wel niet door eenig andere overtroffen worden Ze vereischt in hooge mate nauwkeurig 
en · zuiver werken, want een wijziging in het model, wanneer het eenmaal klaar is, is door 
de geringe dikte der wanden onmogelijk. 

Tot nu toe heb ik daarom hier de meer gebruikelijke Europeesche methode toegepast. 
Ook hierbij begint men met een profiel van het dier samen te stellen met de bijbehoorende 
ijzeren staven. Om het model nu niet te zwaar te maken, wordt de romp hol gelaten, 

Fig. 3. · Geheel afgewerkt, opgezet exemplaar van een bantengkoe. 

waartoe men zeer geschikt bamboelatten kan aanwenden, die aan weerszijden op krammen 
worden bevestigd. Om dit holle lichaam wikkelt en naait men nu een laag van houtwol 
van de juiste dikte, terwijl pooten en hals geheel massief met houtwol worden opgewerkt 
(fig. I). Is het model nu zoover klaar en zijn ook de spieren grof aangegeven, dan begint 
men met daaroverheen een dunne laag papier·maché aan te brengen Papier-maché is 
lichter en poreuzer dan gips, een niet gering voordeel naderhand bij het opbrengen van 
de huid. Is de eerste laag hard, dan worden de verschillende spieren meer in het bijzonder 
in papier-maché geboetseerd. Is het model nu goed hard en droog geworden, dan wordt 
het . geheel glad afgeschuurd en met een of ander dekmiddel tegen vocht afgesloten . Een 
afgewerkt model, hetzij volgens de Amerikaansche of volgens de Europeesche methode samen
gesteld, ziet er uit als in fig. 2 is weergegeven. 
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De huid, die intusschen goed gelooid is, wordt nu zeer dun afgeschraapt en tegen 
insektenvraat geprepareerd. Vervolgens wordt de huid op het model geplakt onder voortdurend 
s~huiven en passen, waarna ze dichtgenaaid wordt. Om te voorkomen, dat de huid glad 
trekt bij het drogen, wordt ze overal in de plooien met spelden en spijkertjes vastgestoken. 
Daar de naakte huiddeelen door het looien en ·het drogen hun natuurlijke kleur verliezen, 
blijft als laatste arbeid nog over het bijschilderen van deze deelen (fig. 3 en 4). 

Fig. 4. Geheel afgewerkt, opgezet exemplaar van een bantengstier. 

In het kort werd hierboven de techniek van de derrnaplastiek uiteengezet. Om deze 
techniek goed te kunnen toepassen moet een taxidermist een wetenschappelijke en artistieke 
opleiding genoten hebben, waardoor hij pas in staat is goed werk te leveren. In de eerste 
plaats komen hiervoor in aanmerking anatomische studies, vooral van skelet en spierstelsel, 
verder dient men ook eenigszins op de hoogte te zijn van systematiek en biologie ~ der 
dieren. Tenslotte moet hij nog een cursus in teekenen, boetseeren enz. gevolgd hebben. 

Van veel belang is het, dat een conservator de dieren zooveel mogelijk buiten in 
de natuur waarneemt, daarnaast zich tracht aan te sluiten bij jagers en deelneemt aan 
jachten, vooral op groot wild . Maten en gipsafdrukken van het pas geschoten dier, _vooral 
Van het gezicht, zijn noodzakelijk. Men kan ·zich wel behelpen met foto's en schetsen, 
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maar het eerste 
te hebben, kan 

vergemakkelijkt het werk tenzeerste. Zonder het dier buiten hestudeerd 
men wel .een natuurgetrouw model maken, maar het geheel mist toch 

· Fig. 5. De heer J. L. T AN met den door 
hem geschoten bantengstier. 

leven en beweging. TH. v. HEUGLIN zegt niet 
zonder reden: "Der Konservator muss Künstler im 
wahren Sinne des Wortes und gründlicher Beo
bachter und Kenner der Natur ~ein, doch genannte 
Eigenschaften findet man höchst selten vereint." 

De hier afgebeelde bantengs, die eerst 
kortgeleden werden opgezet, zijn een geschenk. 
van . den Heer J. L. TAN, Hoofdadministrateur 
van de Tegalwaroe-landen 

Het plan bestaat het Zoölogisch Museum 
geheel tereorganiseerenen alle oude exemplaren te 
vervangen door geheel nieuwe, natuurgetrouw op
gezette dieren, maar hiervoor is veel en goed mate
riaal noodig. Vooral grootere zoogdieren, zooals 
panters, tijgers, herten enz. kunnen wij nog zeer 
goed gebruiken. Vooral jagers op de buitengewesten 
zouden ons nog aan menig stukkunnen helpen, dat 

dankbaar aanvaard zou worden en de bewondering zou opwekken van de vele museum bezoekers. 
\(oor hen die hun medewerking willen verleenen, stelt het Museum kosteloos een 

kleine handleiding voor het verzamelen en prepareeren beschikbaar. 
P. FR. FRANCK. 

Buitenzorg Conservator. 

KORTE MEDEDEELINGEN. 
Over vogelbezoek aan Spathoctea en Canna-bloemen.- Het artikeltje van Dr. BEUMÉE over vogel

bezoek aan de bloemen van Spathodea campanulata, verschenen in de jongste aflevering van dit tijdschrift , 
geelt me aanleiding tot het hieronder volgende . 

Eenige jaren geleden was ik herhaaldelijk in de gelegenheid waarnemingen te doen omtrent 
vogelbezoek aan verschillende bloemen (vgl. ook mijn artikel over Cinnyris peetoralis in jaargang VIII, 
1919, van de Tropische Natuur). Uit mijn desbetreffende, nog niet gepubliceerde aanteekeningen diep ik 
de volgende, indertijd door mij geformuleerde conclusies op: 

1. Spathodea campanula fa wordt, vooral des morgens, druk bezocht door koet i I a n g s (Pycnonotus 
aurigaster), di a I aks ( Slumopaster ja !la) en kaleng (Acridotheres javanicus). 

2. Het bezoek van deze · vogels aan de Spat/zodea-bloemen geldt in hoofdzaak den nektar. 
3. De stand van de bloemen in den tros is van invloed op de omstandigheid of de Spathodea

bloemen al dan niet gepuncteerd worden (puncteeren is eigenlijk minder juist voor zoover het koeti
l a n g s en di a I aks betreft; het is meer een stuk scheuren van de bloemkroon, dat deze vogels doen). 

Deze drie · conclusies dus voorzoover het Spathodea-bloemen aangaat. 
Te Soekaboemi en later ook te Bandiaratma was ik er voorts herhaaldelijk getuige van, hoe 

Canna-bloemen door koet i I a n g s ernstig beschadigd werden. Ik bezit een notitie, waarin het feit 
vermeld staat, dat de bloemen van een tiental Canna-planten uit een perk voor de administrateurswoning 
te Bandjaratma door een troepje koet i I a n g s van 5 stuks binnen twintig minuten zoodanig gemutileerd 
werden, dat er nauwelijks één gave bloem overbleef. Den koet i I a n g s was het in al dergelijke gevallen 
steeds te doen om het zachte, sappige weefsel van de kroonbuis even boven de kelkbladeren, uit dat 
gedeelte van de bloem pikten ze en rukten ze naar hartelust de zoete brokjes weg en verzwolgen die 
met buitengewone gretigheid. 

v.o. M.M. 


