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De moed Was groot; gering 't vermogen :

Maar 't denkbeeld held ons (hen) opgetogen,

En 't heerlijk doel had ons (.'henj geleid,

Om, bij der vadren praalgestichten ,

Natuur een tempel op te richten

Vervuld van hare heerlijkheid.

(Woorden van J. J. WIJSMULLER bij de inwijding van

het voormalig lokaal, bestemd tot plaatsing der opge-

zette dieren uit het Museum van R. DRAAK.)

Wat is natuurlijker dan dat DRAAK in deze voor hem zoo teleurstellende omstandigheid zich

om raad vervoegde tot zijnen overbuurman, den Heer WESTERMAN, wiens voorliefde voor alles

wat de Natuurlijke Historie betrof hem bekend was.

De diergaarden, die thans bestaan, zijn op een enkele uitzondering na, namelijk die der

Jardin des Plante s (eene Rijksinstelling te Parijs), kinderen onzer eeuw; na deze is die

van Londen de oudste. In 1828 werd door de Zoolog ical Society aldaar eene diergaarde
gesticht, die onder den naam van Zoological Gardens steeds meer en meer in bloei is

toegenomen en overal ten hoogste geroemd wordt. Op deze volgt die van »NATURA ARTIS

MAGISTRA«, waarop
elk Amsterdammer trotsch mag zijn en welke thans juist eene halve eeuw telt.

Is het wonder, dat het goede succes, hetwelk de Zoolog ical Society te beurt viel, een

prikkel was voor een hoogst verdienstelijk ingezeten van Amsterdam, om zijne woonplaats evenzoo

met eene diergaarde te verrijken? Deze was de Heer G. F. WESTERMAN, 8 December 1807 te

Amsterdam geboren, van zijn eerste jeugd af aan een ware dierenliefhebber. Zijn eerste pogin-

gen, in het jaar 1836 aangewend, om eene diergaarde te Amsterdam onder bescherming en

medewerking der regeering op te richten, mislukten, doordien door den Burgemeester CRAMER,

die met het plan niet was ingenomen, aan Z. M. WILLEM I, tot wien de HEER WESTERMAN zich

gewend had, daaromtrent een ongunstig oordeel was uitgebracht, als zijnde zulks minder gewenscht

en zelfs gevaarlijk voor Amsterdam, waarop den 24sten Juni 1836 door ’s Konings ministers aan

den adressant werd te kennen
gegeven, »dat er geen termen waren gevonden om aan

het door hem voorgestelde ontwerp gevolg te geven.« Verre van door zulk een

ongunstig antwoord ontmoedigd te worden, liet de ontwerper zijn eenmaal gevormd plan geens-

zins varen; een bijzondere aanleiding, om een begin van uitvoering aan zijne plannen te
geven,

was de omstandigheid, dat REINDERT DRAAK, in betrekking als suppoost bij het Amsterdamsche

Burger-Weeshuis, als liefhebber der Natuurlijke Historie en als bekwaam preparateur eene vrij

belangrijke verzameling van allerlei opgezette dieren, als zoogdieren, vogels, visschen enz. enz.,

op een der zolders van bovenbedoelde uitgestrekte inrichting bezat. Daar de H.H. Regenten

van het gesticht, wegens gebrek aan plaatsruimte, de eenmaal gegeven vergunning moesten in-

trekken, werd DRAAK genoodzaakt zijne verzamelingen, door bevoegde beoordeelaars op eene

waarde van minstens ƒ 8000 geraamd, naar elders over te brengen.
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Deze, ook altijd later zooals algemeen bekend is, bereid om behulpzaam te zijn waar hij

nuttig kan wezen, was terstond gereed door raad en daad bij te staan. Het gelukte alsnu, tegen

denzomer van 1887 en wel in de Middellaan der Plantage, de voormalige Nieuwe Stads-

herberg te huren en dit gebouw tot Zoölogisch Museum in te richten en tegen een geringen

entreeprijs tot nut en leering van het publiek open te stellen. Door gebrek aan een lommer-

rijken tuin, om bij gunstig weder den bezoekers gelegenheid te verschaffen in de open lucht

voor eenige oogenblikken van drukke werkzaamheden en stadsgewoel te kunnen uitrusten, kwijnde

de onderneming. De Heer Westerman verloor echter den moed niet en het gelukte hem zijne

vrienden, de H.H. J. "W. H. Werleaian en J. J. Wijsmuller, beide bewonderaars der natuur

evenals hij, over te halen om voor gemeenschappelijke rekening het recht van erfpacht en den

eigendom der opstallen te verkrijgen van den tegenover de Nieuwe Stadsherberg, tusschen de

Middellaan en Pranschelaan gelegen tuin Middenhof. op bijgaanden plattegrond met Vak II

aangeduid, welke tuin eene oppervlakte had van 4675 vierk. Meters; dit gelukte in 't voorjaar

van 18 8 8, toen de eigenaar, de Heer Run. Westkirch, zijne rechten aan het ondernemend

driemanschap voor de som van ƒ 6400 afstond.

In 't voorloopig bezit van dit terrein, besloten de nieuwe eigenaren aan hunne jeugdige onder-

neming meerdere krachten toe te voegen, en deden daartoe eene oproeping bij Amstels burgerij
door de verspreiding der volgende circulaire :

Natura Artis Magistra.

Onder dezen titel wordt thans opgericht eene ■sociëteit, welke ten doel heeft het bevorderen.

van de kennis der Natuurlijke Historie op eene aangename en aanschouwelijke wijze, zoo door

het bijeenbrengen eener verzameling van levende dieren als door het plaatsen van een kabinet

van opgezette voorwerpen uit het dierenrijk.

De tuin Middenhof zal tot dit einde ■worden ingerigt, en tot deelneming wordt een ieder
,

die eenig belang stelt in de kennis der verhevene natuur, beleefdelijk uitgenoodigd en bij deze-

de gelegenheid daartoe aangeboden.

üp deze oproeping meldden zich ruim 120 personen aan om als lid te worden
aangenomen,

welke zich verbonden, jaarlijks ƒ 10 per hoofd te betalen. De kort daarop gehouden algemeene

vergadering koos de drie H.H. oprichters met toevoeging van den Heer H. C. MULLER tot

Bestuurderen. Weinige weken later was het oorspronkelijk getal van 120 tot bijna 400 leden

geklommen. Door deze goede uitkomst aangemoedigd, besloten Bestuurderen tot het uitschrij-

ven eener geldleening van ƒ 50.000, ten einde met meer spoed aan de zaak een gevestigd karakter

te kunnen geven. Toen deze som niet kon bijeengebracht worden, omdat de jeugdige inrichting

nog niet van alle zijden het volle vertrouwen genoot, werd de te leenen som tot op de helft

verminderd en sloot de Vereeniging eene negotiatie tot een bedrag van ƒ 25.000 en

NATURA ARTIS MAGISTRA. was geboren.

Met een gedeelte van deze ƒ 25.000 werd alsriu achter in den tuin van Middenhof (thans

het plein om de muziektent gelegen) langs de E r a n s c h e 1 a a n een groot en goed verlicht

gebouw gesticht tot plaatsing van de verzamelingen van R. Draak, die deze aan de jonge

inrichting afstond, onder voorwaarde, dat hij voor levenslang op een salaris van /' 600 's jaars
als Directeur zoude aangesteld worden; hij bekwam daarenboven voor zich en zijne vrouw eene

jaarlijksche lijfrente van /' 400 en bovendien alle .voordeden aan het leveren van ververschingen

aan leden en bezoekers verbonden. Bij de inwijding van dit eerste gebouw door N. A. M.

gesticht, sprak het Bestuurslid J. J. WIJSMULLER onder andere de dichtregelen uit, die wij

met geringe wijziging tusschen twee haakjes geplaatst, als motto aan het hoofd van ons opstel

aangehaald hebben en die aldaar naar onze bescheidne meening zeer op hare plaats zijn.
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In Mei van het jaar 1 8 8 9 was het ledental tot 500 geklommen. In datzelfde jaar werd

op eene algemeene vergadering, den ll dea Maart gehouden, een nieuwe wet aangenomen en het

getal leden van het Bestuur met een viertal vermeerderd, namelijk de H.H. YY. HTJÉGENS

BACKE», L. J. J. SERRURIER, H. ANGELKOT WILLINK en Mr. C. F. GÜLCHER, wier krachtige

medewerking zoozeer had bijgedragen tot het welslagen der leening het vorige jaar gesloten.

In 't najaar van ditzelfde jaar werd met machtiging eener algemeene vergadering de toen ter

tijd algemeen bekende en beroemde Menagerie van CORNELIS VAN AKEN van dezen voor /' 34.000

voor het jeugdige Genootschap aangekocht.

Doch welke teleurstelling moest het Bestuur van het Genootschap niet ondervinden, toen

Burgemeester en Wethouders van Amsterdam aangezocht zijnde hunne toestemming te geven tot

het bouwen van geschikte hokken en kooien op het van de gemeente in erfpacht bezeten terrein,

ten einde de verwacht wordende dieren te huisvesten, ten antwoord gaf, daartoe vergunning

te verleenen onder voorwaarde: dat het gebouw moest 'worden opgetrokken van harden metselsteen,

■(jeheet blind, sonder ramen, deuren of luchlgaten naar buiten, terwijl het dak geheel van ijzer
moest zijn samengesteld.

Dit antwoord stond volkomen aan eene weigering gelijk en is te onverklaarbaarder, daar toch

jaarlijks bij gelegenheid der Kermissen zonder schroom door diezelfde Heeren verlof werd ge-

geven, met wilde dieren, in eenvoudige houten barakken gehuisvest, welke in weinige uren tijds
in elkaar konden gezet worden, eenige weken binnen Amsterdam te vertoeven en er zelfs gevaar-

lijke voorstellingen te geven, bij welke Leeuwen en Tijgers en andere verscheurende dieren

een hoofdrol vervulden.

De Heer WESTERMAN, zooals altijd de onverdroten kampvechter voor de belangen van het

Genootschap, wist deszelfs belangen bij het Gemeentebestuur zoozeer met klem te bepleiten en

alle geopperde bezwaren te ontzenuwen,' dat het ten slotte er in toestemde de dieren, die

reeds tot nabij de Weesperpoort genaderd waren, in eenige zalen der kazerne O r a n j e-N a s s a u

voorloopig te huisvesten. Hier verbleven de dieren gedurende den ganschen winter tusschen

1839 en 1840 en verder tot in het midden van den daarop volgenden zomer.

Den 28steu Februari 1840 werden cle contracten tusschen Draak en de oorspronkelijke oprichters

van Natura Artis Magistra ten gevolge van moeielijkheden tusschen het Bestuur en den Directeur

-ontstaan met onderling goedvinden ontbonden, waarbij aan laatstgenoemde voor zich en zijne

vrouw een jaargeld van ƒ 1000 werd toegekend als schadevergoeding voor vroeger aan hem toe-

gekende rechten.

Den 2 den April 1840 werd Vrede is mijn Lust, 2400 vierk. Meters in oppervlakte, door

de Bestuursleden L. J. J. SERRÜRIER, II. ANGELKOT WILLINK en W. HÜIJGKNS BACKER voor

eigen rekening voor de som van ƒ6500 aangekocht, en geheel belangeloos ter beschikking van het

Genootschap gesteld.

Op dit terrein (zie plattegrond, Vak V) bevindt zich tegenwoordig het gebouw, waarin de

Pony's (N°. 76) zijn gehuisvest, benevens de Hoe n der volières (N°. 89) en het Tapir-

perk (N°. 88), terwijl de woning zelf van Vrede is mijn Lust aan de Middellaan

gelegen, als Bureau- en Vergaderlokalen voor het Bestuur en tevens als Museum

voor lagere dieren dienst heeft gedaan tot 1871, toen cle nieuwe Be stuurs- en Bureau-

lokalen (A) in gebruik konden genomen worden, waarna het werd afgebroken om plaats te

maken voor het gebouw hierboven (N°. 76) vermeld.

Eindelijk werd in even gemeld jaar 1840 doorliet Gemeentebestuur van Amsterdam

toegestaan, tegen den hechten steenen scheidsmuur, die den tuin van Vre de is mijn Lust van

den openbaren weg langs den vroegeren H o ut;w al
f

Vak III*J afscheidde, een doelmatig gebouw

van ongeveer 240 vlerk. Meters oppervlakte op te richten, waarin de dieren konden worden

opgenomen en dat tevens alle gewenschte waarborgen aanbood tegen elk eventueel ontsnappen

van een of ander gevaarlijk dier. Dit gebouw werd den 12 den Augustus 1840 voor de leden toe-
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gankelijk gesteld. Toen de kas van liet Genootschap zulks veroorloofde, werden op 2 April
1845 de rechten op dit pand, door de drie voorloopige eigenaren, tegen den billijken prijs van

ƒ 5200 aan het Genootschap afgestaan.
Het Genootschap, thans de beschikking hebbende over twee strooken gronds, door eene gracht

en een paar openbare terreinen (Houtwallen) van elkaar gescheiden, ondervond de daaraan

verbonden onvermijdelijke bezwaren.

Telde in 184 0 het Genootschap 700 leden, in 18 41 was dit getal tot 1000 geklommen en

verbonden de leden zich, in plaats van /10, voortaan jaarlijks / 20 contributie te betalen.

In Mei 1842 mocht het Bestuur er eindelijk in slagen die Houtwallen (Vak III en III*'),.

5200 Meters in overvlakte en waarop thans de Pauwiesen-volière (N°. 90) en de perken

der zwarte Zwanen (N°. 91) en der Pinguins (N°. 92) zich bevinden, van het Gemeente-

bestuur in erfpacht te verkrijgen. In Aug. 1843 gaf het Bestuurslid Angelkot Willink eene

sierlijke overhaalpont ten geschenke, waardoor de verbinding van beide terreinen over do

Prinsengracht werd verkregen tot gerief der bezoekers en tot vereenvoudiging van de-

controle en van den dienst.

De gezamenlijke terreinen besloegen thans eene oppervlakte van 12.275 vierk. Meters of van

bijna \\ Hectare.

Den 3 den Maart 1843 besloot de Heer Westerman, de eerste ontwerper tot stichting van een

diergaarde te Amsterdam, op dringend verzoek zijner Mede-bestuurders zich met het dagelijkscb

beheer te belasten, onder beding, zulks zonder eenige remuneratie te doen, zoolang hij onder

zijn beheer niet minstens /' 2000 's jaars op de exploitatie-kosten zoude uitgespaard hebben.

Sedert dien tijd stond de Heer Wesïerman steeds als steunpilaar van het Bestuur, waarop dit

bouwen en vertrouwen kon, aan het hoofd van Natura Artis Magistra, waarvan hij tot heden,

hoewel reeds op vergevorderden leeftijd, nog altijd met onvermoeibaren ijver en ijzeren werk-

kracht de alles regelende Directeur, de ziel van den geheelen gang van zaken is.

Honderden malen hebben wij het betuigd dat, Avare er geen Westejrman geweest, er voorzeker

geen Natura Artis Mayïstra in Amsterdam zou zijn.

Waar vindt men eene inrichting, die, uitsluitend door particuliere krachten gesticht, en zondei

ooit den minsten geldelijken steun van Regeering of Gemeenteraad genoten te hebben, eene

vlucht genomen heeft, zooals bij N. A. M. het geval geweest is?

Wie den Directeur van iV. A. 31. van nabij heeft leeren kennen, zooals wij sedert 185 4 het

voorrecht gehad hebben, zal met ons instemmen, dat de door hem aan den dag gelegde werk-

kracht zonder wederga is. Zijn werktijd begint des morgens vroeg met primo Januari en

eindigt 's avonds laat op ultimo December, jaar in jaar uit bijna zonder andere tusschen-

poozen, dan de weinige uren aan den arbeid ontwoekerd en welke tot behoud van 's menschen

leven en gezondheid onontbeerlijk zijn.

In 18 4 4 werd van den kant der Leden, met het oog op het aanzienlijk ledental, de wensch

geuit, over grootere en uitgebreidere gezelschapszalen te kunnen beschikken, dan tot nu toe het

geval was; tot dit doel werd door eene vrijwillige leening / 23.900 bijeengebracht. Ten einde

aan dit verlangen te kunnen voldoen, werd tegen den scheidsmuur van Zorgvliet (Vak Ij

voorloopig eene ruime met groote glazen ramen voorziene veranda geplaatst en tot gezelschaps-
zaal ingericht, tot tijd en wijle een steenen gebouw (N°. 97) tot dat doel bestemd en N. A. M.

waardig zoude gereed zijn.

In Juli 1846 werden de Houtwallen (Vak VII en VII*), aan weerszijden van de Nieuwe Prin-

sengracht tusschen de Fr an sehe- en Doklanen gelegen en 4815 vierk. Meters in oppervlakte-
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metend, door den Gemeenteraad aan het Genootschap in erfpacht afgestaan en, na met boomen,

heesters enz. beplant te zijn, met verblijfplaatsen voor verschillende dieren en een groote reeks

hooge volières voor Roofvogels voorzien, welke laatste in 18 5 4 naar Vak VIT ter plaatse van

N°. 37 en in 18 6 9 van claar naar Vak XII N°. 48 werden overgeplaatst. Thans vindt men op

dit terrein, ten N.W. cler Nieuwe Prinsengracht of vijver (N°. 21), een steenen gebouw (N°. 18)

met 6 volières voor groote uitheemsche vogels, alsmede de perken voor Casuarissen

•en Struisvogels (N°. 19 en 20) bestemd; terwijl zich ten Z. O. van den vijver cle perken
der Bisons (N°. 22) en de 6 groote volières voor buitenlandsche Duiven en Tortels

(N°. 23) bevinden.

Den 25sten Mei 1847 werd op den hoek van de Kerklaan en de Fr an schel aan (Vak VI)

voor f 1000 het recht van erfpacht van een stukje grond, ter grootte van 200 vierk. Meters,

verkregen en naar clit punt de Toegang tot den tuin, die tot dien tijd zich in de Middel-

laan bevond, overgebracht; thans bevindt zich op die plek de stoep van de Be stuurs- en

Bureau-löka 1 en (A).

Op 24 December 1845) werd in eene Algemeene Vergadering, op voorstel van het Bestuur,

besloten de jaarlijksche contributie van f 20 op ƒ25 te brengen.

In Mei 1850 had eene 5de aanwinst van terreinen plaats, namelijk Vak VI van den hierbij

gevoegden plattegrond, en wel van 10.900 vierk. Meiers in oppervlakte, van welke de opstallen

en de rechten van erfpacht voor 11.500 Gulden werden aangekocht; zij bestonden uit de ge-

bouwen en tinnen van Schoonzicht en Hoog er rust. Op het terrein, vroeger aan Schoon-

zicht toebehoord hebbende, bevinden zich thans :

de Kameelen- en Lama-perken (N°. 4 en 5), benevens een gedeelte van

de Yo gel galerij (N°. 6, 18 en 14);

terwijl wij op dat van H oogerrust aantreffen:

den Best uurskoepel (B),

de Her tenper ken (N°. B, 7 en 9),

liet Am erik a a n s che Struis en perk (N°. 8), verder liet gedeelte van

de Vogel galerij (N°. 10, 11, 12, 15 en 16), alsmede

het Apen huis (N°. .17).

De Vogelgalerij werd gebouwd naar eene teekening van den Heer A. A. Van Lunteren.

het Apenhuis naar die van den Heer T. F. Merkelbacji.

Door den Gemeenteraad werden in dit jaar de Franschelaan van af de Kerklaan tot aan

de Nieuwe Prinsengracht en de wegen langs de Houtwallen (Vak VII VII*) van af

de Fransche- tot de Doklaan in erfpacht afgestaan. Door deze vergrooting verkreeg het terrein,

waarover het Genootschap beschikken kon eene oppervlakte van 27.115 vierk. Meter of van bijna

2f Hectaren.

In ditzelfde jaar besloot het Bestuur liet gezellig verkeer te verhoogen door twee malen 's weeks

muziekuitvoeringen te doen geven. Tot dit doel werd alsnu in 't midden der Vakken II en III

«ene tienzijdige fraaie muziektent (lett. V) gesticht, naar eene teekening van evengenoemden

bekwamen architect. Later werd deze tent aan weerszijden van de trap met een paar Kinder-

beeldjes en verder boven elkeu hoekstijl versierd met de beelden van Mnemosyne en der negen

Muzen, ontworpen en vervaardigd door den Heer J. J. F. A'eruonk, aan wiens bekwame kun-

stenaarshand liet Genootschap nog bovendien de vier fraaie uit hout gesneden vrouwenbeelden, de

Vier Jaargetijden voorstellende en in de groote vestibule (N°. 96) aan den voet der museum-

frappen geplaatst, te danken heeft, alsmede de beide schoone groepen van Leeuw en Tijger,

die aan weerszijden der Portiek van het hoofdgebouw aan de zijde der Middellaan prijken.
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In April 1852, na een bezoek van Z. M. den Koning, gaf Z. M. Hoogstdeszelfs ingenomen-:

heid met Natura Artis Magistra te kennen, door het schenken van Zijner Majesteits portret door

Pieneman geschilderd en door tevens de evenzeer op hoogen prijs gestelde vergunning te ver-

leenen, dat het Genootschap het praedicaat van Koninklijk zoude mogen voeren.

In 't voorjaar van 185 8 werd de tuin vergroot met eene oppervlakte van 19.175 vierk. Meiers

(bijna 2 Hectaren); dit terrein is op den plattegrond gemerkt Vak VIII en bestond uit de

tuinen en opstallen der volgende panden :

langs de Middellaan,

Leeuwenrust (door CORN. VAN AKEN bewoond), thans het Japansch Museum

(No. 78 en 79);

Ons genoegen, thans de Zebra-stallen en Bibliotheek (N°. 75 en 80);

langs de Franschelaan,

Lusthof (vroeger atelier van den Skeletteur daarna van 1860—1868 verblijf voor de

Nijlpaarden), thans stal voor den Aziatischen Olifant (N°. 29),

Binnen vreugd (vroeger Bibliotheek en Insecten-Collectie), thans de Wolven- en Bee-

re n g a 1 e r ij (N°. 30 —32),

Binnenbest (van 1S58—1864 Voedingsmagazijn), thans gesloopt;

langs de Middellaan,

Laanzicht (vroeger verblijf van den IJsbeer), thans het Duiven huis (N°. 74);

langs de Doklaan,

Ouderhoek (vroeger inrichting voor Zalmkweekerij), thans de Bloemenkas (N°. 26).

De opstallen en het erfpachtrecht op deze panden zijn door N. A. M. onteigend geworden

voor de som van f 57.500.

Een gedeelte der Franschelaan, tusschen de Nieuwe Prinsengracht en de Kerklaan), alsmede

de Weg langs de Houtwallen (tusschen de Fransche- en Doklanen), werden bij besluit van

den Gemeenteraad van 29 December 1852 aan N. A. 31. in erfpacht gegeven.

Behalve de boven opgenoemde gebouwen bevinden zich nog de volgende dieren-verblijven op

dit terrein als :

tusschen de Middel- en Franschelaan .- tusschen de Fransche- en Doklaan.

N°. 81. voor Schapen. N». 24. voor Kraanvogels.

» 82. » Mouflons. » 25. » Ooievaren en Reigers.

» S3. » Gemzen. » 27. » Kan go er o e's.

» S4. » Stekelvarkens. » 28. » Bevers.

» S5. » Otters. » 83. » Vreemde Een ds oor ten.

» 86. » Rendieren. »34—36. » Olifanten en Roofdieren.

» S7. » Speelplaats voor Olifanten. » 87. » Vreemde Ganssoorten.

» 88. » Marmotjes.

Later, sedert 1857, bevonden zich nog op dit terrein, en wel tusschen Ijsbeer (N°. 82) en de

Roofdieren-galerij (N°. 35), de Giraffen-stal, in 1864 naar Vak XI (N°. 47) verplaatst en

aldaar ter weerszijden met zes Antilopen-stallen (N°. 46) vergroot, benevens de Kooien voor Uilen,

die zich tegen den achterscheidsmuur van Vak IX bevonden en later (1864) naar Vak XI

(N°. 40) werden overgebracht.
Alsnu namen de terreinen van liet Genootschap het gedeelte der Plantage in, dat gelegen is tus-

schen de Midden- en Dok lanen en tusschen de Kerk- en Lepellanen, en besloegen zij

eene oppervlakte te zamen van 54.230 vierk. Meters of van bijna Hectaren, nagenoeg de helft

der oppervlakte welke tegenwoordig het Genootschap toebehoort. Hoewel reeds meester van den

grond in Vak IX aangeduid, had het Bestuur daarover vooralsnog gene vrije beschikking; deze

verkreeg zij eerst in 't jaar 1867, zooals wij hierna zien zullen.



9

In 1 854 werden de nieuwe verbreede Toegangen, tegenover de Er an sehe laan, met

twee Portiershuisjes (N°. 1 en 2), door een fraai hek saamverbonden, voorzien; boven dit

hek prijken twee sierlijke in zink gegoten adelaars, een geschenk van het toenmalig Bestuurs-

lid, den Heer E. SILLEM.

In 18 55 werd de rechtervleugel van het Hoof d g e b o u w, naar teekeningen van den bekwamen

architect, den Heer J. VAN MATJRIK gebouwd, waarin zich in het benedengedeelte de zooge-

naamde Koningszaal en daarboven de Museumzalen voor opgezette dieren zich be-

vinden, voor het publiek toegankelijk gesteld. De vestibule, benevens het overige gedeelte,

namelijk de rechtervleugel, met het Buffet en de Kasteleinswoning, werden twee jaren later

afgewerkt, en toen één en ander voltooid was, werden de hoogst sierlijke trappen, die naar de

Museumzalen (N°. 96) leiden, in de ruime vestibule aangebracht.

Op 16 September 1857 nam het Gemeentebestuur van Amsterdam het besluit, de Gronden

n de Plantage gelegen en vroeger slechts in erfpacht in gebruik gegeven, aan belangheb-
benden tegen een bepaalde koopsom in vollen eigendom af te staan.

Op 8 September 1S58 werd het Genootschap voor / 3890 eigenaar eener Woning aan de

Middellaan, ter plaatse (N°. 78) tusschen de Zebra- en Ponystallen gelegen.

Op 30 Maart 1859 kwam N. A. M. voor / 16.000 in 't bezit van den opstal van Amicitia,

aan de Middellaan gelegen, alsmede van eenige panden langs de Lepellaan, namelijk Vreugde-

hof, Bergen in Noorwegen en Afrika, te zamen Vak X uitmakende. Amicitia werd

op 1 Dec. 1861 als Museum voor Land- en Volkenkunde {Lett. O) voor de Leden

opengesteld. Daar de voorwerpen uit dit Museum in den jongsten tijd naar de nieuwe daarvoor

bestemde lokalen (N°. 49) boven de Run der- en Winter stallen zijn overgebracht, is dit

oude gebouw wegens zijn slechten toestand ter amotie bestemd.

Gedurende de jaren 185 8, 1859 en 1860 werd het Genootschap voor / 90.661.50

eigenaar van alle gronden (Vale I—IXj, eene oppervlakte van 54.230 vierk. Meters of bijna 5-J

Hectaren beslaande, zijnde ongeveer de helft waarover het Genootschap thans te beschikken heeft

(en welke gronden tot dien tijd toe bij het Genootschap in erfpacht waren) benevens van een

deel der Lepellaan, tusschen Middel- en Fr an schelaan gelegen, alsook van het terrein

langs de Middellaan fVak XJ bij de Vereeniging Amicitia in erfpacht bezeten, ongeveer

3.600 vierk. Meters groot; zoo ook van den grond aan den Heer J. Masman (N°. 69) in erf-

pacht toebehoord hebbende, alsmede van het vroegere Eik en Linde (N°. 39, 40).

Den 3den Mei 1860 verkreeg N. A. M. het gebouw van Eik en Linde in eigendom en

wel voor ƒ 9.500. Dit gebouw, vroeger voor Zalmteelt ingericht, doet thans dienst als in-

richting voor Kunstmatige eierbroeierij (N°. 39) en voor N a cht- en Winter ver-

blijf der Ara's en Kakatoe's, die des zomers de Hoofdlaan (N°. 100) versieren.

Gedurende den zomer van 1863 werd door N.J. M. de woning van den Heer J. Masman,

thans Groote Volière (N°. 69), voor den prijs van / 8500 aangekocht. In ditzelfde

jaar kon het Genootschap de terreinen van Vak X en XI, tusschen de Lepel- en Badlaan

gelegen, eene oppervlakte van 18.700 viert. Meters beslaande, in exploitatie nemen, doordien het

Gemeentebestuur aan het Genootschap voor ƒ 11.900 drie stukken grond verkocht had, die

de afzonderlijke terreinen, in deze vakken gelegen, onderling van elkaar afscheidden. Deze gronden

bestonden uit een gedeelte der Lepel la an (tusschen Fransche- en Doklaan in), benevens uit een
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deel der Fran.schelaan (tusschen Lepel- en Badlaan gelegen), en uit het zoogenaamde kleine

l Jark, waarop zich thans het Voedingsmagazijn {Lett. E) en de Giraffen-en Antilopen-

stallen (N°. 46 en 47) bevinden. In deze Vakken X en AT vinden wij, behalve de reeds

hierboven vermelde inrichtingen, nog daarenboven die

voor de Uilen (N°. 40),

» » Wevervogels (N°. 41),

» » Zwartnekzwanen (N°. 42),

» » Be ver ratten (N°. 4B),

» » Anoa's (N°. 44),

voor de Wombats (N°. 45),

» » groote Volière (N c
'. 69),

» » Fazanterie (N°. 66— 72) en

» » Waterhazen (N°. 78).

Door toevoeging cler laatste terreinen bij die, welke reeds vroeger in exploitatie waren, ver-

kreeg cle diergaarde thans eene oppervlakte van 69.930 vierk. Meters of bijna 7 Hectaren.

In de maand Mei 1864 werd het gedeelte der Nieuwe Prinsengracht fVaïc IV),

tusschen de Midden- en Doklaan gelegen, door het Gemeentebestuur aan N. A. M. in onge-

stoord gebruik afgestaan, echter tegen vergoeding van de kosten, ontstaan door het beschoeien

van de Lijnbaansgracht, het veranderen van de vaste brug tegenover de Muiderpoort in

eene beweegbare en andere werkzaamheden, noodzakelijk voor het bevaarbaar maken dier gracht

voor Rijnschepen enz.; één en ander hebben eene uitgave vereischt van ƒ 8789.79.

In 18 6 6 werd aangekocht Vak XII, bestaande in de eigendommen der stoom-rijstpelmolen

Java en Carolina, thans N ijl p a a r denstal (N°. 52), en wel voor de som van /' 84.500;

zoo ook de pakhuizen, bekend onder den naam van De Volharding, benevens eenige loodsen

en bijgebouwen, te zamen voor /' 81.975. Onder deze prijzen zijn niet begrepen die voor de

terreinen betaald. Het laatstgenoemd gebouw, gedeeltelijk verbouwd en met een bovenver-

dieping voorzien volgens teekening en plannen van den architect, den Heer A. L. Van Gendt, doet

thans dienst als Runder- en Win ter s tallen (N°. 50 en 51), terwijl de uitgestrekte boven-

zalen (N °. 49) tot M u s e u m voor La n cl- e n V o 1 k e n k u n cl e zijn ingericht en eerstdaags

voor het publiek toegankelijk zullen worden gesteld. Een steenen gebouwtje, tot de opstallen van

de Volharding behoord hebbende, is thans tot werkplaats {Lett. F) voor timmerlieden, smeden en

schilders ingericht. De mede in dit Vak XII gelegen woning Vre de wens ch, thans Meik-

in richting (N°. 58), kostte het Genootschap / 6700. Tot het verkrijgen van het eigendoms-

recht der gronden van deze panden, benevens die van de Bacilaan (tusschen de Eransche-

en Doklaan gelegen), waarop zich thans de Volières der Roofvogels (N°. 48) bevinden,

betaalde het Genootschap aan de Gemeente Amsterdam ƒ 27.780.15^; deze gronden te zamen,

in 1868 in exploitatie genomen en die het Vak XII uitmaken, beslaan eene oppervlakte van

8862 vlerk. Meters.

In Juni van dit zelfde jaar werd de woning van den Heer Kaiser, aan de Middellaan,

voor f 8000 aangekocht; thans bevindt zich op deze plek een gedeelte der Keuken {Lett.S) van

het Restauratie-gebouw. In November daarop werd N. A. M. eigenaar van Zorgvliet, Het

terrein van dit pand was reeds sedert 23 Dec. 1858 van de Gemeente aangekocht, doch onder

voorwaarde dat de toenmalige bewoonster Mevr. de Wed. G. Schilzema tot aan haar dood toe

in het onverstoorde bezit van hare woning en tuin zoude blijven; door hare erven werden hunne

rechten op Zorgvliet voor ƒ1200 aan het Genootschap afgestaan. Thans bevindt zich op

dit terrein het uitgestrekte gebouw, waarin de V e r g a cl e r z a 1 en (N°. 98) alsmede de Bestuurs-

en Bureaulokalen {Lett. A) enz. gevonden worden.

Op 21 Juni 1867 werd. het Genootschap eigenaar van den opstal van Spoor zicht (Vale XIII)

aan de Lijnbaansgracht gelegen en wel voor de som van ƒ 2000, terwijl den 16 den Juli

daaropvolgende in eigendom werd verkregen Vak IX, bestaande uit twee woonhuizen met tuinen
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aan de Middellaan, hoek Lepellaan gelegen, namelijk Weltevreden en Welgele-

gen, en wel te zamen voor de som van ƒ 7918. De tuinen dier beide laatste panden 1000 vierk.

Meters in oppervlakte werden aan de Diergaarde toegevoegd, terwijl de woningen zelve {Lett. P)

als rentegevende eigendommen verhuurd worden.

In 1873 had eene der belangrijkste terreinvergrootingen plaats; zij bestond uit Vak XIII,

ter oppervlakte van 16.734 vierk. Meters, en was uit de volgende panden saamgesteld, van welke

het Genootschap achtereenvolgens door aankoop in 't bezit kwam:
dat van de GEBE. GROENEWEGEN, Mijn genoegen,

» » den Heer DORFLINGER, Z omerlust,

» » » » SCHUTTE, Zomer zorg,

» » de GEZS. DE JONG, Yliedzorg,

» » den Heer TER MEER, Nieuwen aanleg,

» » » » ScHOLMEYER, S p O O 1' Z 1 Cli t.

Voor de opstallen en erven, behalve van Spoor zicht waarvan de opstal reeds in 1867 was

aangekocht, betaalde het Genootschap f 272.074. De gronden dezer panden nemen eene

oppervlakte in van 12.805 vierk. Meters, terwijl daarenboven voor buiten dienst gestelde publieke

wegen, bestaande uit een gedeelte der Bad la an (van Middellaan tot ïïanschelaan) en een ge-

deelte der Franse heiaan (van Badlaan tot Lijnbaansgracht) ter oppervlakte van 3929 vierk.

Meters door het Genootschap aan de gemeente ƒ 52.165 werd uitgekeerd. Op dit vak

vinden wij thans:

de Oranjerie (N°. 54),

18 Huurwoningen {Lett. H) ten dienste van het dienstpersoneel van den tuin, vroeger

den Heer Schutte toebehoord hebbende,

Z e e 1 e e u w e n p e r k, (N«. 55) met rots en waterval, een geschenk van den Hr. E. W. Ciiamerus,

Groot Loopperk voor vogels (N°. 56),

Infirmerie {Lett. I), vroeger woning der firma Groenewegen,

Atelier v/d Preparateur {Lett. J), vroeger woning van den Heer Dobflinger,

Wil de-Zwijn en perk (N°. 57),

Oostin dische Herten en Wapiti's (N°. 59, 60),

Canna-Antilopen (N°. 61).
Alle op deze gronden gestaan hebbende woningen, met uitzondering van die der H.H. G i;OH-

NE WEGEN (I), DORFLINGER (J) en SCHUTTE (H) heeft men moeten afbreken, daar zij ongeschikt

waren om tot een of ander doel te kunnen worden ingericht.

In 18 7 7 had de laatste vergrooting (Vak XIV) plaats. Zij bestond in de toevoeging van een

open terrein of plein aan de gemeente toebehoorende, ter grootte van 2735 vier/c. Meters en

op den hoek der Middel laan en der Lijnbaansgracht gelegen. Na vele vergeefsehe pogin-

gen daartoe gelukte het eindelijk aan het Bestuur van het Genootschap dit terrein in eigendom te

verkrijgen, en wel onder voorwaarde dat op dien bodem zoude geplaatst worden een groot gebouw, tot

Aquarium (N°. 62 — 65) bestemd, en dat een gedeelte daarvan, door het Genootschap en op

diens kosten ingericht, ten dienste van het hooger onderwijs in de Dierkunde bij de Gemeente-

Universiteit, zoude beschikbaar zijn. Hieraan is voldaan geworden door den Paviljoen-,

vormigen uitbouw {Lett.lt) aan het uiteinde der linkervleugel van het gebouw, waarin zicheene

ruime College-zaal, met amphitheatersgewijs geplaatste banken voor de toehoorders, L a b o r a-

toria enz. enz. bevinden; terwijl de dieren die in de Diergaarde sterven, voor zooverre zij voor.

het Genootschap geene waarde hebben, ter beschikking van den H oogleer aar in de Dier-

kunde worden gesteld. Later werd nog
door den Gemeenteraad een strook gronds van 36 Meters

lengte bij 2 Meters breedte voor den trapopgang langs de Middellaan aan het Genootschap in
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erfpacht afgestaan, met het doel een behoorlijk afsluithek te kunnen plaatsen, ten einde aan de

baldadige straatjeugd bet bestormen der trappen en van het fraaie Peristyle te beletten. Dit

kolossale gebouw is vervaardigd naar teekeningen ontworpen .

door den talent- en smaakvollen

architect, den Heer G. B. SALM.

Hebben wij in de vorige bladzijden in chronologische volgorde de achtereenvolgende vergroo-

tingen van de terreinen in 't bezit van 't Genootschap besproken, in enkele regelen wenschen wij

thans, met den plattegrond van den tuin voor ons, een kort overzicht te geven over deze uit-

breidingen in verband met de sommen door het Bestuur van het Genootschap uitgegeven om in

't ongestoord bezit dezer gronden te kunnen geraken.

Uit dit kort overzicht blijkt ten duidelijkste hoezeer in de laatste 25 jaren de gronden in de

Plantage in waarde zijn toegenomen: werden er van 1888 —1863 voor 72.930 vier/c. Meters

niet meer betaald dan / 111.350 of nog niet ƒ 1.54 per vierk. Meter, zoo werden daarentegen

van 1863 — 1875 voor 28.330 vierk. Meters grond / 352,019 besteed, of iets minder dan ƒ 12.50

per vierk. Meter, dat is alzoo binnen 12 jaren tijds het 8-voudige van vroeger.

Alle de gronden te zamen thans in 't bezit van Natura Artis Magistra beslaan, na aftrek van

een gedeelte van den hoek der Doklaan en Lijnbaansgracht, eene oppervlakte van 101,218

vierk. Meters of van

10 Hectaren (Bunders), 12 Aren (Roeden), en 18 Centiaren (vierk. Meters).

Daarvoor is aan de Gemeente Amsterdam, die er eigenares van was, de som betaald van

ƒ 463.369,

terwijl voor de, tijdens den koop zich daarop bevonden hebbende gebouwen, getimmerten enz.

aan de verschillende personen, die deze gronden in erfpacht hadden, ten einde van hunne rechten

afstand te doen, is uitgekeerd de som van

ƒ 284,852.

Beschouwen wij deze som (die voor de opstallen enz. betaald is) als geheel verloren, omdat bijna

alle vroegere gebouwtjes enz. reeds lang verdwenen zijn, daar zij voor andere of voor plantsoen
hebben moeten plaats maken, en voegen wij het daarvoor betaalde bij de koopsom der gronden

zelf, dan wordt deze verhoogd tot

/' 748.221, waarvoor 101,218 vlerk. Meters verkregen zijn.

! Oppervlakte Betaald voor

■

in vierk.

Meters . Opstallen. Terrein.

Yak I — TV, VI en VII, verkregen van 1838-1840,

gelegen tusschen de Kerk la an tot en met

de Nieuwe Prinsengracht . . . .
27,115 ƒ 38,850

Vak III*, V, VII* VIII en IX, verkregen van

1846 —1858, gelegen tusschen de Nieuwe

Prinsengracht tot de Lepellaan . .
27,115 » 74,008 f 99,450

Vak X en XI, verkregen van 1861—1863, ge-

legen van af en met de L e p e 11 a a n tot en
■

met de B a d 1 a a n 18,700 » 48,500 » 11,900

Vak XII, XIII en XIV, verkregen van 1868—

1875, gelegen tusschen de Badlaan ende

L ijnb aansgracht 28,830 » 123,494 » 852,019

101,260 ƒ 284,852 ƒ 463,369
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Alzoo blijkt, dat de gronden, die tegenwoordig aan Natura Artis Magistra in eigendom toebe-

hooren, haar nog geen

f 7.40 per vierk. Meter gekost hebben.

Schat men cle tegenwoordige waarde der gronden in de Plantage gemiddeld op / 40 per

vierk. Meter, zooals in de laatste jaren aldaar voor bouwterrein is betaald geworden, dan ver-

tegenwoordigt alleen het grondbezit van het Kon. Zoölog. Genootschap -»Natura Artis

Magistra te Amsterdam eene waarde van ruim

4.000.000 Gulden,

terwijl er oorspronkelijk nog geen i gedeelte van dat bedrag daaraan besteed is

Hebben wij in de vorige bladzijden vermeld, hoe de terreinen, Natura Artis Magistra toebe-

lioorende, achtereenvolgens in haar bezit zijn gekomen, thans willen wij, met de plattegrond-

teekening vóór ons, eens nagaan, wat heden na een 50-jarig bestaan
op

die terreinen beziens-

waardige wordt aangetroffen.

Wanneer wij den wandelweg volgen, door ons met > . . . . aangeduid, en die, van af den

ingang tot aan dat punt weer terug, 4100 Meters lang is (zonder het inwendige der gebouwen

mede te rekenen), dan heeft men ruim één uur noodig om in een gewonen wandelpas den tuin

rond te wandelen, onder voorwaarde echter dat men op zijn wandeling nergens een oogenblik

vertoeft. Voor die bezoekers evenwel, die bezwaarlijk eenigen tijd achtereen kunnen loopen zonder

zich te zeer te vermoeien, zijn op verschillende plaatsen zitbanken aangebracht en ten getale van

50 verspreid, ten einde gelegenheid tot- uitrusten te verleenen.

Men kan gevoeglijk het terrein in bijna twee gelijke deelen splitsen, namelijk liet eene ge-

deelte tusschen de Doklaan en de vroegere Franschelaan, en het andere van deze tot de Middel-

laan gelegen.

Zoo men geregeld den weg volgt door ons op de kaart aangewezen en daar niet van afwijkt,

zoo heeft men de zekerheid, niets bezienswaardig te hebben overgeslagen.

Bezoekers, die niet meer dan 2 of 8 uren ter hunner beschikking hebben, raden wij aan slechts

die inrichtingen te bezoeken, die met gespatiëerde letters aangewezen zijn.
De plaatsen, met Letters aangeduid en ia cursief gedrukt, zijn meestal voor den dienst bestemd

en kunnen daarom worden voorbijgegaan.

1. Toegang voor Leden, tevens Uitgang bij het verlaten van den tuin.

2. » » Vreemdelingen.

A. Bestuurs- en Bureaulokalen.

3. Moluksche Hertjes Bestaande uit 8 Perken.

B. Bestuurskoepel.

+ + Voor Dames.

4. Kameelen en Dromedarissen
.

.
.

» » 2 Perken.

+ Voor Heeren.

5. Lama's » » 6 dito.

Z. Dienstuitgang.

■6. Vogelloope n » » 3 Loopkooien.

7. Edel- en Damherten *) » >> S Perken.

S. Amerikaansche Struisvogels » »1 dito.

9. Axis-Hertjes enz » »8 dito.

10. Yogelloopen Loopkooien.

*) Een geschenk van den Heer J. WILLINK, uit Amerika.
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11. Zang- en Kamer vogels Bestaande uit 120 Kooien.

12. P a 1 m e n k a s en Schuitbek -reigers.
13. Papegaaien en andere Tropische Vogel-s. » »108 dito.

14. Kakatoe's, Toucan's enz » »40 dito.

15. Slangen galerij, Luiaardkooi
. . .

» » 30 Glazenkasten.

16. Zalm- en Forellenkweekerij. . . .
» » 20 Marmeren Bassins.

17. Apen huis » »14 Kooien.

18. Kroon duiven en andere Groote Vogels. » » 6 Volières.

Z. Dienstuitgang.
19. Kasuarissen » » 4 Perken.

20. Struisvogels » » 2 dito.

C. Brug.

21. Vischetende Zwemvogels en Tam m e

Zwanen » » l grooten Vijver.
22. Elanden en Bisons.

.
» » 8 Perken.

Z. Dienstuitgang.

23. Vree m de Duiven en Tortels.
.

. .
» » 6 Volières.

24. Kraanvogels en Flamingo's. . . .
» » 15 Perken met Bassins.

25. Ooievaars, Reigers enz » »20 dito dito.

26. Kweek- en Bloemenk a s.

+ Voor Heeren.

27. Kengoeroe's » » 4 dito.

28. Bevers » » 1 dito dito.

29. Kleine Zoogdieren en Aziatische O lifant. » » 1 Stal en 30 Kooien..

30. Wolven en Maleische Beer .
. . .

» » 6 Ilokken.

81. Bruine Beeren » » 6 dito.

82. IJsbeer s> » 1 Kooi met Bassin.

33. Vreemde Eendsoorten » » 5 Perken met dito.

34. Afrikaansche Olifant » » 1 Stal.

35. Leeuwe n, Tijgersenz » » 22 Kooien.

86. Afrikaansche Olifant » » 1 Stal.

37. Vreemde Ganssoorten » »5 Perken met Bassins.

88. Marmotjes.
89. (Trap opwaarts) Kunstmatige Eierbroeierij.

D. Nacht- en Winterverhlijfvoor Ara's en Kakatoé's. » » 40 Hangkrukken.
40. Valken en Uilen » »33 Kooien.

41. Wevervogels » »1 Volière.

42. Zwartnek-zwanen » » 1 Perk met Bassin.

43. Beverrat (Coypu) » »1 dito dito.

44. Anoa's » »4 Perken.

45. Wombats » »1 Perk.

Z. Dienstuitgang.
E. Voedingsmagazijnen en Werhpaarden .... » »7 Stallen enz.

Z. Dienstuitgang.

46. Antilopen » »12 Stallen met 6 Perken,

47. Giraffen en Dwerg-antilopen. . .
» » 1 Stal met Perk.

48. Adelaren en Gieren » »20 Volières.

49. (Trap opwaarts) Museum voor Land- en

Volkenkunde » » 288 Meters Museumkasten.
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+ Voor Heeren.

+ + Voor Dames.

50. Rundvee
.

. . . . .

Bestaande uit 16 Stallen met Perken.

51. Winterstallen en Reservehokken » »82 Stallen en 12 Hokken.

Z. Dienstuitgang.
F. Werkplaatsen.

52. Nijlpaarden en Dwerg-antilopen. . .
» »1 Stal en 2 Bassins

53. (Trap opwaarts) Skeletten-Museum » »155 Meters Museumkasten.

Z. Dienstuitgang.
G. Bergplaats voor Brandstoffen.

++ Voor Dames.

H. Woningen voor 't Dienstpersoneel » » 16 Woningen aan de Doklaan.

54. Oranjerie en W a r m e-k a-splanten . .

55. Zeeleeuwen 1) » » Perk met Waterval en Bassin.

56. Groot Yogelperk » » 1 Perk.

Z. Dienstuitgang met Tourniquet of afsluithek.

I. Infirmerie voor Zieke dieren.

57. Wildzwijn » »
1 Perk.

J. Atelier voor den Preparate/ir.

58. M elkinrichtin g, fop de helft der wandeling). » » Rustplaats.
+ Voor lieeren.

+ + Voor Dames.

K. Bergplaats voor Gereedschappen.
59. Groote I n d i s c h e Herten » » 8 Perken.

60. W a p i t i's » » 4 dito.

61. O r e a's o f C a n n a-A u t i 1 o p e n p »
4 dito.

62. Aquarium voor Zee- en ZoBtwaterdieren » » 22 Groote Bassins.

-\- Voor Heeren.

++ Voor Dames.

62a
.

Zaal voor kleine Aquaria . . . . .
» » IS Kleine Bassins.

63. M u s e u m voor Polypen » » 30 Meters Museumkasten.

64. Idem voor Visschen, Krabben en

Kreeften » »85 Meters dito dito.

65. Museum voor Slangen, Sponsen enz. enz. » » 85 Meters dito dito.

L. College-, Werk- en Museum-lokalen voor 't On-

derwijs in de Zoologie; toegang Middellaan, hoek

Lijnbaansgraclit.

'66. Pa zant er ie » »6 Volières.

67. Idem » » 4 dito.

68. Idem » »6 dito.

M. Kweekerij voor Fazanten.

69. Groote Volière » » S dito.

N. Kweekervj voor Planten.

70. r a z a n t e r i c » » 6 dito.

71. f cl e in e li vree m de Ga li zen.. » »4 dito met 2 Bassins.

72. Idem » »6 dito.

*) Perk, Springrots, Waterval, Bassin enz., zijn door clen laatstoverleden President van het Bestuur, den Heer

E. W. CRAMEKUS geschonken.
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78. Waterhaas (Capybara) .
Bestaande uit .1 Perk met Bassin.

74. I) uivenhuis » »1 Volière en 214 Hokken.

O. Thans buiten dienst gesteld; vroeger Ethnographisch Museum.

Z. Dienstuitgang.
P. Eigendom van het Genootschap, aan de Mid-

dellaan gelegen en verhuurd Bestaande uit 2 Woonhuizen.

75. Zebras en Wilde Ezels.
. . . .

» » 7 Stallen met 4 Perken.

76. Oostindische Pony's » » 7 dito » 4 dito.

++ Foor Dames.

11. (Trap opioaarts) Museum van Nederlandsche

Dieren » »100 Meters Museumkasten

78. (Trap opioaarts) Idem van Japansche voorwerpen. » » 80 dito dito.

79. (2 cle Trap opioaarts naar de Galerij). Insecten-

verzameling » » 920 Inscctenlaadjes.

80. Bibliotheek » »90 Meters Boekenkasten..

+ ' Foor Heeren.

81. Schapen en Geiten » »8 Perken.

82. Mouflons » »3 dito.

83. Gemzen » »1 Perk.

84. Stekelvarkens » »2 Perken.

85. Otters » »1 Perk met Bassin.

86. Rendieren » »3 Perken.

87, Olifanten - speelplaats » » 1 Perk.

88. Tapirs » » 1 dito.

89. Hoenderrassen » »10 Volières.

Z. Dienstuitgang.

90. Pauwiezen » »11 clito.

91. Zwarte Zwanen » »1 Perk.

92. P i n g u i li s » » 1 dito.

93. N
y

1 g a u-A n t i 1 o p e n » » 4 Perken.

94. Bergeenden » »1 Grooten Vijver.
R. Jriy.

95. Wilde Inlandsche Zwemvogels. ...... » » 1 Grooten Vijver.
96. Vestibule.

-\- Voor Heeren.

+ + Foor Dames.

fTrap opwaarts) Museum voor opgezette Dieren,

Schelpen enz » » 543 Meters Museumkasten..

97. Restauratie-zalen » » Rustplaatsen.
S. Keuken.

T. Buiten-buffet.

9S. Verff
aderzalen.

99. Nieuwe Ledenzaal.

TT. Muziekplein » » Rustplaatsen.
V. Muziektent.

W. Hulp-buffet.

+ Foor Beeren.

100. Hoof (liaan met 40 Standaarden voor Ka-

katoe's en Ara's » »40 Hangkrukken.
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3

Hebben wij in de vorige bladzijden de terreinen en gebouwen van ons Genootschap

thans willen wij in de volgende, zoo kort mogelijk, een overzicht geven van de schatten der

natuur, die daar verzameld zijn.

Het zoude ons te ver leiden al het merkwaardige dat het Genootschap te aanschouwen geeft

in 't bijzonder te willen bespreken; daartoe zoude vele boekdeelen benoodigd zijn; ook zoude

zulks geheel buiten den weg liggen, dien wij ons tot richtsnoer bij het bewerken dezer bladzijden

afgebakend hebben; alleen slechts willen wij groepsgewijs aantoonen het getal voorwerpen van

allerlei aard, welke N. A. M. gedurende een bestaan van 50 jaren heeft weten bijeen te brengen

tot leering van hen, die in de kennis der dierenwereld belangstellen.

Beginnen wij met de levende dieren. Uit onderstaand overzicht blijkt dat de diergaarde van

liet Genootschap op 1 Januari j.l.
141 soorten van Zoogdieren in 378 Exemplaren

462 » »Vogels » 2009 »

28 » » Kruipende dieren » 77 »

dat is te zamen 631 soorten in 2464 exemplaren van levende dieren, bezat.

Achter elke afzonderlijke groep levende dieren zullen wij een nummer toevoegen, dat naar

den plattegrond verwijst en de plaats aanduidt waar de bedoelde dieren, hetzij groepsgewijs
of wel, naar omstandigheid en den aard van het dier verspreid, te vinden zijn.

Om het cijfer der exemplaren niet onnoodig hoog op te voeren hebben wij van die soorten,

welke in grooten getale worden aangetroffen, als b.v. : Gewone Apen, Marmotjes, Grasparkieten,

Rijstvogeltjes enz. enz., niet meer dan 12 stuks van elke soort in rekening gebracht; zoodat het

ware cijfer der in onze diergaarde levende dieren op ruimschoots over de 2500 kan geschat worden.

Deze zelfde grondslag is ook in aanmerking genomen bij de opsomming der voorwerpen in de

Musea voorkomende.

Levende Zoogdieren. Mammalia.

Species. ] Exempl.

Aapachtige (Q uadrumana etc.) ■ N° 17 14 58

Groote Roofdieren (Felidae & Ursidae etc.) N°. 30, 32, 35, 55
....

17 51

Kleine » (Carnivora) N°. 29, 85 15 28

Knaagdieren (Rodentia) N°. 28, 29, 38, 43, 73, 84 16 61

Runders (Bovidae) N°. 22, 50, 51 11 26

4 verschillende rassen (variet. dornest.) - 4

Schapen en Geiten (Ovidae & Capridae) N°. 51, 81, 82, 83 6 12

4 verschillende rassen (variet. dornest) — 11

Antilopen (Antilopidae) N°. 44, 46, 53, 61, 93 16 32

Herten en Giraffen (Ce r vi da e) N°. 3, 7, 9, 22, 47, 59, 60, 86 16 43

Kameelen en Lama's (Camelidae) N°. 4, 5 6 16

Paarden en Zebra's (Equidae) N°. 75, 76 8 12

Werkpaarden (E qu i d a e) Lett. E 1 7

Varkens (Suidae) No. 51, 58 4 5

Olifant, Nijlpaard, Tapir (Pacjiy derma ta) N°. 29, 34, 36, 52, 88
. . . .

4 5

Luiaard, Armadil (Edentata) N°. 15, 29 2 3

Buideldieren (Marsupialia.) N°. 27, 45 5 9

Totaal 141 Sp. 378 Ex.
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Levende Vogels. Aves.

Species, j Exempl.

Gieren en Adelaren (V u 11 u r i d a e, A q u i 1 i d a e) N°. 4S 17 86

Kleine Roofvogels (Falconidae, Strigidae) N°. 40 18 51

Papegaaien (P si 11 a cid ae) N°. 13, 14, 100, Lett. D ....81 218

Klimvogels (S c an sores) N°. 13, 14, 18 9 17

Zangers (Turdidae, Sylvidae, Alaudidae.) N°. 11, 69. 39 132

Spreeuwachtige (Sturnidae) N°. 12, 41, 69 IS 41

Kraaiachtige (Corvidae) N°. 12, 69 19 44

Vinkachtige (Pr in gillidae) N°. 12, 41, 69 72 288

Hoenderachtige (Gallinae) N°. 1, 18, 66, 68, 70, 71, 72, 90 35 145

14 verschillende Rassen (var. dornest.) N°. 56, 89 — 58

Duiven (Columbidae) N°. 18. 28 20 90

110 Rassen en kleurspelingen (var. dornest.) N°. 74 — 864

Struisachtige (S t r u t h i o n i d a e) N°. 8, 19, 20 6 9

Moerasvogels (Grallatores) N°. 6, 10, 12, 13, 24, 25, 56, 69 57 160

Zwemvogels (Nat a tores) N°. 21, 33, 37, 42, 69, 71, 91, 92, 94, 95
...

71 345

4 verschillende Rassen (var. dornest.) N°. 94, 95
_

— 16

Totaal j462 Sp.| 2009 E.

Levende Kruipende Dieren. Reptilia.

i Species. Exempl.

Schildpadden (Testudinidae) N°. 15 6 14

Krokodillen (C ro c o d il 1 i d ae) N°. 15 3 13

Hagedissen (Sauridae) N°. 15 6 16

Slangen (O phidae) N°. 15 7 17

Kikvorschen, Salamanders (Batrachia) N°. 15. 6 17

Totaal 28 Sp. 77 Ex.

Het Aquarium.

Wat dit betreft, wij gaan liet hier met stilzwijgen voorbij, daar het in een volgend stuk door

daartoe meer bevoegde pen dan de mijne afzonderlijk zal behandeld worden.

De Musea.

Bij liet bezoeken van Natura Artis Magistra, verdient het natuurlijk aanbeveling bij fraai weder

de diergaarde zelf en bij minder gunstig weer de Musemn-zalen te bezoeken, waar men schatten

van voorwerpen bijeengegaard vindt, die voorzeker aan vele zoo niet aan de meeste leden van

het Kon. Zoölog. Genootschap N. A. M. onbekend zijn gebleven.

Als bewijs hiervan willen wij alleen .het feit aanstippen, dat voor weinige weken in de nieuws-

bladen werd medegedeeld dat te Londen in December j.l. voor ƒ1800 en 12 Maart j.l. voor ƒ2700 een

uitgeblazen vogelei verkocht werd. Vele lezers zullen waarschijnlijk schouderophalend zulks betwijfeld

hebben, niet wetende dat ons museum sedert meer dan 25 jaren een dergelijk hoogst zeldzaam

ei bezit, en daarenboven een opgezette huid der sedert lang uitgestorven vogelsoort, bekend

onder den naam van groote Alk of Al ca impennis.
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Wij wenschen In de volgende regelen meer in 't bijzonder de aandacht te vestigen op de

verschillende Museum-zalen, welke ons Genootschap bezit, om daardoor eenigszins bij te dragen,
dat zij meer bij de leden bekend en gewaardeerd worden, dan tot nu toe het geval geweest is.

Onderstellen wij, dat wij op zekeren dag met een gezelschap naar Art is willen gaan, met

het bepaalde doel uitsluitend een bezoek aan de verschillende Musea te brengen. In dit geval

zouden wij voorstellen achtereenvolgens te bezoeken het:

1 Museum voor Land- en Volkenkunde, (N°. 49).

2 » » Skeletten, (N°. 52).

o » » Slangen, Visschen enz., (N°. 63 —65).

4 » » Nederlandsche Bieren, N°. 77).

5 » » Japansche zeldzaamheden, (N°. 78.)

6 » » Insecten-verzameling, (N°. 79).

7 » » Bibliotheek, (N°. 80).

8 » » Opgezette Zoogdieren, i

9 » » idem Vogels, ■■ (N°. 96).

10 » » Schelpen-collectie,

1. Museum voor Land- en Volkenkunde. (No. 49).

In 't jongst verstreken jaar zijn op de onde grondslagen der vroegere pakhuizen de Vol-

harding de hernieuwde Runder- en Winterstallen (N°. 50 en 51) verrezen, en met eene boven-

verdieping voorzien volgens teekening van den Heer A. L. VAN GENDT, den gevierden Architect

hier ter stede; hierdoor is eene sierlijke zaal van 75 Meters lengte, bij 10 Meters breedte, met

galerijen verkregen, tot berging der Ethnographische voorwerpen van het Genootschap, alsmede

van die aan de Nederlandsche Koloniale Vereeniging toebehoorende.

Bij het ter perse leggen dezer bladzijden is men nog ijverig bezig een en ander behoorlijk te

ordenen, zoodat dit Museum voor 't oogenblik voor 't publiek nog niet toegankelijk is ; echter

kan men de opening er van binnen weinige weken te gemoet zien. Dé voorwerpen, grooténdeels
uit onze overzeesche bezittingen en van de Afrikaansehe Kusten herkomstig, zijn er-tentoongesteld

in glazen toonkasten, eene gezamenlijke lengte van 288 Meters bedragende.

2. Museum voor Skeletten (No. 53).

De ruime zaal boven den Nijlpaardenstal (N°. 52) is in de laatste jaren ingericht geworden

voor de rijke collectie van Geraamten van dieren, die het Genootschap bezit en welke voor een

deel afkomstig zijn uit het vermaarde Kabinet der Professoren G. en W. Vrolxk en verder

grootendeels van voorwerpen die vroeger in onze diergaarde geleefd hebben. Moge voor den

leek en oningewijde eene verzameling van Geraamten iets minder aanlokkelijks aanbieden dan

die van fraai gekleurde vogels enz., voor de wetenschap en voor de studie heeft zij ontegen-

zeggelijk eene hooge waarde. De vermeerdering, die deze collectie in de laatste 25 jaren heeft

ondergaan, blijkt uit onderstaande cijfers. De getallen in de 1°' kolom zijn ontleend aan een

opstel, dat wij als toenmalig Conservator bij N. A. M. op
1 Mei 1863 in het Tijdschrift voor

de Dierkunde, uitgegeven door N. Ä. M., geplaatst hebben, ten einde een overzicht te leveren

van hetgeen die Musea na een 25jarig bestaan toenmaals bevatten; de getallen in de 2e kolom

toonen aan tot welk aantal die voorwerpen thans gestegen zijn.
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m -1863.' in 1888.

Schedels van Menschen (C van ia human a)
...

6 exempl. 70 exempl.
Geraamten » » (Sc el et. humana).

...
2 »

13 »

» » Zoogdieren » Mammal.). .
.

178 » 854 »

Schedels » » (Crau ia » ...
28S » 842 »

Horens » » (Cornua »
...

-

— » 42 »

Geraamten » Vogels (Scelet. Avium). . . .
175 » 334 »

Schedels » » (Crania »
. . . . 152 » 256 »

Geraamten » Reptilien (Scelet. Reptil.). ...

21 » 89 »

» »Yissehen ( » Piscium) ...

80 » 30 »

te zamen vóór 25 jaren 802 ex. thans 1480 exempl.

Alle deze voorwerpen zijn met uitzondering van die van groote afmetingen, welke in 't midden

der zaal geplaatst zijn, of van de walvisehachtige dieren, die zich eene verdieping hooger bevinden,

in glazen museumkasten ter gezamenlijke lengte van 155 Meters tentoongesteld.

3. Museum van Slangen, Visschen en lagere Dieren (No 63—65.)

Toen het Aquarium-gebouw voor weinige jaren geheel voltooid was, werden drie groote zalen

■er in uitsluitend bestemd om als museum-lokalen dienst te doen, en wel hoofdzakelijk om de

koudbloedige dieren te bevatten, die grootendeels in zee- en zoetwater leven. De tot deze

Afdeeling behoorende dieren waren tot dien tijd in verschillende soorten van vaatwerk, met

spiritus gevuld, tegen bederf gevrijwaard, tot tijd en wijle dat er gelegenheid zou bestaan ook

deze te bearbeiden. Zulks is dan ook in de laatste jaren geschied, daar elke soort afzonderlijk in

een glazen flescli met spiritus gevuld geplaatst is, terwijl een naamkaartje den wetenschappelijken

naam alsmede het vaderland van elk voorwerp aangeeft.
In cle l e zaal (N°. 63) vindt men langs de wanden, in glazen kasten, de vissollen in syste-

matische volgorde gerangschikt, terwijl zich in 't midden in glazen legkasten de fraaie collectie

van Krabben en Kreeften (C rust ace a) bevindt, terwijl die welke op spiritus bewaard worden

in 5 der wandkasten te zien zijn.

De 2e zaal (N°. 64) bevat langs den eenen wand eene reeks glazen kasten, waarin zich, evenals

-de visschen in de 1® zaal, de kruipende dieren, als Slangen, Hagedissen enz. bevinden. Met

uitzondering van enkele wandkasten met Weekdieren (Mollusca), Wormen (Annulata) en

Stekel li uidigen (Echinodermata) op spiritus, vindt men er de omvangrijke en hoogst

merkwaardige verzameling van Spousc n in de meest uiteenloopende vormen ; zelden zal men

zulk eene rijke en uitgebreide collectie van Sponsen aantreffen.

In 't midden der zaal vindt men eene dubbele rij glazen legkasten, bestemd om de gedroogde

Zeesterren (As teridae), Zee-appels (E ch in idae) en eenige kleinere Plantdieren (Zo ophy t a)

te bevatten.

De 3e zaal (N°. 65) is geheel ingenomen door groote glazenkasten, geheel gevuld met zoo-

genaamde Zeegewassen (Polyp ar ia), voortbrengselen van uiterst kleine zeebewoners, die deze

steenachtige, takvormige producten tot woning vervaardigen.

Aanwezig j in 1863. in 1888.

Kruipende dieren (Rep til ia) in huid 32 exempl. 58 exempl.

» » Ï> op spiritus I 261 » 634 »

Vissclien (Fisces) in huid 158 » 198 »

» » op spiritus 560 » 1005 »

Transporteeren 1011 exempl. 1S85 exempl.
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Aanwezig in 18ti3. in 1888.

per transport 1011 exempl. 1885 exempl.
Krabben en Kreeften (Crustacea) droog 550 » 548 »

» » » » op spiritus .... » 228 »

Zeepokken enz. (Cirrhipedia) droog 176 » 235 »

» » » op spiritus ...

» 12 »

Weekdieren (Mollusca) op spiritus. .... »
400 »

Stekelhuidigen (Echinodermata) droog. . . .

885 » 974 »

» » op spiritus . .

» 108 »

Wormen (Annulata) op spiritus en droog .
»

79 »

Zeekoralen (Zoophyta) droog 500 » 1018 »

» » » op spiritus » 41 »

Sponsen (Spongia) droog 100 »
329 »

» » op spiritus >> 59 »

Te zamen 3222 exempl. 5976 exempl.

De Wandkasten en legkasten in deze 8 museumzalen aanwezig, hebben eene gezamenlijke

lengte van 200 Meters.

4. Nederlandsche Dieren (No. 77.)

Eerst in de laatste 3 of 4 jaren is men aangevangen eene afzonderlijke verzameling te maken

van Dieren, die binnen de grenzen van ons vaderland of langs deszelfs kusten worden aange-

troffen. De Vogelfauna van ons vaderland is er reeds vrij goed vertegenwoordigd. De verzameling

bij ons te lande voorkomende Schelpen is op zeer enkele soorten na geheel volledig. De tijd

ontbreekt voorshands om eene collectie Nederlandsche Insecten, uit de vele materialen daarvoor

voorhanden, samen te stellen. Evenwel is er hoop om binnen een niet al te groote tijdruimte

eene verzameling Nederlandsche dieren bijeen te hebben, waaruit men leeren kan welke soorten

bij ons te lande voorkomen en welke er ontbreken.

De gezamenlijke glazen wandkasten benevens de legkasten voor de Nederlandsche dieren

bestemd bedragen 100 Meter lengte. Zij bevatten tot op heden aan:

Zoogdieren (Mammalia indigena) . .

42 exempl.

Vogels (A v e s » ) . .

S88 »

Vogelnesten (Nidi A vi vim indig. )
. .

98 »

Vogeleieren (O va » europ. ) . .
10S3 »

Schelpen (Mollusca indigena ) . .

915 »

Schaaldieren (Crustacea » ) • • 52 »

Stekelhuidigen (Echinodermata » ) .

17 »

Te zamen 8045 exempl.

5. Museum voor Japansche Zeldzaamheden (No. 78).

Wegens de belangrijkheid en de groote hoeveelheid van zeldzaamheden, op de zeden en ge-

bruiken der Japanners betrekking hebbende, is voor deze verzameling eene afzonderlijke zaal met

rondgaande galerij bestemd, die er dan ook geheel mede gevuld is.

De voorwerpen,
waaronder zeer kostbare, zijn in glazenkasten tegen beschadiging en andere

schadelijke invloeden beveiligd ;
deze kasten hebben te zamen eene lengte van SO Meters.
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6. Insecten-verzameling (No. 79).

Bevatte deze collectie 25 jaren geleden meer dan 60,000 Insecten, te zamen meer
dan 15,000'

soorten vertegenwoordigende, zij is sedert door geschenken, ruil en aankoopen aanmerkelijk

vermeerderd geworden. Daar verschillende groepen der Insecten nog onder behandeling zijn, is

het bezwaarlijk om, zooals wij zulks vroeger gedaan hebben, een numeriek overzicht over die

groepen te geven ;
doch om een gering denkbeeld te geven van den omvang dezer verzameling,

dient dat zij in drie kamers verspreid is, de eene is hoofdzakelijk voor de Torren, de tweede

voor de Europeesche Vlinders, de derde voor die uit de overige werelddeelen bestemd. Zij zijn

alle onder glas in ladevormige kastjes geplaatst, die bij rijen van 20 hoog te zamen grootere

kasten vormen. Van deze zoogenaamde insecten-laadjes telt de verzameling 920 stuks en wel :

Voor de Torren en Kevers (Coleoptera) 350 stuks laadjes

» » Buiten land sclie Vlinders (Lepi dopte ra exot.). 400 » »

» » Europee sehe Vlinders (Lepidoptera europea). 120 » »

» »overige groepen (Insectadiver sa) 50 » »

Deze laadjes alle naast elkaar op tafels uitgespreid, zouden te zaïnen eene rij van 400 tot 500

Meters lengte uitmaken, zijnde bijna de geheele lengte van den tuin.

7. Bibliotheek (No. 80).

Deze inrichting, uitsluitend ten dienste der wetenschap bestemd, bevat behalve de talrijke

boekwerken op het gebied der dierkunde vele pracht-plaatwerken van zeer hooge waarde : als

voorbeeld diene, dat alleen de , kostbare plaatwerken van JOHN Go ÜLD, op de bibliotheek aanwezig,,

eene waarde van meer dan ƒ 6000 vertegenwoordigen.

Mogen boeken, op welk gebied ook, in 't algemeen aan oningewijden weinig belangstelling

inboezemen, voor den beoefenaar eener wetenschap, welke ook, zijn zij onmisbaar. Moeilijk zal

men daarenboven een tak van wetenschap kunnen aanwijzen, in welke de geïllustreerde boek-

werken zoo hoog in prijs zijn als bij de Zoölogie, waardoor vele dezer werken voor den beoefenaar

der dierkunde geheel ontoegankelijk zouden zijn, zoo niet N. A. M. haren boekenschat tot nuten

leering van hen die er behoefte aan hebben ter beschikking stelde, waarvan dan ook door weten-

schappelijke mannen ruimschoots gebruik gemaakt wordt.

Behalve deze boeken bezit de bibliotheek een naar den nieuwsten stand der wetenschap

systematisch geordende verzameling van Afbeeldingen uit alle klassen van het dierenrijk. Deze

collectie, oorspronkelijk aangelegd door den Utrcchtschen Hoogleeraar Van Lidth J)E Jeude, en

uitgemaakt hebbende zijn beroemden Atlas Zoölogique, is sedert diens dood in 't bezit van den

schrijver dezer regelen overgegaan, ter aanvulling zijner eigene verzameling, aan wrelke ongeveer

30 jaren gearbeid was, en die sedert dien tijd bij elke voorkomende gelegenheid aanmerkelijk met

vele nieuwe afbeeldingen van dieren verrijkt werd. Tegenwoordig het eigendom van het Genoot-

schap, bevat deze verzameling in 226 houten boekvormige schuifdoozen, van welke 83 stuks van

dubbelen inhoud zijn, en die naast elkaar staande eene lengte van 21 Meters uitmaken, de afbeel-

dingen van ongeveer 30.000 soorten van dieren in meer dan 60.000 exemplaren uit allerlei boek-

werken bijeengegaard. Deze verzameling, bijna eenig in hare soort, wordt om het gemak dat zij aan-

biedt bijna dagelijks geraadpleegd en blijkt van veelnut te zijn. Zij bevat in ronde cijfers hetgeen volgt:

De Afbeeldingen van 1000 soorten van Zoogdieren (Ma mm al ia).

» » » 5000 » » Vogels (Aves).

» » » 2000 » » Kruipende Dieren en Vis sehen (Heptilia &

Pi sc es).

» » » 4000 » » S chelp- en Schaaldieren (Mollusca & Crustacea)..

» » » 16000 » » I n s e c t, e n (Insect a).
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De Afbeeldingen van 2000 soorten van lagere dieren, als Wormen enz. (Radiata in

sensu Cuvieri).

De gezamenlijke boekenkasten der Bibliotheek bereiken eene lengte van 90 Meters en

bestaan uit 15 rijen boekenplanken, alzoo te zamen eene rij van meer dan 1200 Meters boeken.

Uit den Catalogus, door den Heer G. Jan se, Bibliothecaris van het Genootschap, opgemaakt

en in 1881 in druk uitgegeven en sedert bijgehouden, blijkt dat de Bibliotheek toenmaals 4381

verschillende boekwerken bevatte; sedert is dat getal tot 5131 gestegen.

Aan dien zelfden Heer danken wij de opgaven der Geleerde Genootschappen, met welke N. A. M.,

behalve met de vele zusterinstellingen, in geregelde correspondentie staat, en van welke de lijst

hier volgt :

NEDERLAND EN NEDERLANDSCH INDIË.

1. Amsterdam. Koninklijke Academie van Wetenschappen.
2. » Universiteits-Bibliotheek.

8. » Yereeniging voor Volksvlijt.

4. » Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap.
5. 's Gravenhage. Koninklijk Instituut voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde.

6. » Koninklijk Zoologisch-Botanisch Genootschap.
7. Haarlem. Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen.
8. » Teyler's Genootschap.

9. » Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid.
10. Leiden. Nederlandsche Dierkundige Vereeniging.

11. » Nederlandsche Entomologische Vereeniging.

12. » Rijks-Museum voor Natuurlijke Historie.

18. » Academische Bibliotheek.

14. Middelburg: Zeeuwsen Genootschap der Wetenschappen.

15. Rotterdam. Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte.

16. » Diergaarde.

17. Utrecht. Academische Bibliotheek.

18. » Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.

19. Batavia. Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.

20. » Koninklijke Natuurkundige Vereeniging van Nederlands Indië.

LUXEMBURG.

<21. Luxemburg. Institut Royal Grand-Ducal.

BELG IE.

22. Brussel. Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique.

28. » Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique.

24. » Société Beige de Microscopie.

25. » Société Entomologique de Belgique.

2f5. » Société Malacologique de Belgique.

27. Gent. Natuurwetenschappelijk Genootschap.

28. Leuven. Univer-sité Catholique.

29. Luik. Société Royale des Sciences.

30. » Bibliothèque de l'Université.
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FRANKRIJK.

31. Bordeaux. Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts.

32. Caen. Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres.

88. » Société Linnéenne de Normandie.

34. Chambéry. Académie des Sciences de Savoie.

35. CUerbourg. Société Nationale des Sciences Naturelles.

36. Th/on. Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres.

37. Lyon. Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts.

38. » Société Linnéenne.

39. Marseille. Musée d'Histoire Naturelle.

40. Montpellier. Académie des Sciences.

41. Parijs. Académie des Sciences.

4*2. » Association Scientifique de France.

43. » Muséum d'Histoire Naturelle.

44. » Société d'/Vcdiinatation.

45. » Société Entomologique de France.

46. » Société Zoölogique de France.

47. Bijssel (Lille). Société des Sciences, de 1'Agriculture et des Arts.

ZWITSERLAND.

48. Basel. Naturforschende Gesellschaft.

49. Bern. Allgemeine Schweizerische Gesellschaft für die gesammten Natur-

wissenschaften.

50. » Naturforschende Gesellschaft.

51. Genève. Société de Physique et d'Histoire Naturelle.

52. Lausanne. Société Vaudoise des Sciences-Naturelles.

53. Neuchatel. Société des Sciences Naturelles.

54. Zürich. Société des Sciences Naturelles.

DUITSCHLAND.

55. Altenburg Naturforschende Gesellschaft des Osterlandes.

56. Augsburg. Naturhistorischer Verein.

57. Berlijn. Berliner Entomologischer Verein.

58. » Königliche Preussische Akademie der Wissenschaften.

59. Bonn. Naturhistorischer Verein der preussischen Rheinlände und Westfalens.

60. Bremen. Naturwissenschaftlicher Verein.

61. Breslau. Verein für Schlesische Insektenkunde.

62. Cassel. Verein für Naturkunde.

63. Dantzig. Naturforschende Gesellschaft.

64. Elberfeld. Naturwissenschaftlicher Verein.

65. Emden. Naturforscher]de Gesellschaft.

66. Erlangen. Physikalisch-Medicinische Societät.

67. Freiburg i/B. Gesellschaft zur Beförderung der Naturwissenschaften.

68. Frankfort a/M. Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft.

69. Giessen. Oberhessische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde.

70. Görlitz. Naturforschende Gesellschaft.
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71. Göttingen. Königliche Gesellschaft der Wissenschaften.

72. Halle a/S. K. K. Lcopoldinisch-Carolinische deutsche Akademie der Naturforscher,

73. » Naturwissenschaftlicher Verein für Sachsen und Thüringen.

74. Hamburg. Naturwissenschaftlicher Verein.

75. » Zoologische Gesellschaft.

76. Hanau. Wetterauer Gesellschaft für die gesammte Naturkunde.

77. Hannover. Naturhistorische Gesellschaft.

78. Jena. Medicinisch-Naturwissenschaftliche Gesellschaft.

79. Kiel. Ministerial-Kommission zur Untersuchung der deutschen Meere.

80. » Naturwissenschaftlicher Verein für Schleswig-Holstein.
81. Koningsbergen. Königliche Physikalisch-Oekonomische Gesellschaft.

82. Leipzig. Königliche Sächsische Gesellschaft der Wissenschaften.

83. Mannheim. Verein für Naturkunde.

84. Marburg. Gesellschaft zur Beförderung der gesammten Naturwissenschaften..

85. München. Königliche Bayerische Akademie der Wissenschaften.

86. Nieum-Brandenburg. Verein der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg.

87. Neurenberg. Naturhistorische Gesellschaft.

88. Offenbach a/M. Verein für Naturkunde.

89. Regensburg. Zoologisch-Mineralogischer Verein.

90. Stettin. Entomologischer Verein.

91. Straatsburg. Muséum d'Histoire Naturelle.

92. Stuttgart. Verein für vaterländische Naturkunde in Württemberg.
93. Wiesbaden. Verein für Naturkunde im Herzogthum Nassau.

OOSTENRIJK-HONGARIJE.

94. Agram. Société d'Histoire Naturelle Croate.

95. Brunn. Naturforschender Verein.

96. Graz. Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark.

97. Praag. Königliche Böhmische Gesellschaft der Wissenschaften.

98. Presburg. Verein für Naturkunde.

99. Weenen. K. K. Akademie der Wissenschaften.

100. » K. K. Zoologisch-Botanische Gesellschaft.

101. » Gesellschaft für Naturkunde.

102. » Ornithologischer Verein.

RUSLAND.

103. Dorpat. Naturforschende Gesellschaft.

104. Helsingfors. Societas Scientiarum Pennica.

105. Moscou. Société Impériale des Naturalistes.

106. St. Petersburg. Académie Impériale des Sciences.

107. Riga. Naturforschender Verein.

DENEMARKEN.

108. Kopenhagen. Académie Royale des Sciences.
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NOORW EGEN EN ZWEDEN.

109. Bergen. Museum.

110. Chrisliania. Kongelige Norske Frederiks-Universitet.

111. Drontheim. Kon gelige Norske Videnskabernes Selskab.

112. Bund. Unrversitas Carolina.

113. Stockholm. Kongliga Svenska Vetenskaps Akademien.

114. TJpsala. Kongliga Vetenskaps-Societät.

ITALIË.

115. Bologne. Accademia delle Scienze dell' Istituto.

116. Genua. Museo Civico di Storia Naturale.

117. Milaan. Istituto Loinbardo di Scienze, Lettere ed Arti.

IIS. » Societa Italiana di Scienze Naturali.

119. Napels. Accademia delle Scienze.

120. » Zoologische Station.

121. Borne. Reale Accademia dei Lincei.

122. » Reale Comitato Geologico d'Italia.

123. Turijn. Académie Royale des Sciences.

SPANJE.

124. Madrid. Sociedad Espanola de Historia Natural.

ENGELAND.

125. Dublin. Royal lrish Academy.

126. Cambridge. Philosophical Society.

127. Edinburg. Royal Society.

128. Londen. British Association for the advancement of Science.

129. » British Museum.

.180. » Linnean Society.

181. » Microscopical Society.
182. » Royal College of Surgeons.

188. » Royal Institution of Great-Britain.

184. » Royal Society.

185. » Zoological Society.
186. Manchester. Literary and Philosophical Society.

ENGELSCH-INDI Ë.

187. Calcutla. Asiatic Society of Bengal.

AUSTRALIË.

188. Melbourne. Royal Society of Victoria.

189. Sydney. Linnean Society of New-South-Wales.

140. » Royal Society of New-South-Wales.



27

CANADA.

141. Toronto. Canadian Institute.

NOORD-AMERIKA.

142. Albany. State Library.

143. Augusta. Commission of Fisheries of the State of Maine.

144. Baltimore. John Hopkin's University.
145. Boston. Society of Natural History.
146. Bufalo. Society of Natural Sciences.

147. Cambridge. Museum of Comparative Zoology.

148. Charleston. Elliot Society of Natural History.

149. Cincinnati. Zoological Garden.

150. Indianapolis. Geological Survey of Indiana.

151. Si. Louis. Academv of Sciences.

152. Madison. Wisconsin Academy of Sciences, Arts and Letters.

153. New-Haven. Connecticut Academy of Arts and Sciences.

154. Newport. Orleans County Society.

155. New-Yorh. Academy of Natural History.

156. » Central Park.

157. Portland. Portland Society of Natural History.
158. Philadelphia. Academy of Natural Sciences.

159. »
American Entomological Society.

160. » American Philosophical Society.

161. » Wagner Free Institute of Science.

162. Salem, American Association for the advancement of Sciences.

163. » Essex Institute.

164. » Peabody Academy of Science.

165. San Francisco. California Academy of Natural Science.

166. Washington. Department of Agriculture.

167. » National Academy of Sciences.

168. » U. S. Fisheries Commission.

169. » U. S. Geological Survey (Department of the Interior).

170. » U. S. Patent Office.

171. » Smithsonian Institution.

172. » War Department.

MEXICO.

173. Mexico. Sociedad Mexicana de Historia Natural.

BRAZILIË.

174. Rio de Janeiro, Museum Nacional.

ARGENTINA.

175. Cordova. Academia Nacional de Ciencias.
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JAPAN.

176. Tokio. Deutsche Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ost-Asiens.

177. » Kaiserliche Japanische Universität.

8. Museum van opgezette Zoogdieren (No. 96).

Zoo men in cle Vestibule van het hoofdgebouw, tusschen de beide restauratie-zalen in, de

sierlijke en ruime wenteltrap opgaat, bereikt men het Museum voor opgezette Zoogdieren. Deze

zijn in twee zalen links en rechts, in glazen kasten langs de wanden geplaatst, welke eene ge-

zamenlijke lengte van 112 Meters uitmaken. Het museum telt aan:

Species. Exempl.

1863 1888 1863 1888

Zoogdieren (Mammalia) 810 416 703 | 975

9. Museum van opgezette Vogels (No. 96.)

Deze rijke verzameling vindt men op de galerijen boven de zalen, die de zoogdieren bevatten.

De sierlijkste vormen van de grootste tot de kleinste toe, en de prachtvolste kleuren en teekeningen

aan de vogelen eigen, vindt men hier vertegenwoordigd. Welk een verschil tusschen den eenvoudig

zwart en wit gekleurden kolossalen Struisvogel en de met metaalachtigen glans schitterende veelkleurige

Colibri's, wier romp gemakkelijk in eene vrouwenvingerhoed kan geborgen worden ! Welke

afwijking in vormen en vleugels tusschen den trotschen Adelaar, die zich tot hoog in de wolken

weet te verheffen, en den nederigen Pinguin, die zich slechts met moeite langs het strand bewegen

kan, doch eenmaal in zijn element de zee zijnde, al duikende den vlugsten visch in de zwemkunst

evenaart, ja zelfs dikwerf overtreft, zoodat zij dezen weet te bemachtigen !

Op evenbedoelde galerijen vindt men eene rij wandkasten ter lengte van 145 Meters, bevat-

tende aan :

Species. Exempl.

1863 1888 -1803 1888

Vogels (Ave s) 1346 1920 2055 8478

10. Horens- en Schelpen- collectie (No. 96.)

In 't midden der beide zalen, waarin de opgezette Zoogdieren worden gevonden, bevinden zich

twee dubbele rijen toonkasten op tafels ter gezamenlijke lengte van 200 Meters, in welke de

verzameling Schelpen is tentoongesteld ; alleen de Slakken (Ii e 1 i c i d a e) bevattende 2240

soorten, en 7369 Exemplaren zijn wegens gebrek aan ruimte, in eene afzonderlijke kast met

laden geborgen. De verzameling Conchyliën is eene der fraaiste en volledigste van dien aard

die bekend is : het Genootschap heeft haar hoofdzakelijk te danken aan de milde schenkers de

UIL G. DE SERIÈRE en T. VAN HEUKELOM, die hunne prachtige en uitgebreide verzamelingen,

de eerste bij zijn leven de tweede na zijn dood, in haren ganschen omvang aan het Genootschap

ten geschenke gaven. Door de duplicaten dientengevolge ruimschoots bekomen, is de collectie

door ruil belangrijk kunnen vermeerderd worden, blijkens de opgaven daaromtrent ons verstrekt

door den Heer W. N. M. VAN DE BLOCQUEKY, aan wiens zorgen dit gedeelte der Musea, na

den dood van den ijverigen en verdienstelijken Heer A. OLTMANS, is toevertrouwd geworden.
Het Genootschap bezit alzoo:
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in 1863 in 1888

Species. Exempl. Species. Exernpl.

Ceplialopoda .
15 56 20 77

Gaster opoda 4800 18495 7416 25841

Pteropoda eil Heteropoda 15 39 53 153

Brachyopoda 33 79 51 14^

C oncliif era
.

1500 4342 2088 7661

Totaal
....

.

6363 17316 ~9~628~ "33874

Ben gedeelte der bovenbedoelde legkasten en wel ter lengte van 32 Meters bevat eene verza-

meling van versteende overblijfselen van Voorwereldlijke Dieren- Deze verzameling werd in de

laatste maanden geheel opnieuw, naar de verschillende tijdperken der geologische formatiën, gerang-
schikt door clen jeugdigen Mijn-ingenieur den Heer W. Meischke Smith. Zij bevat aan

versteende voorwerpen uit de groep

der Gewervelde dieren 56 soorten in 162 exempl.

» Krabben en Kreeften 20 » » 58 »

» Schelpen 983 » » 2217 »

» Echinoderm en 150 » » 296 »

» Polypariën 70 » » 86 »

Totaal 1279 soorten in 2814 exempl.

Gaan wij terloops nog eens een en ander na, dan zien wij, dat de terreinen eene oppervlakte

van 101218 M 2

.

of ruim 10 Hectaren (Bunders) beslaan, en dat er ruimschoots één uur vereischt

wordt om de hoofdpaden af te wandelen. De gezamenlijke lengte dier paden bedraagt zooals wij

zagen meer dan 4100 Meters; deze paden op den plattegrond met aangeduid vol-

gende, heeft men tijdens de wandeling gelegenheid meer dan 2500 dieren in meer dan 600 ver-

schillende soorten te bezichtigen; deze dieren zijn gehuisvest in:

86 Stallen en Boxes meest met buitenperken voorzien.

139 Kleinere Dierenverblijven met buitenperken.
20 » » » » en waterkommen of bassins.

82 Groote Volières.

606 Hokken en Kooien.

40 Hangkrukken voor Ara's en Kakatoe's.

30 Glazenkasten voor Slangen, Krokodillen enz.

22 Bassins bestemd voor de kunstmatige Yischteelt.

3 Groote vijvers met vele soorten van Zwemvogels.
6 Planten en Bloemenkassen.

40 Bassins in 't Aquarium.
16 Museum- en Bibliotheekzalen met Kasten ter gezamenlijke lengte van 1419 Meters en met

920 Insectenlaadjes.

Uit cle voorgaande bladzijden blijkt zonneklaar, welke ongedachte vlucht en omvang de ont-

wikkeling van Natura Artis Mac/istra bereikt heeft; en zagen wij uit een materieel oogpunt be-

schouwd, hoezeer het Genootschap in rijkdom van bezittingen en tentoongestelde schatten is

toegenomen, in financieel opzicht is zulks evenzeer het geval. Bedroegen de jaarlijksche ontvangsten

na een 25jarig bestaan namelijk in 1863 reeds bijna / 150,000 thans, 25 jaren later, zijn zij

tot ruim / 250,000 gestegen, terwijl het Ledental dat in 1863, 3443 contribueerende leden bedroeg,

thans tot. 5810 geklommen is.

Toen het eerste Bestuur ten jare 1838, om met meer spoed en kracht, aan de ontwikkeling'
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van N. A. M. te kunnen werken eene geldleening tot een bedrag van ƒ 50.000 trachtte te

sluiten, had de jeugdige inrichting nog geen
voldoend vertrouwen verkregen om die som bijeen

te brengen, zoodat zij zich met eene negotiatie van /' 25.000 moest tevredenstellen. Sedert is

het vertrouwen in de financieele krachten van het Genootschap zoozeer toegenomen, dat toen het

Bestuur in 1886 eene leening uitschreef van ƒ 1,250.000, tegen een rente van 4 percent en met

verplichte aflossing' binnen 51 jaren tij ds, en wel met het doel om het restant van vorige

leeningen, die tegen hoogere renten. waren aangegaan te converteeren en tevens om ruimere

middelen in handen te hebben om die ten nutte van het Genootschap te kunnen aanwenden,

werd voor 40maal die som buiten de conversie ingeschreven. Alleen ééne firma hier ter stede,

volkomen met clen geldelijken toestand van het Genootschap van nabij bekend, schreef voor zich

alleen voor ruim 4maal het gevraagde bedrag in. Voorzeker het beste bewijs, welk vertrouwen

het Genootschap thans geniet.

De inrichtingen van het Kon. Zoolog. Genootschap zijn ontegenzeglijk een waar sieraad voor

Amsterdam, een leerzaam recreatie-oord voor Stadgenoot en Vreemdeling, die belang in de

dierenwereld stelt. Moge elk Amsterdammer zich beroemen deze instelling met hare vele schatten

binnen hare vesten te mogen tellen, welk eene zelfvoldoening moet dan niet de bejaarde Stichter

er van gevoelen, wanneer hij op de vruchten van SOjarigen arbeid, op den bloei van zijne voed-

sterlinge neerziet. Moge Hij daartoe nog tal van jaren gespaard blijven!
Door volharding, ijver en toewijding is het Genootschap een sieraad der Hoofdstad geworden,

het heeft zulks uitsluitend te danken aan de Vroede mannen, die steeds aan het hoofd

er van gestaan hebben, geschraagd door de talrijke Leden van het Genootschap, welke met recht

trotsch op hun Artis mogen zijn. Hier
nog een woord van hulde en dank aan Geleerden en

Niet-geleerden, die door hunnen arbeid of op velerlei andere wijzen zooveel tot den bloei van

het Genootschap hebben bijgedragen. Eindigen wij met den wensch :

Vivat, Crescat, Floreat »Natura Artis Magist ra!«


