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Doch hiermede sluit ik dit stukje en zal mij genoeg 
beloond rekenen, wanneer slechts een enkele lezer er zich 
door opgewekt gevoelt tot eigene nasporing van de op zoo
vele wijze verschillende en zoo dikwijls verrassende levens
wijze der spinnen, en ik kan hem, op grond van eigen 

^ n de wildernissen van Zuid-Afrika groeit een merkwaar-
I dige struik, in de wetenschap bekend als Accacia 

>A detinens, maar door onze droog-komieke taalverwanten 
aan de Vaal-rivier betiteld met de karakteristieke naam van 
„Wacht een beetje." En niet zonder reden. Wanneer de 

argelooze voorbijganger maar even met een tipje van zijn 
kleeding een tak van die struik aanraakt, dan kan hem dat 
een paar uurtjes kosten, en dan mag hij nog blij zijn, als 
hij er zonder kleerscheuren afkomt. Want de takken van die 
accacia zijn zoo lenig en zijn dorens zoo talrijk en scherp, 
dat bij het minste rukje weer nieuwe twijgen omlaag 
zwiepen en zich vasthaken in alle deelen van de kleeding. 
Bij iedere nieuwe poging, om zich los te rukken, raakt 
het slachtoffer nog vaster verward, en er zijn verhalen 
bekend van menschen, die na uren lang geworsteld te 
hebben, slechts konden ontkomen, bebloed en bekrabd, 
met achterlating van bijna al hunne kleederen. 

Gelukkig maar, dat die dingen bij ons niet groeien, zal 
menigeen denken, en ieder, die wel eens door een braam-
bosch of door een duinvallei vol kattedoorn zich een weg 
heeft moeten banen, zal wel van dezelfde meening zijn. 
Wij hebben in onze flora al stekels en dorens genoeg, en 
toch . . . soms bekruipt mij de lust, om eens een duizendtal 
Accacia-stekjes uit de Kalahari te laten komen en die 
hier in Nederland in te voeren, bijwijze van tegengift tegen 
wegwijzers! Ja, bij iedere wegwijzer moest een kleine 
Accacia detinens staan, een kleintje maar, dat geen kleer
scheuren of bloedverlies zou behoeven te veroorzaken, 
maar toch zoo sterk moest wezen, dat iedere haastige 
wandelaar, die bij de afstandscijfers op de magere armen 
nog meer haast komt zoeken, een half uurtje lang genood
zaakt zou zijn, een beetje te wachten! 

Misschien ook was het wel goed langs dijken en wegen, 
in de bosschen en op de heide bordjes te plaatsen met 
„Wacht een beetje," in groote letters erop geschilderd, 
maar wat zouden die harde letters en die reclame-achtige 
bordjes vloeken met de schoone natuur en de lieve, stille 
eenzaamheid. Het beste is nog maar, te wachten, tot de 
Natuur zelf, hetzij ernstig en gebiedend, of uitnoodigend 
en vriendelijk, tot ons spreekt. Geven wij dan eenmaal 
aan hare uilnoodiging gehoor, dan laat zij ons nooit meer 
los, al gevoelden wij ook lust, ons los te maken, wat niet 
waarschijnlijk is. 

Dit alles kwam mij in de gedachte, op een prachtig 

ondervinding en van de verklaring, in zoovele boeken af
gelegd, de verzekering geven, dat hij er hoe langer hoe 
meer genot in zal vinden, en ze zelfs de voorkeur zal geven 
boven vlinders en kevers. 

Utrecht. TIDDO-FOLMER. 

mooie zonnige Augustus-morgen, toen de Natuur zich 
verwaardigd had, ook mij een „wacht een beetje" toe te 
roepen. Ik had in de dennenbosschen van de Hulzenberg 
naar meesjes uitgekeken en nu wilde ik nog graag tegen 
twee uur boven op de Hettenheuvel wezen, om daar nog 
eens de mooie koninginnepages te ontmoeten, die ik er 
al een paar maal gezien had, met blauwtjes, citroentjes 
en heivlinders, die zich daar komen zonnen in de heele 
hooge hei, midden in de bosschen. Een heerlijk plekje! 
Nu weet ik niet, hoever de Hettenheuvel van de Hulzen-
berg ligt — er staan gelukkig geen wegwijzers — maar 
vijf kwartier zou ik er toch wel voor noodig hebben, als 
ik flink doorstapte. En zoo gebeurde het, dat ik midden 
in de vacantie, bij het prachtigste weer, in een van de 
schoonste streken van ons land, op een dag, dat ik letter
lijk niets te doen had, „flink doorstapte" langs een weg, 
waar de bonte bloemen, het gegons der insecten, en zoo 
menige geheimzinnige stem uit het woud mij toeriepen : 
„wacht een beetje." 

Maar ik luisterde niet en ijlde verder, en 't was dan ook 
eigenlijk niet meer dan mijn verdiende loon, dat ik dicht 
bij de Dassenboom, op een plek, waar het dennenbosch 
het vorig jaar was omgehakt, de groote teen van mijn 
linkervoet stiet tegen een dikke wortel, die dwars op 't 
pad uit de grond puilde, maar die ik natuurlijk niet had 
gezien. 

Dat zou nu op zichzelf nog wel zoo erg niet geweest 
zijn, maar vier weken vroeger had ik diezelfde teen ge-
stooten tegen een bazaltkei van de Zuiderzeedijk bij 
Amsterdam. Hij had toen een week lang geprijkt in alle 
kleuren van de regenboog, maar was toch weer zoover 
gebeterd, dat ik met Steenhuizen en nog een vogelvriend 
een „groote schuiver" had kunnen maken van Heiloo 
over Alkmaar naar Bergen en Schoorl, dwars door de duinen 
naar zee, en weer terug. Na die „groote schuiver" was de 
teen weer aan 't kwakkelen geraakt, en nu, na die botsing 
tegen de dennenwortel, wist ik, dat ik op zijn minst wel 
een vol uur volstrekte rust zou moeten nemen, eer ik weer 
verder kon. 

Ik kroop dus in een kuil, links van de weg en zette 
mij daar neer tegen een dennestronk, hel linkerbeen tegen 
de helling omhoog gestrekt, in de karakteristieke houding 
van een podagra-lijder. 

Al heel spoedig zag ik, dat ik over mijn ongeval niet 

Van Hommels en Bijen. 
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rouwig behoefde te wezen. In mijn kuil groeide niet veel, 
de grindbodem lag zelfs kaal, maar langs de rand stonden 
wat half verbrande adelaarsvarens en door de geheele kuil 
verspreid een tiental forsche struiken van Wilde Salie 
(Teucrium Scorodonia), een lipbloem 
met bloemen zonder bovenlip. 

Die bloemen zijn geelachtig wit en 
tamelijk klein en vallen dus niet bij
zonder in het oog, maar zij staan bij 
groote hoeveelheden bijeen in flinke, 
gestrekte trossen, die hier met elkander 
blonde pluimen vo.imden, boven het 
donkergroen der bladeren en zoo
doende werkelijk de aandacht trokken. 

Het wemelde dan ook in de kuil 
van hommels, ik overdrijf niet, als ik 
zeg, dat er op zijn minst wel duizend 
in de Teucrium-struiken bezig waren. 
Zoo op het eerste gezicht leken het 
wel die bekende hommels met gele 
banden, de aardhommel en de tuin-
hommel (Bombus lerrestris en B. 
horlorum) dan die met het roode 
achter lijfeinde, de steenhommel (B. 
lapidarius) en een paar moshommels 
(B. muscorum), oranje met geel. 

Maar nu was het, zooals ik reeds 
gezegd heb, het mooiste weer van de 
wereld; geen wolkje aan de lucht, er 
brandde een heet zonnetje en er 
stond weinig of geen wind. Uit het 
bosch klonk nu en dan het gelach 
van een specht, of de lokroep van 
meezen, overigens was het doodstil, 
want de dichtstbijzijnde menschelijke 
woning lag nog wel een half uur ver 
weg. In die groote stilte nu lieten mijn 
duizend hommels zich nauwelijks 
hooren. Dat leek mij heel bijzonder 
toe, w-ant waar zooveel hommels in 
zoo'n kleine ruimte bijeen zijn, daar 
moet een gegons, een gebrom en 
gesnor vernomen worden, als in een 
kleine stoomfabriek. En bij zulk 
warm weer moeten ze driftig en pijl
snel vliegen en de bloemstengels 
moeten ombuigen van de schok, als 
de ruige honigsnoeper tegen zijn 
uitverkoren bloem aanbonst. 

Hier niets van dit alles. En fluiste
rend suizen, af en toe een kort geratel 
van een vleugel tegen een blad, dat 
is alles, en wanneer een bloempje 
leeggepuurd is, dan klimmen de 
gasten doodbedaard naar een volgend, 
zelfs kruipen zij van de eene tros naar de andere, als 
zij met hun lange, dunne pooten er maar houvast aan 
kunnen krijgen. Als zij dan hun rug naar de zon 
keeren, dan glimt hun achterlijf als een spiegel.. De 
dunne poolen en hel glimmende achterlijf verraden alles; 
hier zijn geen echte hommels aan 't werk, het zijn 

(Wilde Salie. (Teucrium scorodonia.) 

bijna allemaal nagemaakte hommels, koekoekshommels! 
In de struik vlak bij mij kan ik hun bewegingen in de 

kleinste bijzonderheden volgen. Hier kruipt er een recht 
op een bloempje. Met zijn voorpooten grijpt hij om de 

kelk, de middenpoolen omvatten de 
onderlip, terwijl hij met de achter-
poolen tegen de algemeene bloemsteel 
steunt. Nu steekt hij de kop in de 
opening van de kroonbuis en strijkt 
daarbij met zijn kruin en met de 
band van gele haren vlak achter de 
kop, langs de vier voorovergebogen 
meeldraden, twee lange en twee korte, 
met hun blauwe helmknoppen. De 
stamper kan hij niet raken; die is een 
weinig achterwaarts gebogen. Nu 
zuigt hij vijf of zes seconden lang, 
dan steekt hij de kop weer omhoog, 
vouwt doodbedaard zijn tong op, en 
dan gaat het voetje voor voetje naar 
een hoogere bloem, waar hij dezelfde 
bewerking herhaalt. Maar hier stoot 
hij zijn hoofd niet tegen de meeldraden: 
die zijn hier achterovergebogen en hun 
helmknoppen zijn leeg en verdord. 
De plaats die zij vroeger innamen, 
is nu bezet door de stamper, die 
zich voorover gebogen heeft en nu 
met zijn stempels van de rug van de 
hommel genoeg stuifmeel kan schra
pen; om zijn zaden tot ontwikkeling 
te brengen. Dat kan de hommel na
tuurlijk niet schelen, maar voor de 
wilde salie is het een levensbehoefte. 

Intusschen heb ik de zekerheid 
gekregen, dat ik hier met een man
netje te doen heb : zijn achlerpooten 
zijn zoo bijzonder dun. Ik kan hem 
dus zonder gevaar van gestoken te 
worden beet pakken en hem op mijn 
gemak bezien. ^Hij stribbelt wel een 
beetje tegen, maar hij kan zich op 
geen enkele manier verweren; alleen 
verspreidt hij een heerlijke rozengeur, 
wat nu juist niet zoo bijzonder afschrik
wekkend is. 

Zooals ieder weet, zijn aan het 
insectenlichaam drie deelen duidelijk 
te onderscheiden: de kop, die de 
mondwerktuigen, de voelsprieten en 
de oogen draagt, het borststuk, waar
aan de vleugels en de pooten bevestigd 
zijn, en het achterlijf. Het borststuk 
bestaat weer uit drie of vier geledingen, 
maar daar is bij de hommels en ook 

bij de koekoekshommels niet veel van te zien, doordat het 
bij die dieren zoo dicht behaard is; aan het achterlijf zijn 
vooral aan de buikzijde heel duidelijk een aantal geledingen 
op te merken; bij de wijfjeshommels zes, bij de mannetjes 
zeven. Wie geleerd genoeg is, kan met een beetje goede 
wil nog wel een achtste of negende lid ontdekken, maar 
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een gewoon mensch ziet er niet meer dan zes of zeven. 
Zie zoo, nu kan ik probeeren, van mijn koekoekshom

mel een portret te ontwerpen. Hij lijkt erg veel op de 
bekende aardhommel (B lerrestris), waarvan ik voor alle 
zekerheid hier nog een teekening bijvoeg, dan kunt ge 
onder het lezen vergelijken. 

Uloem van Wilde Salie, eerste 
tijdperk van bloei. 

liloem van Wilde Salie, 
tweede tijdperk van bloei. 

De kop en het borststuk gelijken precies. Ze zijn 
dicht bezet met zwarte haren, terwijl de voorrand van het 
borststuk een mooie gele kraag draagt. Maar het achter
lijf verschilt duidelijk. Terwijl bij de aardhommel op een 
zwarte band een gele band volgt, dan weer een breede 
zwarte, terwijl de laatste geledingen wit behaard zijn, is 
hier de voorste helft van 't achterlijf zwart behaard, de 
achterste helft wit. Tusschen de witte haren en de zwarte 
is nog een heel dunne streep van gele haren. Bovendien 
is die geheele beharing van 't achterlijf zoo ijl, dat het 
glanzend zwarte huidpantser er overal doorheen schemert. 

De^e koekoekshommel heet Psithyrus vestalis. Een 
Hollandsche naam van hem is mij niet bekend, we zou
den hem „parasiethommel van de aardhommel" kunnen 
noemen, maar dan niet kortheidshalve. Psithyrus is een 
Grieksch woord, dat „fluisleraar" beteekent. Die naam is 
niet kwaad gekozen; vroeger werden de parasiethommels 
„Apathus" genoemd, „de gevoelloozen", omdat zij niet 
zelf zorgen voor de opvoeding van hun kroost, maar het 
te vondeling leggen bij vreemden. Zooals toch bekend 
is, bouwen zij geen nesten en verzamelen zij geen stuif-

Groote werkster van de Aardhommel. (13. lerrestris.) 

meel, maar leggen hun eieren in de nesten van echte 
hommels, waarin zij, dank zij hunne vermomming, onge
stoord schijnen te kunnen binnendringen. 

Zzoemm, boem, bons! dat is een echte hommel! Een 
twee, drie, heeft hij een bloem leeggezogen, gonzend 
vliegt hij naar de volgende. Daar zit pit in! En 't is 
toch ook nog maar een mannetje en wel Bombus lerrestris 

var. lucorum! Dat is een uitroepteeken waard. Wat een 
prachtjonker, heel wat anders dan die geparfumeerde 
tafelschuimer van daareven. Op zijn kruin draagt hij een 
gele kuif, tusschen sprieten en bovenlip een dichte gele 
snorbaard, zijn halskraag bedekt niet alleen de rugzij de, 
zooals bij de gewone, bescheiden aardhommel, maar strekt 
zich uit langs de zijden en aan de benedenkant. Het 
achterlijf is ook veel kleuriger. WTat bij de gewone aard-
hommel de eerste zwarte ring is, wordt hier bedekt door 
glanzig gele haren en een witte golflijn verdeelt de achterste 
breede zwarte ring in twee dunne streepen. De punt van 
't achterlijf is weer wit. Maar nu kan ik onmogelijk 
zeggen hoe fijn en hoe helder en schitterend dat geel was, 
hoe fluweelig het zwart, hoe blinkend het wil, en hoe die 
Bombus lerrestris var. lucorufn mij in de heldere zonne
schijn een juweel van een insect toescheen, waarvoor ik 
getroost de Konin
ginnepages van de ^é? 
Hettenheuvel kon < • 
ontberen. 

Hoe bromde hij, 
toen ik hem beet-
pakte. Hij was 
misschien in het
zelfde nest geboren 
als de Psithyrus 
vestalis van daar
even, maar wat een 
geheel ander dier 
was het. Eigenlijk 
was hij een even 
groote luiaard als 
de geurljesman, 
want mannetjes-
hommels hebben 
nagenoeg niets te 
doen, maar toch 
was het duidelijk 
aan hem te zien Rechter-acbterpoot van Fsithyrus vestalis, 
. ^ , . . , (builenziide, X 6). h, heup: dg. ilijrinz; d, dij; 

dat hn om zoo te l , ' ' ' , , • 
J s, scheen; m, metatarsus; t, tarsl. 

z c g g e n van veel Links: dwarse doorsnede van de scheen. 
betere familie was. 
Niet alleen aan de kleur, maar wel voornamelijk aan de 
achterpoolen. 

Die zijn ten eerste veel dikker en bovendien ze glimmen. 
Parasiethommels hebben doffe achlerpooten, echte hommels 
glimmende. 

Een insectenpoot bestaat meestal uit negen stukken. 
Die zijn hier aan de psithyrus-achterpoot heel goed te 
zien. Vlak aan 't lichaam zit een kort stuk, de heup 
(coxa), daarop volgt weer een kort stuk, de dij ring (tro
chanter), dan een langer, dat is de dij (femur) en dan 
een zoowat even lang, dat is de scheen (tibia). De vijf 
stukken, die nu volgen heelen met elkander de voet, 
daarvan is het eerste hier haast wel zoo groot als de vier 
andere samen. Dat groote lid heet metatarsus, de vier 
andere tarsi. 

Nu bestaat er tusschen de heupen, dijringen en dijen 
van onze twee heeren geen groot verschil, zij zijn betrek
kelijk van dezelfde grootte, zwart en dicht bezet met 
lange haren; bij Bombus iets langer dan bij Psithyrus. 
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Maar de scheenen verschillen duidelijk. Die van de 
hommel glimmen aan de buitenzijde als een spiegel. 

Die spiegel is geheel plat en 
heeft de vorm van een gelijk-
beenige driehoek; de top ervan 
is aan de dij bevestigd. De 
beide beenen van de driehoek 
nu zijn ieder bezet met een 
rij van lange zwarte haren, die 
naar binnen gekruld zijn en 
met een rij kortere haren aan 
de basis van de figuur een dichte 
omheining om de spiegel vor
men. Bij Psithyrus is de scheen 
ook wel driehoekig, maar lang 
zoo breed niet als bij de hom
mel ; de buitenzijde is niet plat, 
maar gewelfd en geheel bedekt 
met korte stijve haren, die naar 
de randen wel wat langer wor
den, maar volstrekt geen „om
heining" vormen. 

Bij het draaien en keeren van de poolen, om ze goed 

te kunnen bezien, valt van tijd tot tijd een zonnestraal 
wel schuin langs het 

Scheen en voet van een mannetjes
hommel. (X 6.) 

Linkcr-achterpoot van werkster van de aardhommel. (buitenzijde,X_6). 
ondervlak van de meta
tarsus: „de zool" van 
de voet, en dan schittert 
die zool bij de hommel 
zoowel als bij de para-
sielhommel met een 
heerlijke bruine gloed, 
zoo iets van de kleur 
van het bekende „goud
steen." Die gloed is 
af komslig van tamelij k 
lange rechte haren, die 
vrij regelmatig de ge
heele zool bedekken 
en zoo een borstel 
vormen, een borstel 
met schuinstaande ha
ren. Ieder begrijpt, dal 
deze dieren, die heele 
dagen met stuifmeel 
in aanraking komen, 
wel eens een schuiertje noodig hebben. 

Een kam zouden ze ook wel kunnen gebruiken, 
doch die wordt bij de hommels alleen maar 
verstrekt aan de koninginnen en arbeidsters. Die 
verdienen dan ook wel wat extra's, want ze doen 
al het werk. 

Ter wille van die kam zullen wij nu ook eens 
een achterpoot van een werkhommel onderzoeken. 
Maar we willen een loupe, die een keer of zes 
vergroot, erbij nemen; alles is wel met het bloote 
oog te zien, maar met die vergrooting zien we 
niet alleen de dingen, maar we merken ook, dat 
ze mooi zijn, heel mooi. 

De heup, de dijring en de dij verschillen niet veel van die 
bij onze beide jonkers, maar met de scheen is het dadelijk 

heel anders. Het verschil zit hoofdzakelijk in de spiegel. Bij 
de manneljeshommel zitten in de bovenhoek van de spiegel 
en langs de randen nog wel eens een stuk of tien korte 
haartjes verspreid, die daar aan de glans afbreuk doen, maar 
hier is geen smetje of haartje te ontdekken. Overal is de 
spiegel even glad gepolijst, daarbij is hij een weinig hol, 
vooral aan het breede onderdeel. De haren langs de randen 
staan dicht opeen en zijn ferm omgekruld, aan de onderzijde 
zelfs zoover, dat die van de voorzijde en de achterkant 
elkander ontmoeten en daar een soort van losse bodem 
vormen. Zoodoende ontslaat een diep korfje, waarin het 
verzamelde stuifmeel, met speeksel en honig bevochtigd, in 
groote ballen kan worden vastgeplakt en vastgehouden. 
En kijk nu eens naar de metatarsus. Die is bij de twee 
mannetjespooten, die we eerst bezien hebben tamelijk wel 
rechthoekig van vorm, zoowat tweemaal zoo lang als breed. 
Oppervlakkig gezien is dat hier ook het geval, maar als 
we hem een weinig naar voren ombuigen, dan zien wij 
dat hij aanzijn achterzijde, bovenaan een uitsteeksel draagt, 
dat voorzien is van eenige stijve korte haren. Buig nu de 
melatartus weer achterwaarts, dan zult ge zien, dat dit uit
steeksel juist past in een kleine indeuking in de scheen en 
daar terecht komt tegen de omgekrulde haren, die hier 
de losse bodem van het stuifmeelkorfje vormen. 

Het is duidelijk, dat de hommel door 
dit uitsteeksel tegen de scheen te drukken, 
vastheid aan de bodem geeft, ja, door 
de metatarsus buitenwaarts op te heffen, 
wordt de sluifmeelbal tusschen de scheen 
en het uitsteeksel vastgekneld en vastge
houden, juist zooals wij een groot voor
werp in de palm van de hand kunnen 
vasthouden, zonder de hand zelf nog te 
sluiten. Vooral goochelaars zijn daar 

heel knap in. 

Maar waar is nu de 
kam? Om die te vinden 

^ moeten we de poot om-
keeren en van de binnen
zijde, d. i. de zijde die 
gewoonlijk naar 
ichaam toegekeerd 
bezien. Al dadelijk 
de borstel van de meta
tarsus in 't oog. De scheen 
is aan deze kant zuiver 
vlak en dofzwart van kleur 
maar aan de onderzijde, 
vlak bij de metatarsus, 
daar blink weer bruin en 
goud en al heel gauw 
hebben we de kam in 
't oog. Die strekt zich 
langs de heele basis van 
de scheendriehoek uit en 
beslaat uit een veertigtal 
gebogen tanden, die, zoo
als van een goede kam 

even lang zijn of evenver 

het 
is, 

val 

I.inker-achterpoot van werkster van aardhommel 
(binnenzijde X 6). Links: dwarse doorsnede 

van scheen. 

te verwachten is, niet overal 
van elkander staan. Het fijnste gedeelte ligt tegenover het 
uitsteeksel van de metatarsus. 
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Waar die kam voor dient? Ik heb dikwijls genoeg gezien 
dat een hommel de haren van het achterlijf er mee reinigde 
en effen streek, maar juist, omdat alleen werksters en 

De „Kam" aan de achterpoot van een werkster van Bombus 
lerrestris (X 30). 

koninginnen er een bezitten, denk ik dat hij nog ergens 
anders voor dient. 

In een nieuwerwetsche glazen bijenkorf is het gemakkelijk 
te zien hoe een bij zich van zijn stuifmeel ontdoet. Dat 
doet hij op dezelfde manier als iemand die zijn schoenen 
uittrekt, zonder daarbij zijn handen of de laarzenknecht te 
gebruiken. De eene voet helpt de andere. Nu stel ik mij 
voor dat een hommel ongeveer op dezelfde manier te werk 
gaat. Ik heb het nooit gezien, maar als ik een hommel 
was, geloof ik, dat ik zdd doen zou. Eerst zou ik de 
metatarsus van mijn rechterpoot voorwaarts en binnenwaarts 
omknikken, zoodat het uitsteeksel de losse haarbodem niet 
meer steunde. Dan zou ik de kam van de linker achter
poot juist tegen de achterrand van de rechterscheen aan
zetten en hem door de haren, die daar het stuifmeel vast
houden, heenhalen. Zoo zou het heele stuifmeelklompje 
van de scheen afgeschoven worden. Nu zitten de haren 
van het korfje niet 6m het stuifmeel heen, maar erdoor 
geplakt. Er zal dus wel een enkel korreltje aan blijven 
hangen, maar dat krijgen we wel eruit, als we even „na-
kammen", Mijn ijverige zusters mogen dat stuifmeel dan 
op de algemeene stuifmeelstapel brengen, die voor broed
plaats en voorraadschuur tegelijk dient, want met cellen 
knutselen houden wij hommels ons niet bijzonder op. 

Nu is onze achterpootenstudie niet volledig of we moeten 
nog eerst eens zien, hoe die bij een wijfje van Psithyrus 
er uit zien. In mijn Teucrium-kuil kwamen bijna wel niet 
anders dan mannetjes, maar één wijfje heb ik toch nog 
kunnen bemachtigen. Een Psithyrus-wijfje heeft zich, even
min als de man, te bekommeren om het verzamelen van 
voedsel, het was dus te verwachten, dat het even, dunne en 
eenvoudig ingerichte pooten zou hebben. Tot op zekere 
hoogte is dat ook 't geval: de scheenen glimmen niet, 
maar zijn geheel met zwarte haren bedekt, zij dragen geen 
kam en aan de metatarsus is geen uitsteeksel. In éen 
opzicht echter lijken de achlerpooten van het Psithyrus-
wijfje zeer veel op die van een hommel-koningin: ze 
hebben ongeveer dezelfde afmetingen, de schenen en de 
metatarsi zijn wel even dik. 

Dit is heel merkwaardig en wijst er op, dat de „onge
voelige fluisteraars" een beter verleden gehad hebben. Als 

er nu nog zoo'n duidelijk verschil bestaat tusschen de 
pooten van 't mannetje en 't wijfje, dan kunnen we veilig 
daaruit besluiten, dat bij de verre voorouders van onze 
Psilhyri de wijfjes hun achterpoolen wel degelijk gebruikten 
om stuifmeel te verzamelen en zelf hunne jongen groot
brachten. Ik stel mij voor, dat zij eerst zijn gaan stelen, 
en zoodoende alle lust tot arbeid verloren; eindelijk viel de 
dieverij hun zelfs nog te zwaar en zoo zijn ze gezonken 
tot het verachtelijk standpunt, waarop ze nu staan. 

Diefstal en 
parasitisme 
zijn onder 

hommels, 
bijen en wes
pen aan de 
orde van den 
dag en wel 
merkwaardig is het dat bij onze 
gewone tamme honigbij de dieverij 
in verband staat met misbruik van 
sterke drank. Als een bij brande
wijn of cognac gedronken heeft, 
dan geeft hij niet meer om nuttige 
en eerlijke arbeid, maar denkt 
alleen aan roof en diefstal. 

Nu had ik nog willen vertellen, 
dat ik in mijn salie-kuil al onze 
Nederlandsche Psilhyri s - soorten 
heb gevangen, hoe ze er uit zien 
en wat ik door studie en waar- R e ( . h t e r . a c h , e r p o o t v a n 

neming van hun levenswijze te wijfje van Psithyrus vestalis 
weten ben gekomen, maar dit (buitenzijde x 6). 
opstel is al te lang, zoodat ik dat 
alles maar tot een volgende keer zal bewaren. 

Dit kan ik nog wel vertellen, dat mijn teen weer bruik
baar was, lang voordat ik de kuil verliet en dat, toen ik 
thuis kwam, mijn vrouw mij nieuwsgierig vroeg: „Van 
wie heb jij dat rozengeurtje ?" 

Ze wilde maar niet gelooven, dat ik het van ,,een paar 
vreemde heeren" gekregen had. 

J. P. T. 

Pleizierig excursie maken. In een „Baedeker" van 
vódr 200 jaar vinden wij recepten tegen eenige kleine 
ongemakken, die men in reiswagens en schepen kan 
opdoen, als daar zijn: flauwte door de benauwde lucht in 
het vaar- of voertuig, koliek door den tocht, kneuzen en 
breken van armen en beenen door het kantelen van 
den wagen. 

Voetgangers worden opmerkzaam gemaakt op de ken-
teekenen, waardoor zich valsche spelers, dieven en roovers 
onderscheiden. De laatste dragen veelal een langen mantel, 
die, om de ooren geslagen, een gedeelte van het gelaat 
bedekt . . . . hu ! 

Neen, dan ziet tegenwoordig zoo'n bordje met „Art. 461" 
er toch vrij wat onschuldiger uit! J. J. 


