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De gevers in het Voopjaap. 

W ie de torren zout op 'r staart wil leggen, moet een 
warmen, zonnigen, windstillen dag kiezen in April 
of het begin van Mei, vooral als het de vorige 

dagen zacht maar regenachtig weer is geweest. Nooit is 
de keverwereld rijker dan in het eerste voorjaar. Tegen 
den tijd, dat het goed gaat opzomeren, wordt de oogst 
allengs schraler, in het hartje van den zomer is het soorten-
aantal het kleinst, met September komt er weer een vleugje, 
en daarna begint het getij geheel te verloopen. 

We kiezen dan zoo'n „zomerschen" dag in de lente voor 
onze eerste kennismaking met de glanzende, wriemelende, 
brommende torrenwereld. Als straks de zomer gekomen 
is, willen wij de kennis aanhouden, en zien, wat er dan 
weer voor nieuws is. Want ieder jaargetij heeft soorten, 
die de andere missen. 

Wat zullen we meenemen? Op zijn minst eenige doosjes, 
waar de gevangen dieren in thuis gebracht kunnen worden. 
En omdat we de zaak van daag eens in het groot willen 
drijven, nemen we ook nog een fleschje met brandspiritus 
mee, waarvan de hals zoo wijd is, dat er een groote kever 
door kan. Verder een paar blikken busjes met fijne gaatjes 
in het deksel; — dat is voor waterdiertjes. Dan nog een 
netje van linnen of katoen, dat we, buiten gekomen, aan 
een wandelstok kunnen bevestigen. En eindelijk eene oude 
paraplu. 

Zoo toegerust, gaan wij op weg, liefst naar eene streek, 
waar wij geboomte en slooten zullen vinden. 

Al dadelijk geven we onze oogen goed den kost. Zelfs 
in de drukste wijken onzer groote steden loopt al heel wat 
over de straatsteenen, dat wij kunnen gebruiken. We kiezen 
de zonnige wegen, die wij anders liever zouden vermijden, 
en zien naar den grond, alsof we spelden zochten. Of, als 
dat onder het stadsgewoel niet al te best gaat, vergenoegen 
wij ons met gewoon door te stappen en telkens maar even 
op te rapen, wat ons toevallig in het oog komt. Dat zal 
onze wandeling niet vertragen en ons reeds eene aardige 
bijdrage opleveren. Het zijn meest alle donkere, blinkende, 
snelvoetige kevertjes van 1 centimeter en kleiner. En het 
aantal, waarin zij voorkomen, kan ons leeren, dat de stad 
evengoed insecten oplevert als het land. 

Doch „naar buiten" is toch voor heden het doel. Ook 
daar zoeken wij de warme, zonnige wegen. Nu zullen we 
heel wat keeren moeten bukken, om alles te vergaren wat 
zich aanbiedt. De verscheidenheid is grooter dan menigeen 
wel zou denken, en het is dan ook aan te raden, om maar 
alles mee te nemen, vooral daar de verschillen tusschen 
sommige soorten zoo gering zijn, dat zij eerst bij oplet
tende beschouwing kunnen gevonden worden. De kleine 
kevertjes, die wij op deze wijze buit maken, behooren 
hoofdzakelijk tot drie typen. De vlugge loopers, die, als 
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het goed warm en zonnig is, niet altijd zoo in één greep 
tusschen duim en vinger te pakken zijn, zijn hi loopke-
vertjes (zie fig. i j of kortschilden (zie fig. 5.) De minder 
vlugge met een knopje aan het eind van lederen spriet, 
zijn vooral meslkevertjes; ook wel krengtorretjes. Die 
kortschilden zijn een nogal afwijkende vorm, die niet licht 
met een anderen verwisseld zal worden. Zij hebben een 
gerekt lichaam en zeer korte dekschilden, zoodat het 
achterlijf grootendeels bloot ligt. Het zijn echte gymnasten, 
die — wat andere kevers niet kunnen — hun achterlijf in 
alle richtingen weten te buigen, zelfs over hun kop heen, 
eene beweging waarmee zij een ander diertje, dat hen wil 
aanvallen, aan het schrikken maken. 

Al die insecten zouden 
wij in spiritus kunnen 
werpen, en ze thuis ge
komen, op vloeipapier 
leggen, bekijken en aan 
spelden steken. Doch veel 
meer voldoening geeft 
het, ze levend te bewaren 
en ze thuis in een glas 
te doen, met een lapje 
gaas afgesloten. Op den 
bodem van dat glas moet 
eerst wat zand gestrooid 
zijn en daarop een klein 
stukje rauw vleesch, een 
heel klein kluitje mest of 
iets dergelijks gelegd wor
den, dat tot voedsel kan 
dienen. We zullen dan 
het kleine volkje aan tafel 
zien gaan, althans dege
nen, die honger krijgen. 
Gevechten kunnen daarbij 
ook moeilijk uitblijven en 
de overwonnene wordt 
doorgaans opgegeten. 
Daar het zoo aardig is, 
dat alles gade te slaan, 
willen wij ten minste 
eenige diertjes levend 
thuis brengen. 

Maar thans zijn we 
nog onderweg en onze 
voornaamste zorg is, veel 
bij elkaar te krijgen. Be
halve de reeds genoemde 
kevertjes zullen wij in menig bosch ook meikevers vinden, 
waarvan we natuurlijk mannetjes en wijfjes moeten hebben, 
kenbaar aan de grootte van den sprietwaaier. En in 
elzenboschjes vinden wij op het jong gebladerte blauwe 
of violette half bolvormige kevertjes, nog geen c. M. lang: 
de welbekende elzenhaantjes. Die nemen wij ook mee. 
Doch eene aardige vangst zijn de soorten van zand-
kevers, waarvan wij in het eerste voorjaar op zandgrond 
er wel zullen betrappen, al zijn ze ook in den zomer 
menigvuldiger. Het zijn vluggerds met dunne, ranke pooten, 
echte „loopkevers." Onder alle torren zijn ze te kennen 
aan hare manier, om als zij vervolgd worden, plotseling 

11. 

12. 

Een loopkever. Onze inlandsche groote soorten zijn z'/j c.M.en 
langer; de kleine slechts een paar m.M. Daarlusschen bestaan 
er van alle grootten. 

Het mannetje van een grooten waterroof kever, ongeveer 3 c.M. 
lang. 
Een aaskever. Tamelijk plat lichaam ± l'/jC.M. 

Een doodgraver. Onze soorten lijn ruim I tot 21/a c.M. 
Een kortscliildkever. Onze soorten wisselen af tusschen bijna 3 
c.M. en zeer klein. 

Een groote mestkever. Zeer dikke dieren, van l '/j tot 2 c.M. 

Eene kniptor. 1 c.M. en korter. 
Een schildpadtorretje. 8 m.M. en kleiner. De stippellijn is de 
omtrek van het eigenlijke lichaam onder het schild. 

Een snuitkevertje. Onze soorten zijn doorgaans veel kleiner dan 
I c.M. 
Eene aardvloo. Kleine diertjes, kenbaar aan de dikke dijen der 
achterpooten. 
Een geknopte spriet. 
Een bladspriet, waarvan de 

op' te vliegen.'In dit opzicht hebben zij veel meer;van 
vliegen dan van kevers, en er hoort dan ook een beetje 
handigheid toe, om ze te vangen. Het loont intusschen 
wel de moeite, er eens een kwartiertje aan te geven 
want het zijn fraaie dieren, vooral de groene soort. 

Ook met de minder mooie soorten willen we kennis 
maken, en daarom letten wij ook op de kleine kevertjes 
uit paardenbloemen en boterbloemen. Al zijn ze niet met 
schitterende kleuren versierd, een liefhebber mag ze toch 
wel zien, zooals ze iij de bloemen rondloopen om honig 
of stuifmeel te zoeken. Vooral met behulp van een ver
grootglas is dat goed waar te nemen. 

Aan de oppervlakte van het water' vinden wij op som
mige jplaatsen eene kleine 
„kudde", zou ik haast 
zeggen, van zwarte kever
tjes, Ook deze zijn het 
best aan hunne voortbe
weging te kennen. Zij 
zwemmen meestal in krin
gen dooreen en heeten 
daarom draaikevertjes. 
Werpt men een steentje 
in den troep, dan schie
ten ze wild door elkaar. 
zóó snel, dat men niet 
meer de diertjes afzon
derlijk ziet, maar een 
aantal zwarte cirkelbogen. 
Natuurlijk zijn we erg 
verlangend om die beest
jes eens wat meer van 
nabij te zien, en we zullen 
ze in ons netje vangen. 
Voorzichtig brengen we 
dit in hel water en trach
ten snel er eenige op Ie 
scheppen. Mis! Ze zijn 
ons te vlug; vóór het net 
bij hen kon komen, heb
ben zij zich reeds naar 
alle kanten verspreid. We 
zullen geduldig moeten 
wachten, tot de troep 
zich weer wat verzameld 
heeft . . . . Zie zoo, nu 
nog eens geschept 1 Al
weer is het mis; ons 
net kan in het water 

niet vlug genoeg voortkomen. Nu nog eens gewacht tot 
er weer eenige bijeen zijn en dan zullen wij het beter 
aanleggen. De draaikevertjes zijn wel vlugge zwemmers 
aan de oppervlakte, maar duiken niet zoo vaak. Daarom 
zullen wij behoedzaam met het open net boven hen komen, 
dan loodrecht in het troepje slaan, het net eenigszins keeren 
en meteen weer terughalen. Hier zwemt weer een klein 
kuddeke rond. Nu het net er boven, den slag berekend 
e n , , . , een, twee, drie, daar gaat het. Toeslaan, keeren, 
terughalen, het is het werk van een oogenblik. Werkelijk 
zijn wij gelukkig geweest; we hebben eenige draaikun-
stenaars buit gemaakt en kunnen ze thuis in eene waschkom 

, waaier" uit 3 lecdjes bestaat, 
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De Blauwe Meiworm, 
Meloë proscarabaeus. 

(Nat. grootte.) 

nog vele malen hunne toeren laten vertoonen. We zullen 
dan vanzelf gelegenheid hebben, om het groote verschil 
tussclien de voor- en achterpooten dezer diertjes op te merken. 

Wat zien we daar voor een vreemd paarsblauw dier in 
het gras zitten ? Een 
blauwen meiworm, eene 
tor van een tamelijk 
vreemd voorkomen. Haar 
achterlijf is grootendeels 
onbedekt, iets wat we 
ook reeds bij de kort
schilden hebben waarge-
genomen. Doch van deze 

tor liggen de dekschilden niet naast elkaar, gescheiden 
door een naad, zooals bij andere kevers, maar zij wijken 
uiteen, alsof de dikte van het lichaam ze vaneen deed 
splijten. En wat ook zeer vreemd» is, op de plaats, waar 
zij aan het lijf vastzitten, ligt het eene schild eenigszins 
over het andere heen. Ook andere lichaamsdeelen wijken 
min of meer van den gewonen bouw af, zoodat onze 
blauwe meiworm uit duizend kevers kenbaar is. De levens
wijze en ontwikkeling is echter nog veel verwonderlijker, 
doch om die te bespreken, is er te midden van onze jacht-
genoegens geen tijd, 

Hier vinden wij alweer wat nieuws. Waar? Hier vlak 
voor u, in dit wagenspoor. Dat zwartachtige erwtje ? Wel, 
dat is een kluitje mest of zoo iets! We zullen het eens 
oprapen. Ziet ge wel, dat het een kevertje is ? Ge kunt 
duidelijk zijne buikringen zien. Inderdaad, maar het is 
dood en bestoven en de pooten en sprieten schijnen er 
reeds afgebroken te zijn. Weg dan er mee, daar ligt het! 
Intusschen willen we even in het gras gaan zitten rus ten, , . 

Wat is dat ? Daar begint het erwtje, het doode kevertje, 
zoowaar te bewegen. Kijk, het strekt langzaam de pootjes 
uit, het gaat loopen! Het heeft ons gefopt I Eerst door 
zijne sterke gelijkenis met een mestkluitje, later, toen wij 
onze vergissing" opmerkten, door zijne platte pootjes 
en zijne sprieten nog maar steeds tegen het lijf gedrukt 
te houden, zoodat het dood scheen. Nu nemen we het 
natuurlijk mee, plaatsen het later in onze verzameling en 
tèekenen in ons dagboek aan, hoe aardig wij bij den neus 
zijn genomen. Op dezelfde wijze misleidt de pillekever 
de insectenetende vogels. Die gelijkenis met een kluitje 
mest en dat „dood liggen" — wat hij mooier verstaat dan 
uw hondje — zijn beschuttingsmiddelen, 

Als het nu regende, konden we nog wat fraaie groote 
loopkevers vangen, (fig, 1) met sierlijk gelijnde, gekorrelde 
of gegroefde dekschilden en dikwijls met heerlijke kleuren: 
brons, violet, groen met rooden weerschijn. Op regen
achtige dagen en verder lederen nacht gaan die dieren 
op de slakken- en wormenjacht. Ze zijn even gevaarlijk 
voor de zwakkeren, even bloeddorstig en verslindend, als 
de leeuwen en de tijgers in de wereld der groote dieren, 

Het is wel jammer, dat we met het prachtige weer de 
meeste van die groote, mooie torren misloopen. Doch 
we willen ze in hare schuilhoeken gaan opzoeken. Wij 
zullen ze vinden onder planken en niet te groote steenen, die 
op eenigszins vochtigen grond liggen — onder aanspoelsel 
aan de kanten van meren en poeltjes — onder vochtige 
dorre bladeren — ingegraven tusschen de wortels van kruid
achtige planten, kortom overal, waar vochtigheid en duis

ternis zijn, bij niet te veel kou. Op die plaatsen treffen 
wij ook nog pissebedden, duizendpooten en andere dieren 
aan, en als wij lust hebben, kunnen wij die ook meenemen, 
Maar om de mooie loopkevers is het ons vooral te doen. 

We gaan dus ijverig aan het snuffelen. Hier vinden wij 
wat minder, daar wat meer, op enkele plaatsen bijzonder 
veel, allerlei soorten, klein en groot bijeen. Alles samen 
genomen, maken we er een groot aantal buit en we leeren 
eens inzien, welk eene rijke wereld voor ons verborgen 
blijft, als wij niet zoeken 

Door den voorspoed aangemoedigd, gaan wij maar steeds 
voort. Wij zullen nu het netje weer eens gebruiken, dat 
inmiddels droog is geworden. Daarmee scheppen wij in 
het gras en de andere kruiden, vooral waar deze nogal 
flink zijn opgeschoten. Na eene maal of tien met een 
fermen zwaai zoo'n schep gedaan te hebben, kijken wij 
in den zak. Wat een leven ! Muggen, vliegjes, spinnetjes, 
rupsjes, en allerlei kevertjes krielen daar dooreen. We 
hebben maar voor 't uitzoeken. De meeste kevertjes zullen 
ons wel niet te vlug zijn, ten minste als ze niet behooren 
tot die kleine soorten, welke wegens haar springvermogen 
en dikke dijen als plantenvlooien bekend zijn. (Fig.,XQ) 

Nu komt ons ook de oude paraplu te pas. We houden 
die omgekeerd onder een'boomtak en slaan daarop met 
onzen stok. De diertjes laten zich vallen; dat zijn ze zoo 
gewoon, als er gevaar dreigt: een vervolger zal hen in het 
gras niet gemakkelijk vinden. Maar wij hebben hen ver
schalkt; ze vallen in de omgekeerde paraplu en de meeste 
zijn niet vlug genoeg om ons nu weer te ontkomen. 

Met het netje en de paraplu kunnen wij op één dag 
honderden kevertjes vangen, en al behooren er vele tot 
dezelfde soort, we zullen toch nog eene groote ver
scheidenheid van soorten machtig worden, vooral, als we 
verschillende boomen, heesters en kruiden bezoeken, de 
planten aan waterkanten niet te vergeten! Onder die alle 
zijn er, die tot zeer kenbare familiën behooren. 

Daar zijn bijvoorbeeld de snuit-
kevers. We herkennen ze onmiddellijk, 
doordat hun kop van voren als in een 
snuit uitloopt. Doch een echte snuit 
is het niet; vooreerst is het geen 
zuigwerktuig, ten tweede zitten er, 
evenals bij andere torren, kaken, 
kauwwerktuigen dus, aan het einde. 
We willen echter naar die kaken niet 
te lang zoeken, want ze zijn heel 
klein. De snuit kan wel eens de 
halve lichaamslengte hebben, wat dan 
aan zoo'n diertje een Vreemd uiterlijk 
geeft, vooral als het loopt met wijd 

uitstaande sprietjes (fig. 9). Sommige siiuitkevcrtjes kunnen 
springen evenals de plantvlooicn. .. ' 

Niet minder kenbaar dan de snuitkevers zijn (|e knip-
torren, (fig. 7) smalle dieren van een zeer eigenaardigen 
vorm. Wie eenmaal eene kniptor hare kunst heeft zien ver
toonen, herkent deze dieren zijn leven lang. De kunst bestaat 
daarin, dat de kever, als hij op den rug is komen te 
liggen en het spartelen met de betrekkelijk korte pootjes 
niet helpt, deze dicht tegen het lijf trekt, plotseling opspringt 
en zich bij dien luchtsprong omkeert. In de boeken vindt 
men precies beschreven, hoe dit toegaat. Houdt men hem 

De Groote Dennen-
snuittor. 

IlyloHus ahietis, 
(Nat. grootte.) 
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tusschen duim en vinger, dan zal men duidelijk met de 
toppen de schokjes voelen, die hij aanwendt, om zich 
om te keeren, hoewel ze hem in die positie tot niets 
nut zijn. 

Uit duizend te kennen zijn ook de schildpadtorretjes, 
(fig, 8), doch ze komen niet zoo menigvuldig voor als 
de snuitkevers en de kniptorren. Zeldzaam zijn ze echter 
volstrekt niet. De rugzij van hun lichaam vormt een schild 
dat heel breed is, zoodat kop, sprieten en pooten er met 
gemak onder kunnen worden verborgen. Is zoo'n diertje 
groen, dan zal men het zien zitten, zonder op te merken, 
dat het een kevertje is; het lijkt dan een gezvvelletje op 
de plant. Heeft het eene andere kleur, dan houdt men 
het, als het zoo stil zit, misschien voor een plat slakken-
huis, misschien voor een dauwdroppel, maar niet licht 
voor wat het eigenlijk is, een kevertje. Hier hebben wij 
dus weer een voorbeeld van vermomming. 

Zeer soortenrijk is de groep der goudhaantjes, waarvan 
de schildpadtorretjes eene kleine en de echte plantenvlooien 
eene groote afdeeling uitmaken. Ook de reeds genoemde 
elzenhaantjes behooren er toe. Evenals deze laatste zijn 
dan ook de goudhaantjes dikwijls half bolvormig: de rug 
gewelfd, de buik plat. Alle schoone kleuren, die de kever
wereld oplevert, vinden wij bij de goudhaantjes terug, en 
de rijke verscheidenheid, die wij met het net uit de kruiden 
„maaien" en in de paraplu uit de boomen „kloppen" is ons 
dan ook zeer welkom. 

Snuitkevers, kniptorren en goudhaantjes zijn alle planten-
eters, en eenige soorten staan als echte vijanden van land-, 
tuin- en boschbouw bekend. Zoo o. a, het elzenhaantje. 
En vermoedelijk zullen er nog wel een paar schadelijke 
soorten zich onder onzen buit bevinden. Niet schadelijk 
zijn echter de lievenheersbeestjes, al zullen wij ze stellig 
in ons net of onze paraplu uit planten hebben opgevangen, 
Zij komen daarop wel voor, maar slechts om andere in
secten, vooral bladluizen te verslinden. We mogen ze dus 
rekenen tot de nuttige dieren. Bovendien zijn ze ook meeren
deels fraai gekleurd: vooral oranje, rood, geel en zwart-
gestippeld en geblokt. Hunne algemeene gedaante is, 
evenals die van de meeste goudhaantjes, half bolvormig. 
Opmerkelijk is het, dat zij in tegenstelling met de meeste 
andere torren, eene zekere populariteit onder het menschdom 
genieten, wat blijken kan uit de vereerende namen, die zij 
dragen. Lievenheersbeestje, Vache k Dieu, Béte k bon 
Dieu, Lady Cow, Sonnenkafer, Marienkafer, Herrgottskalb-

t _ . J l B W i a & .M--!^. then, — er zijn eeretitels in 
,\^M&4fEi S ê s ^ S S i H ^ e menschenmaatschappij, 

» MwEu^J j ^jT^lj^iiiiMt die minder verheven klinken. 
" / K ' W V H SSËïiSEif'^ Nadat wij zoo onze vang-

' V H P ^ J l jffijSr^iSS?! sten even oppervlakkig be-
» i r a » T « ^ i f ^ ^ ^ ^ ^ & ^ ^ keken en oen kop koffie ge-
BWfWWJo«mm bruikt hebben, wordt hel tijd, 

^ ^ / / • Y w W v ^ M t ö v ^ " n s Ja8ersbedrijf weer op te 
ïivfii'iii^i!^ O vatten. Dezen dooden iep 
? r ' ! ^ ' ' J r ^ m V ' i l i « i i l ^ willen wij niet voorbij loopen. 
' ' 'WwJ^ l"^^^ ' ' ! ^^*!^^ Kijk, ik kan or de schors zoo 
^^Ll5! lMÜ*Ll£! i^^^^ m a a r aftrekken. En wat zien 
_ i- , . , wij nu aan de binnenzijde 
De Oroote Jepenspintkever. ' 

Scolytus destructor. daarvan? Een groot aantal 
(Het lijntje wijst de grootte aan.) yrfj regelmatige figuren, bruin 
van kleur. Ze maken wel eenigszins den indruk alsof 

ze met een gloeiend ijzer waren ingebrand. De door ons ont-
schorste stam vertoont van iedere figuur de tegenzij. Dat is 
het werk van kleine torretjes, spintkevertjes geheeten, of 
eigenlijk van hunne larven. ledere figuur is een stelsel van 
gangen, welke door de vreterij dezer diertjes zijn ontstaan, 
Op sommige plaatsen is nog een klein kevertje achter
gebleven: de moeder, die na eitjes gelegd te hebben, 
waaruit larven zijn voortgekomen, in de door haar gegra
ven middengang is gestorven. Het spreekt wel vanzelf, dat 
dit stukje schors voor ons een belangrijk voorwerp is. Het 
zegt ons immers iets van de huishouding der dieren, 
terwijl de gestorven boom zelf — dien wij maar zuilen 
laten staan! — ons een blik geeft op de schade, die zij 
kunnen aanrichten. Want hij is door de schorskevertjes 
vermoord. 

Ter afwisseling „visschei)" we nu weer eens in de 
sloot. Hier hebben •wij er juist eene, zooals wij die 
mogen wenschen: flink bevolkt met waterplanten. Dwars 
door die planten gaan we met ons net, en als. we op die 
wijze eenige schreden zijn voortgeloopen, keeren we dit 
op den weg om. Allerlei diertjes spartelen nu op het pad, 
kevertjes en andere, We willen'ze levend thuis brengen, 
en ze daar met wat waterplanten in eene kom of flesch 
doen. Ze kunnen ons dagen, ja weken lang eene bron van 
vermaak en leering zijn, Voorloopig worden ze met een 
paar waterplantjes geborgen in de blikken doos, 

Nog vele malen scheppen wij in de sloot, nu langs de 
oppervlakte, dan langs den bodem, ja zelfs in den bodem ; 
daarbij komt wel wat modder mee, maar het levert ons 
weer andere dieren dan die nu juist in het water rond
zwemmen, 

Er kunnen heel wat soorten van kevers uit slooten en 
vijvers opgediept worden. Schitterend zijn hunne kleuren 
niet, hoewel vele lang niet onaardig geteekend zijn. Het 
meeste genoegen zullen zij ons echter geven door de 
levendige bewegingen, die zij in onze kom zullen uitvoeren, 
en ook in vele opzichten door hunne levenswijze, 

Daar is bijvoorbeeld het wijfje van den pikzwarten water-
kever, dat wij, als we slechts een beetje geluk hebben, 
wel zullen vangen. Het is onze grootste inlandsche 
watertor, wel 4 cM. lang, We geven dit dier liefst eene 
waterkom voor zich alleen met eenige waterplanten er in; 
wellicht zullen wij het dan een nestje zien spinnen, — 
alleraardigst! eene soort van schuitje met eieren er in en 
een mast er op! Dit eens te kunnen waarnemen, is onze 
moeite dubbel waard. 

Veel kleiner, maar in kleur op de eerste gelijkend, is 
de kleine spinnende watertor, i j cM. lang. Deze is mis
schien nog gemakkelijker te krijgen dan de groote. 
Zij maakt óók een nestje met een mast, maar gebruikt 
daartoe hoofdzakelijk blaadjes van waterplanten, die zij 
met hare spinstof aaneenhecht. Zelfs neemt zij desnoods 
kleine papiertjes voor lief. We zullen dus vlijtig naar 
deze twee zoeken. 

Vanzelf zullen ons daarbij ook groote kevers in handen 
komen van ongeveer 3 cM; na de eerstgenoemde onze 
grootste watertorren. Doorgaans zijn zij donker geelgroen 
met vuilgelen rand. Het zijn de soorten, die als water-
roofkevers bekend staan, (fig. 2), en waarvan de mannetjes 
gladde, fijn gestippelde, de wijfjes overlangs gegroefde 
dekschilden hebben. Kunstvaardigheid bezitten deze dieren 
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in 't geheel niet, maar ze zijn merkwaardig door hunne 
groote vraatzucht, zoodat het niet raadzaam is, ze met 
kleine dieren in hetzelfde doosje te vervoeren, of ze met 
stekeltjes, goudvisschen, salamanders, bloedzuigers en andere 
waterbewoners, die men niet een jammerlijken dood wil 
zien sterven, in dezelfde kom te houden. Zelfs vallen zij, 
als ze niet voldoende met rauw vleesch of met wormen 
gevoederd worden, ten slotte elkander aan. 

Nadat we al onze vondsten zorgvuldig in de blikken 
doozen gepakt hebben, en alweer een levendigen indruk 
hebben gekregen van den rijkdom der natuur, ook in het 
water, moeten we nog een ander jachtveld doorzoeken, 
Erg aanlokkelijk is het niet, maar we willen nu eenmaal 
de natuur in hare schuilhoeken bespieden, we willen te 
weten komen, wat er woelt en werkt in lucht en water, 
op en in den grond. En al is het een onaangenaam werk, 
sommige stoffen en voorwerpen oplettend te bekijken, het 
zal ons aan den anderen kant juist met bewondering ver
vullen, dat daar nog zulk een rijkdom van levensvormen 
te vinden is, en dat die bewoners van vieze zelfstandigheden 
zoo'n mooi blinkend pakje en vaak zulke fraaie kleuren 
vertoonen, 

Met een stokje doorzoeken wij daarom de uitwerpselen 
van paarden en koeien, die wij op den zonnigen weg 
vinden, en ook den grond daaronder. Wij vatten de dier
tjes pas aan, wanneer zij uit de onreinheid zijn gekropen, 
ten einde te ontsnappen; daar er, merkwaardig genoeg, 
niets aan hun lichaam kleeft, komen op die wijze onze 
vingers niet met de onaangename stof in aanraking, 

Eene zelfde bewerking passen wij toe op een dooden 
mol of vogel. Ook doorsnuffelen wij de kuilen met voch
tige, dorre bladeren, die in sommige bosschen te vinden 
zijn. Zoo vangen wij weer een groot aantal kevers. Alle 
spelen eene hoogst verdienstelijke rol in de natuur, daar 
zij bedervende stoffen opruimen. Om die reden hebben 
zij alle recht op onze opmerkzaamheid,1 ja zelfs op onze 
erkentelijkheid. 

Bovenaan plaatsen wij, wegens hunne grootte, de mest-
kevers (fig. 6), die 2 c.M. of daaromtrent lang en bijzon
der dik zijn. Hunne kleur is staalblauw, donkerviolet of 
metaalachtig groen. Hunne krachtige pooten zijn, evenals 
die van vele andere gravende dieren, getand en geheel 
tot wroeten zijn ingericht. De sprieten hebben de eigen
aardigheid, dat zij eindigen in een knopje (fig. 12), het
welk uit eenige naast elkaar liggende blaadjes bestaat, die 
als een waaiertje kunnen uitgespreid worden. Kevers, die 
dit kenmerk vertoonen, worden gebracht tot de groote 
familie der bladsprietige, waartoe ook de meikever en de 
gouden tor behooren. 

Leden van diezelfde familie zijn ook vele kleinere mest-
kevers, waaronder er eenige met fraaie kleuren en aardige 
teekening prijken, 

Ook maken wij in rottende stoffen vele kortschilden 
buit (fig. 5). 

In en aan lijken van dieren hebben wij verschillende 
kevertjes gevonden, die wegens hunne dikte en hunne' 
breede graafpooten sterk aan de groote mestkevers her
inneren, maar zij zijn veel kleiner en hebben geene blad-
sprieten; het zijn de bisters; de sprieten zijn geknopt 
(fig. I I ) . De grootere, platte lijkenbezoekers zijn de 
aaskevers (fig. 3). Minstens even groot als deze laatste 

en daarbij dik en van graafpooten voorzien, zijn de merk
waardige doodgravers (fig. 4). Als we zoo'n doodgraver 
aan eene doode muis, een vogel of een dergelijk dier 
bezig zien, willen we hem niet dadelijk wegvangen, maar 
goed trachten te zien, hoe hij te werk gaat. En treffen 
we hem eens in bezigheid dicht bij onze woning, dan 
onthouden wij goed de plaats en komen volgende dagen 
nog zien naar het doode dier, waaraan wij hem gevonden 
hebben. Maar als het een klein lijkje was, zullen wij in den 
grond moeten zoeken! 

De kevers uit doode dieren vatten we liefst niet met de 
hand aan, daar zij dikwijls eene zeer kwalijkTiekende stof 
ontlasten, die, in een open wondje komende, zelfs hoogst-
gevaarlijk kan zijn. Dit zeg ik uit pure voorzichtigheid, 
want ik moet erkennen, dat ik er reeds honderden levend 
heb aangevat, zonder eenig ongemak te ondervinden, be
halve dan somtijds een onaangenamen geur aan den vinger. 

En wie nu stevige kevers met krachtige graafpooten — 
ik bedoel vooral groote mestkevers en doodgravers •— 
gevangen heeft, en ze levend in een doosje doet, mag wel 
oppassen, dat ze hem niet ontsnappen. Met eene gevan
genis als een Zweedsche-lucifersdoosje spotten zijj: zij weten 
het op een kiertje te krijgen, dat zij steeds wijder maken, 
en zoeken dan de gulden vrijheid. Het best is het daarom, 
een touwtje om het doosje te binden. 

Een van de aardigste kevervormen hebben wij nog niet 
ontmoet, en toch is hij waarschijnlijk niet ver te zoeken. 
Kijk, hier ligt juist een plak droge koemest. We nemen 
die aan een stokje, spreiden een vel wit papier op den 
grond en schudden de plak boven het papier uit. Er vallen 
wat vezeltjes, korreltjes en zoo meer. Slechts goed op
gelet, want de kevers, die wij zoeken, hebben eene lengte 

van . . . . nog geen millimeter ! Boven
dien hebben ze bij hun val de lichaams
deelen ingetrokken, zoodat zij zich 
slechts als kleine, zwarte stipjes voor
doen. Ha, daar zien we een zwart 
puntje langzaam over het papier voort-
schuiven. We houden onze loep er 
eens boven. Het is zoowaar een ke
vertje, ruim Ï meter m.M. lang, maar 
toch voor het gewapend oog dui-

laarvleugeltje. d e l i i k e e n kevertje. Zie, hier gaat er 
Trichopteryx. nog een! daar weer een! daar een 

(.Sterk vergroot,) ander! Hoe scherper wij zien, hoe 
meer wij er vinden, — We willen trachten, ze een voor 
een aan een fijn penseeltje te krijgen en in een klein, droog 
fleschje of een goedsluitend doosje te doen. Als wij, thuis 
gekomen, een kopje heet water nemen en er eenige van 
die diertjes in werpen, zijn ze onmiddellijk dood, en komen 
wij er dan met een stukje papier onder, waarop wij ze 
opvangen, om ze vervolgens te laten drogen, dan zijn er 
stellig bij, die de ondervleugels hebben uitgespreid. En 
die ondervleugels zijn het nu juist, waarom het ons te doen 
was. Ze zijn niet vliezig, zooals bij alle andere kevers, maar 
bestaan uit een sterk middenstuk, dat aan weerszijden haar 
draagt; het lijkt wel wat op de veer van een vogel, met den 
baard aan iedere zijde, Eene fraaie en verrassende afwijking 
inderdaad, wel waardig om in eene verzameling van micro
scopische voorwerpen bewaard te worden, 
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Zoo al vangende en pratende, zien wij de zon meer en 
meer dalen, We willen echter niet naar huis, gaan vóór de 
schemering gekomen is. Daarom nog maar wat omgewan-
deld; we vinden in dien tijd stellig nog wel wat meer, 

Nu is de zon bijna verdwenen, 
Hé, wat een aardig groepje in de lucht dansende 

„vliegjes" zien we hier ter hoogte van onze knieën boven 
dit hoopje dorre bladeren. Wij slaan er even vlug met 
ons netje door; de meeste „vliegjes" zijn gevangen. Maar 
wat zien wij ? Het zijn geene vliegjes, maar kevertjes ! Zoo 
is het, het zijn heel kleine mestkevertjes, die ons dit 
nastukje in den avond aanbieden, 

Meteen hooren wij een luid gebrom, dicht bij ons. Er 
snort ons iets voorbij. Maar, daar de zon ons verlaten 
heeft, kunnen we niet goed zien, wat het eigenlijk is. Nog 
eens gebrom. En nu alweer. Wacht, wc zijn de oorzaak op 
het spoor; voor ons uit gaat een zwart voorwerp, dat plot
seling neervalt. We komen nader en zien een grooten 
mestkever. • 

Nog vele malen ondervinden we hetzelfde. De mestkevers 
beginnen zich te weren. Den heelen dag hebben ze zich 
vergenoegd met rondkruipen door den mest en over den 
weg. Nu, in de avondschemering, slaan ze de vleugels uit. 
Er zijn er hier vele; onophoudelijk hooren we het gebrom 
om ons heen. We kunnen den dag niet beter besluiten dan 
door er nog eenige te vangen. 

Maar nu keeren we dan toch eindelijk naar huis terug. 
Op een anderen tijd gaan we eens op een warmen lente-

..()ch! Och ! wat is 't mooi, doch we zien het maar weinige 
malen!" 

Dat is de April-melodie van de Fitis, kleine zanger met 
een klein liedje; maar een liedje, om er nacht en dag aan 
te denken; een liedje, dat ieder voorjaar ons hart doet 
opspringen van vreugde, ineenkrimpen van weemoed, onbe
schrijfelijk liefelijk, aandoenlijk, vol van droeve berusting. 
Niet de jubelende vreugdetonen van de leeuwerik, noch de 
vlijmende klacht van de nachtegaal, maar in eindelooze 
liefelijkheid, dezelfde vreugde, dezelfde smart. 

Vier of vijf vlugge heldere loktonen van dezelfde hoogte 
vormen de blijde aanhef; dan daalt de toon, en het lied 
eindigt in een wegstervend gemurmel, dat elk oogenblik 
schijnt te zullen ophouden, maar ons nog vier, vijf maal 
verrast mef een toon, weer zachter, lager, droever: de 
laatste is bijna niet te hooren. 

Ik ken enkele passages in de werken van Mendelssohn, 
die dezelfde eigenschap bezitten: een liefelijke zin, die 
nimmer schijnt te zullen eindigen door telkens nieuwe 
wendingen, die in een voortdurend decrescendo ons ein
delijk naar het slot voeren. 

Doch nergens, noch bij de groote dichters, noch bij de 
onsterfelijke componisten is een kunstwerk te vinden, dat 

avond met een lantarentje. Dan zullen wij de keverwereld 
bij nacht waarnemen. Allerlei soorten van loopkevers, die wij 
vandaag in hunne schuilhoeken hebben moeten opzoeken, 
zullen wij dan over den weg zien loopen, en wij zullen om 
onze ooren het gebrom vernemen van groote water roof-
kevers, die hun gewoon element hebben verlaten. 

Zooveel is ons, na den mooien dag, dien wij genoten 
hebben, wel duidelijk, dat de natuur een grooten rijkdom 
van schepselen voedt en onderhoudt, die voor oppervlakkige 
waarnemers ten eenenmale verborgen blijven. Leven is er in 
de sloot, leven in de kruiden, leven in de dorre bladeren. 
—- Als we met onze vangsten zijn thuis gekomen, zullen wij ze 
in flesschen, bakken en kommen zooveel mogelijk eene 
natuurlijke omgeving verschaffen en nagaan, hoe ze zich 
verder gedragen. Die, waarvoor we geene ruimte hebben, 
kunnen wij dooden en bewaren, en ook de andere kunnen, 
na hun natuurlijken dood gestorven te zijn, in de verzame
ling gebracht worden. Eene keververzameling kan bijzonder 
rijk zijn. Nederland alleen brengt ruim 3000 soorten voort 
en van vele verschillen het mannetje en wijfje nog heel 
wat. Wie een jagershart in zijn boezem omdraagt, kan 
dus werk vinden. Maar het goed en bedaard waarnemen 
der levende dieren is toch eigenlijk van veel meer waarde 
dan die ijver in het vangen, dooden en opzetten op groote 
schaal. Het zijn geene penningen, geene postzegels, geene 
steentjes, het zijn bezielde schepselen, met gevoel, met be
geerten, met neigingen en hartstochten. Laten wij bij al 
ons verzamelen dat nimmer uit het oog verliezen. 

J- J-

in zoo kort bestek de reinste vreugde en de diepste droef
heid schildert, en dat zonder de minste schrilheid of scherpte 
van tegenstelling. Longfellow spreekt ergens van ,,a feeling 
of sadness, that is not aken to pain." Dit zou een zwakke 
vertaling van de tweede helft van het fitislied kunnen heeten, 
maar altijd nog een zwakke en dan nog maar van de helft! 

Maar waartoe zullen we trachten de melodieën van onze 
zangers in woorden te brengen ? Als gij in de tweede helft 
van April rondwandelt in uw tuin, een park of langs een 
weg, die voorbij boomgaarden en kleine boschjes voert, 
dan zult gij het fitislied spoedig genoeg hooren. Het begin 
lijkt veel op de vinkenslag, maar het tweede igedeelte 
laat u geen oogenblik in twijfel. 

Blijf dan eenige oogenblikken stil staan en kijk oplettend 
in de richting, vanwaar het liedje klonk, ge doet het best, 
met in de onderste takken der kronen van linden, iepen, 
of ahorns te zoeken; wellicht lokt het liedje u ook naar 
de slootkant, waar wilgen, esschen en elzen met hagedoren 
en lijsterbes van die heerlijke bloemrijke boschjes vormen, 

Niet lang duurt het, of ge krijgt af en toe een kijkje op 
een klein geelgroen vogeltje, dat onrustig van het eene twijgje 
op het andere wipt, en alleen van tijd tot tijd zich eenige 
oogenblikken rust gunt, om zijn zielsroerend liedje te zingen. 

DE FITIS. 
P H Y L L O S C O P U S T R O C H I L U S , 


