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HET BEHANGERSBIJTJE. 
Megachile centuncularis. 

r zijn weinig dingen in de wereld, die beknopter 
en eenvoudiger zijn, dan een Amsterdamsch 
tuintje in de nieuwe stadswijken. Verbeeld u 

een plekje grond van tien meter diep en zes meter 
breed, aan drie zijden begrensd door een planken 
schutting van twee meter hoogte, terwijl aan de 
voorzijde zich de achtergevel van 't huis verheft, 
die nu eens plat en wit is met elf ramen en één 
keukendeur, dan weer boogt op 't bezit van open
slaande tuindeuren en een driedubbele reeks van 
veranda's. De tuin zelf is meestal allerorigineelst 
aangelegd met een perk in 't midden, een rand 
erom heen en soms aan de huizenkant nog een 
half maantje. 

Het middenperk is meestal ovaal, soms ook rond 
en bij zeer ontwikkelde tuinbezitters wel eens peer-
vormig met een „draai" en twee „sprongen"; dat 
noemen ze dan „Engelsche aanleg". 

Zoo'n Engelsche aanleg viel ook mij te beurt, 
toen ik mijn lief Texelsch huis met zijn mooie 
golvende tuin van wel duizend centiaren moest 
verruilen voor een Amsterdamsche woning. In 
't eerst had ik niet veel achting voor mijn „tuin", 
maar langzamerhand bleek hij toch ruimte genoeg 

aan te bieden, om de voornaamste Nederlandsche 
wilde planten te herbergen. Ja, ' t duurde niet lang, 
of ik had er gelegenheid gevonden, om er een bosch, 

De Ele l i anger sb i j . (Megachile centuncularis). (X 3) 

een duin, een bouwval, een moeras en een weide 
aan te leggen; natuurlijk alles in miniatuur. 

Maar nu deed zich een moeilijkheid voor. Mijn 
lieve vrouw beweerde, dat wij gehuurd hadden een 
„huis met tuin" maar niet een „huis met wilder-

£ 



,-,() DE L E V E N D E N A T U U R . 

nis" en bracht mij aan 't verstand, dat er in onze 
zestig c.A. ook iets tuinachtigs moest wezen. 

De hazelaar met de anemoontjes en de lelietjes, 
de berberis met 't kardinaalshoedje en de salomons
zegel, de orchideeën en de slangenwortel uit 't moe
ras, met de muurbloem en de kleine vlasbek van 
mijn ruïne en honderd andere planten, die er ston
den, vond ze mooi en goed en interessant en leer
zaam en er waren prettige herinneringen aan ver
bonden van heerlijke uitstapjes ook, maar dat alles 
met elkaar was nog lang geen tuin. 

't Zat hem niet in de veelheid, maar in de orde. 
Waar men slechts over zulke bescheiden afmetingen 
te beschikken had, mocht een goede nette tuin al 
weinig anders bevatten dan wat bloemheesters, met 
bolplanten voor de lente, stamrozen, geraniums, 
irissen en gladiolen voor de zomer en voor 't na
jaar de onvermijdelijke Dahlia's en Begonia's. 

Dat werd een heele kwestie, maar we zijn als 
verstandige menschen aan 't onderhandelen gegaan 
en de uitkomst daarvan was, dat 't middenperk 
als tuin zou worden ingericht, terwijl de randen 
mij werden afgestaan voor „wetenschappelijke doel-
einden", natuurlijk met de bijbepaling, dat ze zoo 
min mogelijk op een wildernis mochten gelijken. 

Nu is het me heel moeilijk, daar behoorlijk de 
hand aan te houden, vooral, omdat ik ook heel 
veel belang stel in insecten, zoodat ik b.v. de bruine 
mieren niet wel verjagen kan en soms heele bevol
kingen rupsen van mijn tochten medebreng. Die 
hadden twee jaar geleden mijn vogelkers en 't kar. 
dinaalshoedje totaal ten gronde gericht en zoodoende 
was er een leelijke leege plek in de heesterrij ge
komen. Natuurlijk werd hierdoor de „orde" ernstig 
verstoord en mot eenige aandrang werd ik erop 
gewezen, dat ik nu maar eens op de bloemmarkt 
een mooi heestertje moest koopen. Ik kocht natuur
lijk 't mooiste, dat er te krijgen was, en zoo is 
Staphylea colchica in mijn „proeftuin" verdwaald 
geraakt. 

Om mij te wreken, smokkelde ik een Maagdepalm 
(Vinca minor) in 't „middelste perk." 

Ik had er de Staphylea zelf ook graag gezet, 
want net als alle indringers altijd doen, nam hij 
hoe langer hoe meer plaats in. Zijn meiloten waren 
in een ommezien twee, drie decimeter lang en 
spreidden hun samengestelde, kruiswijs geplaatste 
bladeren naar alle zijden uit. De rest van mijn 
bosch liep groot gevaar en ik verwenschte de on
beschaamde vreemdeling van ganscher harte. Maar 
hij bleef, waar hij was. 

Opeens echter verkeerde die haat in een soort 
van teedere belangstelling en weken lang ging ik 
's morgens 't eerst van allen zien, hoe de Colchische 
Pimpernoot 't maakte, 's Middags en 's avonds 
werd dat bezoek herhaald en vaak zat ik een half 

uur achtereen of langer nog van uit mijn tuinkamer 
of van onder de veranda mijn Caucasische schoone 
met een binocle te begluren. 

De oorzaak van die plotselinge ommekeer was 
een rond gaatje, zoo groot als een stuivertje in een 
der jonge bladeren, waaruit bij nader toezien ook 
halfronde en ovale happen ontbraken, en waarin 
ik 't werk van het Behangersbijtje herkende. Dat 
was een buitenkansje! De wonderen van het „Am
sterdamsche stadstuintje" stonden nu met één ver
meerderd te worden. 

'Jt Gebeurt niet iedereen, dat in Mei de behangers 
zoo maar ongevraagd bij hem komen en dat nog 
al in 't drukst van de schoonmaaktijd. Maar 't is 
waar ook: ik was geen klant, maar leverancier. Ze 
kwamen bij mij hun grondstoften halen: meestal 

Aangevreten Wad van Staphylea colchica; links boven de plek waar een 
cirkelrond sluitstuk uitgebeten r.ijn. (X 2f3) 

's morgens tnsschen vijven en zevenen; een enkele 
keer ook in de namiddagurén. En er zat drift bij 
die werklui, hoor! 

Wat was dat een aardig gezicht, ze zoo uit de 
lucht te zien vallen. Plof! zaten ze dan meteen 
schrijlings op de rand van een Staphylea-blad; drie 
pooten rechts en drie links, het zwarte achterlijf 
omhoog gebogen, zoodat de oranjegele haarvlek aan 
de onderzijde duidelijk te zien was. Aan de kop is 
drukke beweging te zien, de beide kaken bijten in 
't blad een boogvormige insnijding. Heel vlug gaat 
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dat, en de kleine behanger moet wel met zijn 
schaar raeeloopen; hij draait als 't ware door 't blad 
heen. Als hij zijn draai geheel volbracht heeft, is 
er een langwerpig rond stuk blad losgeknipt, dat 
nog altijd vastgeklemd blijft tusschen de drie pooten 
links en drie rechts, en zoo blijft het bijtje het 

Mot een sluitstuk naar huis. (X 3) 

ook dragen, als hij na de laatste hap zijn vlerkjes 
spreidt en met een prettig hoog gezoem ijlings 
huiswaarts vliegt. 

Dat huis is een verlaten gang van een houtrups 
of van de larve van een muskusboktor in een eer
waardig oude knotwilg in de Slatuintjes, 't Heeft 
lang geduurd, eer hij een geschikte woning vond 
en hij was al van plan er zelf maar een te graven, 
toen hij gelukkig er nog een ontdekte, juist naar 
zijn zin. Want een gang, die regelrecht de boom in 
gaat, kan de behanger niet gebruiken, hij moet er 
een hebben die evenwijdig aan de bast en op korte 
afstand ervan naar beneden loopt. Nog al noten op 
zijn zang! 

Nu wordt de eerste kamer behangen, 't Lang
werpig stuk blad wordt opgerold, niet geheel en al, 
maar zoo, dat er onder en boven een lip van een 
paar m.M. plat blijft. Nu draagt de bij de rol naar 
binnen en drukt hem stevig tegen de bodem van 
de gang aan. Daardoor buigt de onderste tip om, 
zoodoende gedeeltelijk de bodem bedekkend en als 
nu de behanger zijn papier loslaat, dan slaat het 
door zijn veerkracht uiteen, stijf tegen de wanden 
van de gang aan, en blijft zoo zitten. 

Nu weer naar de Staphylea! Daar wordt een 
tweede stuk uitgeknipt, dat op dezelfde manier in 
de gang gebracht wordt en wel zoo, dat het gedeel
telijk over 't eerste stuk komt te liggen. Met nog 
een derde, soms ook een vierde stuk is de gang 
rondom bekleed, terwijl ook de bodem volkomen 
bedekt is. 

Nu volgt een andere bezigheid. De Staphylea 
wordt met rust gelaten en nu worden er bezoeken 
gebracht aan alle bloemen, die maar stuifmeel en 
honig aanbieden. Daarvoor had ik in mijn tuin een 

onschatbare plant en wel de Heggerank (Bryonia 
dioicia); ook iemand die zijn eigen manieren heeft 
en graag de wereld voor zich alleen wil hebben. 
Als ik hem zijn gang liet gaan, zou hij met zijn 
ranken van 10, 20 M. lang ieder jaar mijn heele 
tuin bedekken. Hij mag nu evenwel over nictmeer 
beschikken dan over een oude hulst en een taxus, 
waar hij door- en overheen kruipt en waarvan in 

Aangevreten blad van Roos; bij 't tweede blad rechts van onderen 
is te xien, dat de arbeider in zijn werk gestoord is. (X 2'3) 

de zomer geen enket blaadje of takje te zien komt. 
Op zijn duizenden bloempjes wemelt het van 's mor
gens vroeg tot 's avonds laat van allerlei hommels 
en bijen en* vliegen en om twaalf uur vond ik er 
verleden jaar strijk en zet een tiental behangertjes 

Naar de Bryonia om honig en stuifmeel. (X 3) 

aan 't werk. Hoe 't komt weet ik niet, maar bij 
't stuifmeel-verzamelen waren ze altijd veel minder 
schuw en schichtig, dan bij 't knippen van hun 
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behangsel. Als ik daar wat te dicht bij kwam, dan 
waren ze in een oogwenk gevlogen, waarbij ze dan 
hun werk soms half af in de steek lieten. Maar 
waren ze op de bloemen bezig, dan kon ik gerust 
naderbij komen en meer dan eens heb ik ze door 
een groot leesglas kunnen bezien. Mijn Heggerank 
was er een met enkel stuifmeelbloemen en nu was 
't aardig om te zien, hoe de behangertjes achteruit 
in een kring heendraaiden over de platte helm
knoppen, die zich naar boven openen. Zoodoende 
raakte het stuifmeel tusschen de goudgele haren 
waarmede de buikzijde van 't achterlijf bezet is. 
Met een beetje honig wordt 't daar vastgeplakt, 
ook zijn de haren spiraalsgewijze gegroefd; daardoor 
blijven de korrels uitstekend zitten. 

Op Slangenkruid (Echium vulgare) heb ik de 
Megachile's nog aardiger bezig gezien: daar konden 
ze honig zuigen en stuifmeel verzamelen te gelijk. 
Terwijl de lange tong uit 't diepst van de bloem-
kroon de zoete nectar slurpte, waren de pooten 
onophoudelijk bezig met stuifmeel uit de vooruit
stekende helmknoppen te grabbelen en dat in de 
verzamelharen van 't achterlijf vast te plakken. 

Verzamelharen van 't Behangersbijtje met korrels stuifmeel. ( x 200). 

Zwaar bevracht keert 't ijverige diertje terug 
naar zijn woning, waar 't met de schuiertjea der 
pooten al 't voedsel uit de haren borstelt en in 
't kunstig celletje opeenhoopt. Is dat vol, dan wordt 
er een eitje bovenop gelegd en dan vliegt de bij 
weer naar 't bekende magazijn van bouwmaterialen. 
Daar knipt hij zich nu twee, drie of vier zuiver 

cirkelronde plaatjes, die juist in de cel passen en 
de opening geheel afsluiten. Ieder plaatje kost hem 
natuurlijk een reis heen en terug. Zoo worden vijl 
of zes cellen boven elkander aangelegd; de opening 
van de laatste wordt behalve met bladkringen ook 
nog met aarde afgesloten. Een enkel bijtje vult 
verscheiden gangen. 

Meestal wonen de behangersbijtjes in groepen 
bijeen; in mijn tuin waren er altijd wel een dozijn 
bezig, 't Is gemakkelijk te begrijpen, dat ze heel 
wat bladeren gebruiken kunnen en binnen een paar 
dagen had de Staphylea geen enkel gaaf blad meer. 

Toen hebben ze een roos toegetakeld, een roos 
uit 't middelste perk nog al, maar aan de Gerani
ums wilden ze niet komen, hoezeer ik ook ver
langde, dat te zien en te beleven. Want ik had 
gelezen, dat ze van Geraniums wel eens de kroon-
bladen der bloemen gebruiken. Verbeeld u, een 
kamer heelemaal behangen met scharlaken-gevani 
um-blad! 

Seringen, Berken, Wilgen en Gouden Regens 
worden soms ook gebruikt en nabij 's Heerenberg 
heb ik verleden jaar een klein beukje gezien, dat 
geen enkel gaaf blad meer droeg, zoo had een be
hanger het aangevreten. Een eindje verder arres
teerde ik op een distel de vermoedelijke dader, 
die een neef van mijn Amsterdamsche behanger 
bleek te zijn en in de bijenregisters geboekt staat 
als Megachile ligniseca, alias de houtsnijdende 
grootlip. 

Centuncularis beteekent zooveel als lappertje, 
waarom in onze hollandsche boeken die bij ook 
wel snijder-bij geheeten wordt. Maar wat hij doet, 
is toch eerder behangen dan kleermaken. Wie soms 
een behangersbijtje vangt, moet met een loupe de 
bovenkaken eens goed bezien, waar hij mode knipt. 

De bovenkaken gnsloten. De bovenkaken open. 

Die zijn heel forsch voor zoo'n klein dier en hebben 
een gegolfde snee, net als die fonkelnieuwe uitvin
ding, het wonderbroodmes, dat eenige jaren geleden 
in de handel gebracht is, om de menschen in staat 
te stellen, nog dunnere boterhammen te snijden. . 

Nu moest ik eigenlijk nog heel wat vertellen 
over de lichaamsbouw van 't lappertje en hoe hij 
van andere bijen te onderscheiden is. Maar de 
afbeelding op blz. 49 is tamelijk goed uitgevallen; 
let bij vergelijking er vooral op, of de teeken ing 
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van de vleugels wel overeenkomt, of het achterlijf 

Viermaal gestoord! 

wel die eigenaardige insnoeringen vertoont en of 

uw bij wel een lange tong heeft. Later kom ik op 
al die dingen wel eens terug, want we zullen van 
't jaar nog meer wilde bijtjes vangen. 

Uit de eitjes, die in de cellen gelegd zijn, ont
wikkelen zich witte pootlooze maden, die eerst de 
heele voorraad honigbrij verorberen en zich dan in 
een zijdeachtig spinsel verpoppen. In die toestand 
overwinteren zij en als de lieve lente achtereen
volgens de honigbijen, de hommels, de graafbijtjes 
en de metselbijtjes gewekt heeft, dan komen in de 
laatste helft van Mei of begin Juni de jonge behan
gertjes ook aan de beurt. En die zijn direct mees
ters in 't vak, zonder dat ze het ooit van iemand 
ter wereld konden loeren. 

Ik heb wel geprobeerd, ze in mijn huis te lokken) 

door aan de schuttingen holle rietjes, uitgeholde 
vlierstokjes en dergelijke dingen te bevestigen, maar 
ik heb er nooit iets anders in gekregen, dan oor
wormen. Zoo'n „suite" van een half dozijn met 
groen of rood behangen kamertjes met de bewoners, 
de behangers en de uitgebeten bladeren erbij, zou 
anders een prachtige inzending vormen voor de 
tentoonstelling voor natuursport. De lezer, die 
't probeeren wil, kan nog oude boomstronken, half 
vergane palen en wrakke muurtjes nasnuffelen. 
Veel geluk daarbij! 

JAC. P. THIJSSE. 

Kiffeloorigc jVIsddraden en Stampers. 
(Berberis en Mi mulus). 

V óór mij, op tafel, staat een vaas mot bloemen. 
Uit grijze, bruine of zwarte twijgen steken naar 

. alle kanten bundels van vijf, zes, zeven eironde 
of langwerpige blaadjes uit. Kleiue, zachtgroene 
rozetten, waaruit oranje roosjes aan lange, bruine 
stoeltjes neerhangen, 't Zijn alle berberis-toppen, 
gesneden van heesters in het park en van een struik 
in de duinen. 

Naast het glas met bloemen liggen mijn fijnste 
penseel, een vergrootglas en een horloge. Met dat 
alles heb ik voor de zooveelste keer een aangenaam 
uurtje doorgebracht. Deze op het oog zoo eenvoudige 
bloemen hebben me doen genieten, me aan het 
denken gebracht, me aan mijzelf ontvoerd, zooals een 
mooi boek met verzen van een knap dichter dat 
ons soms doen kan, en tegelijk heb ik me er mee 
vermaakt, er mee gespeeld haast, als een kind met 
zijn beweegbaar prentenboek. 

't Is een gure Meidag; het regent buiten uit den 
treuren en de westenwind is kil, een teleurstelling 
op een vrije namiddag. Maar wat geef ik om regen 

of wind, er komen nog zonnige dagen genoeg, en 
ik heb mijn' bloemen hier vlak bij mij; ik voel de 
zon en zie duinen blinken en 't jong, doorschijnend 
groen van meidoorn en evonymus; ik hoor, tusschen 
de zilveren fluitslag van de nachtegaal door, de koekoek 
roepen, ik hoor de bijen zoemen, net als verleden 
Zondag, toen ik deze takjes plukte bij Overveen in 
't duin, toen de bloemen nog bleeke bollen waren; 
nu hangen ze donker geel, wijd-open voor me, 
en ik zie de honing blinken. Laat het regenen 
buiten. 

Mijn venster staat open. Maar vliegjes komen er 
niet binnen, om van de honing te snoepen. Jammer 
voor dat mooie bloempje daar. Al verder en verder 
spreidt het zijn kroonblaadjes uit; het is nu al drie 
dagen open; nu lijkt het geen roosje meer. Het 
middenstuk heeft, van boven gezien, veel van een 
wagenrad; een naaf met zes spaken, stamper met 
meeldraden; maar de wielband ontbreekt, de spaken 
eindigen in knopjes, en elke helmknop rust in een 
holgebogen bloemblad; daaromheen nog drie groote 


