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trommel! Nu werd ik bijna boos op het dier. 
„Domkop!" zei ik juist halfluid, toen het weer op 
den rand verscheen. Weer vloog het in mijn kistje 
en — 't kwam er niet weer uit. Ik wachtte, wachtte, 
tot ik door 't staren niets meer zag. Toen ging ik weg 
en zorgde, dat dien avond niemand meer achter het 
huis kwam. 

Den volgenden morgen keek ik een beetje van 
uit de verte en. . . ik kon het spitse bekje voor de 
opening zien. Geregend had het niet. Maar een paar 
dagen later werd ik 's nachts wakker door 't geraas 
van het nederplassende water. Ik dacht aan mijn 
vogels — een prettige gedachte! Wat zou er in 't 
hartje van het broedende wijfje omgaan, uu het 
veilig zat als Noach in de arke, terwijl de zondvloed 
bruiste in de voormalige woning? 

's Morgens was de natuur als herleefd; de bladeren 
der boomen waren gewasschen en lieten nog dikke 
druppels op de aarde vallen. Natuurlijk keek ik eens 
gauw naar mijn vogelhuis. Het losse hooi was 
langzamerhand gezakt en het nest mee, zoodat ik, 
op den grond staande, niets meer kon zien. Plot

ledereen weet, dat onze hommels tweeërlei soort 
van nesten bouwen; sommige stichten hun woningen 
in holten in den grond, tusschen steenen of in 
holle boomen; andere bouwen hun kunstelooze cellen 
•boven den grond in een kuiltje of in een voor, en 
bedekken ze met mos, grassprietjes of plantenvezels. 
Deze laatste worden „moshommels" genoemd; in ons 
land komen er een half dozijn soorten van voor, 
waaronder de Akkerhommel (Bombus agrorum), met 
zijn bruin borststuk, lichtere flanken en geel-met-
zwart of bruin-met-zwart achterlijf, wel de meest 
algemeene is. i 

Hommelnesten zijn minder sterk bevolkt dan 
bijenkorven, toch kan in gunstige zomers het zielen-
tal wel stijgen tot om en bij de duizend en 't is 
te begrijpen, dat voor de bedekking van zoo'n „sterk" 
moshommelnest heel wat materiaal noodig is. Nu 
heeft men omtrent de manier, waarop de moshom
mels hun bouwstoffen bijeenbrengen, allerlei fraaie 
verhalen opgedischt; in de tweede druk van „Van 
Vogels, Vlinders en Bloemen" ben ik zoo vrij geweest 
de waarheid ervan in twijfel te trekken en te ver
klaren, dat ik het eerst gezien moet hebben, om er 
iets van te gelooven. 

Welnu, kort na 't verschijnen van ons boekje heb 
ik er iets van gezien, en omdat alle hommels nu 
weer druk rondvliegen en ze binnen enkele weken 

seling verscheen in den vlierstruik het wijfje — met 
wormpjes in den bek: ze hadden jongen! Die stum-
perds: als ik het nest nu eens had laten zitten! 

Later keek ik eens in het nest — er waren er 
vier, wat in de gegeven omstandigheden veel was. 
En mijn roodstaartje bracht ze zonder tegenspoe
den groot. 

Maar het mannetje kon mij niet recht bevallen: 
die leefde als grand-seigneur in onzen tuin, terwijl 
hij 't wijfje maar geheel alleen voor de drukke 
huishouding liet zorgen, 't Moest al heel toevallig 
zijn; maar ik heb hem nooit de jongen zien voeren. 
Dan was het mannetje van mijn tuinfluiters, {*) 
die vlak bij 't raam van onze woonkamer in een 
leiroos een nest hadden, welke woning ik voor al 
te nieuwsgierige jongens had beschermd, door er 
eenige dichtbebladerde takjes voor langs te binden, 
vrij wat voorbeeldiger huisvader. 

Meeden. H. J. SMID. 

(») Sylvia simplex, Lath. 

door 't uitkomen van het eerste broed aan woning
uitbreiding zullen moeten gaan denken, wil ik dat 
hier eens vertellen. 

Het kan niet uitblijven, of deze of gene van onzt 
lezers of lezeressen zal betere en vollediger waar
nemingen kunnen doen en als ze die dan aan ons 
Tijdschrift willen meedeelen, schieten we met de 
kennis van onze hommels weer een heel eind op. 

Ik begrijp eigenlijk niet, hoe 't komt, dat er zoo 
weinig liefhebberij bestaat voor de studie van onze 
wilde b ĵen en hommels. In de drie jaren, dat ons 
Tijdschrift nu al bestaat, hebben we nog maai- één 
„hommelbrief" gekregen, terwijl het aantal der 
vogelbrieven, kever- en vlinderbrieven, spinnebrieven 
en slakkenepistels legio is. Toch is er geen loonender, 
plezieriger en gemakkelijker studie dan juist het 
nagaan van onze harige bloemenvrienden. 

Het zijn misschien de eenige dieren, die geen schade 
aanrichten; ze hebben 't niet noodig, planten of 
dieren te verdelgen, om zelf te kunnen bestaan. Ja, 
de hommels bijten wel eens een bloemkroon door, 
en de behangersbijtjes knippen stukjes uit de blade
ren, maar dat is dan ook alles. Daar staat tegenover, 
dat ze de voornaamste bloemenbestuivers zijn en 
dat ze iedereen, die zich met hen wil bezighouden, 
den weg wijzen naar licht en zonneschijn, naar 
kleurenpracht en liefelijke geuren Maar ter zake. 

HOMMELS AAN 'T WERK. 
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Op een heeten middag in Augustus, tegen eenen, 
liep ik in gezwinden pas langs een pad door de 
roggevelden tusschen de Hoog-Keppelsche bosschen 
en Hummeloo. Ik had mijn jongsten zoon op den 
arm, een ventje van ruim twee. jaar, die de oorzaak 
was van al die hardlooperij; want 't jonge mensch had 
te kennen gegeven, dat hij binnen uiterst korten 

Klompje cellen. 

tijd zeer noodig in huis moest zijn. Mijn vrouw en 
mijn oudste zoon draafden al een eindje vooruit. 

Daar zie ik opeens links van 't pad in een pas 
gemaaid roggeveld een ongewone beweging. Ver
scheiden vrij slanke hommels, met rooden achter-
lijfspunt en een goud met zilver band om 't midden, 
scharrelden rondom een soort van molshoopachtig 
heuveltje, dat geheel uit verdorde grassprietjes bestond. 
't Was een sterk nest van de „Boschhommel," een 
van onze mooiste hommels, een vrij zeldzaam dier. 
Door 't maaien was hun nest defect geraakt en ze 
waren nu aan 't repareeren. 

Dat alles zag ik met een oogopslag in 't voorbij
snellen, maar er was geen sprake van stilstaan; 
ik kon niet anders doen, dan mij de ligging van 
't nest goed in 't geheugen prenten: 2 voet van de 
scheidingsvoor, schuin tegenover een boonenveld; 
onder 't loopen kon ik ook nog natellen, de hoe
veelste akker van 't dorp af mijn schat bevatte. 
't Was een klein Tantalus-affairetje. 

Thuis moesten we eerst eten en toen „kwam er 
iemand" en zoo werd 't een uur of vijf, eer ik naar 
mijn nest kon gaan. Zonder moeite vond ik het 
weer, maar er was een groot ongeluk gebeurd; 
't was vernield en uitgehaald, de resten lagen in 
drie brokken verspreid. Een paarafdeelingen hommels, 
meest werkers, waren bezig te redden, wat er nog 
te redden viel. Dat was een heele teleurstelling, 
maar er was niets aan te doen, ik haalde dus mijn 
schetsboek voor den dag en zette mij neer bij de 
grootste afdeeling. 

De hommels schenen mij niet te bemerken; zelfs 
als ik ze van zeer nabij bekeek, bleven ze gewoon 
doorwerken. Ze hadden 't dan ook geweldig druk. Van 
tijd tot tijd kwamen er nog enkele aanvliegen, o a. 
een paar groote wijfjes, maar die maakten weer 
gauw dat ze wegkwamen. De werksters hielden 
zich beter, die bleven meewerken, een enkele dar 
zat te kleumen in 't klompje nest, dat onder de 
dorre grassprietjes te zien was. 

't Werd ook al koeler, de zon stond dicht boven 

de kruin van een prachtigen eik, zooals ze alleen 
in den Achterhoek en op de schilderijen van Bilders 
te zien zijn. Die eik stond een kilometer of zoo van 
me af bij een vondertje over een beek, die zich 
een eindje verder verbreedde en waarin nog vele 
gele waterlelies bloeiden. Daar was ook een elzen-
bosch met kamperfoelie en iets verder een gras
landje, waar ik konijntjes had zien spelen in de 
maneschijn en waar een sluwe haas zijne tunnels 
had gemaakt door 't hooge gras. Nog verder was 
een akkermaalsboschje, daar was ik op een avond 
eens in terecht gekomen en toen stonden daar 
boven 't zwarte water van de greppels veel groote 
gele bloemen van 't Blaasjeskruid op hun slanke 
stelen te blinken als kleine lantarentjes — de 
Amsteloevers op een donkeren avond. Ik geloof, dat 
die Blaasjeskruidbloemen echte avondbloemen zijn. 

't Was heel goed, aan al deze dingen te denken, 
terwijl ik zoo zat te wachten, op wat mijn hommels 
zouden gaan doen. 

Volgens de voorschriften moesten ze nu een of 
meer ketens gaan vormen. Die 't verst van 't nest 
af was, moest ergens stukken bouwstof afrukken 
of afbijten, ze aan zijn buurman geven om ze zoo 

Een doorschuiver. 

verder naar 't nest door te sturen. Net als bij de 
ouderwetsche brandweer. 

Daar gebeurde evenwel niets van. Die diertjes 
schenen heelemaal beteuterd in allerlei richtingen 
rondom 't nest te loopen; op 't nest zelf stonden 
er drie: die pakten met hun voorpooten langs de 
randen van 't nest de plantenvezeltjes wat dichter 
opeen, dat was alles. Ze leken die randen maar 
niet naar hun zin te kunnen krijgen, want onop
houdelijk waren ze in de weer. Die luie dar van 
straks was nu heelemaal weg gekropen. Zou hij in 
een cel gedoken zitten ? Maar van de cellen was 

Een oppakkor. 

warempel ook al niets meer te zien! Die drie hom
mels hadden ze toegedekt. Er werd dus wel gewerkt 
en wèl bouwstof aangevoerd. 

Nu dubbel goed toegekeken! En jawel, daar zag ik 
het opeens. Die scharrelaars rondom 't nest wareu 
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maar aldoor druk aan 't werk geweest en ik zag nu 
hoe. Er lagen overal om 't nest grassprietjes, verdorde 
roggebladeren en bladscheeden, of brokjes mos. Wan
neer nu een van de rondloopende hommels zoo iets 
tegenkwam, stond hij een oogenblik stil, pakte het 
mosje of sprietje met zijn voorpooten en schoof het 
onder zich door. Als hij het dan met zijn achter-
pooten een laatste zetje gegeven had, liep hij bedaard 
verder, tot hij weer iets tegenkwam, dat hem geschikt 
toescheen. Zoodoende werd elk stukje bouwstof een 
hommellengte verplaatst en wel meestal in de rich
ting naar 't nest, doordat de dieren bijna altijd zich 
van 't nest af bewogen. 

Er kwamen telkens weer nieuwe werksters op 
't nest aanvliegen, die gingen dan na eenige oogen-
blikken weer erop uit, zoodat er als 't ware telkens 
eenige gelederen achter elkaar aan 't werk waren 
en iedere hommel de sprietjes en vezels naar 't nest 
schoof, die zijn voorman een poosje eerder onder 
zich door geduwd had. Zoo kwamen alle strootjes 
bij 't nest terecht, waar ze door de „oppakkers" 
verwerkt werden. Die „oppakkers" kuierden ook van 
tijd tot tijd het roggeveld in, maar werden dan 
dadelijk vervangen door andere, die uit de lucht 
kwamen vallen. 

Zouden die dieren nu altijd precies weten waar 
't nest ligt? Dat kon ik aan de „bewerkte" gras
sprietjes het best zien. Verreweg de meeste wezen 
in de richting van 't nest; er waren er ook wel 
die een miswijzing van tien ot meer graden hadden, 
en enkele lagen geheel dwars. Maar vele ook lagen 
prachtig gericht, als een magneet naar zijn pool. 

Ik volgde verscheidene hommels met de oogen 
van 't oogenblik af, dat ze 't nest verlieten. Zij 
volgden niet een rechten weg; er waren er zelfs, 
die in den loop van hun expeditie in een spiraal 

Kliiuwtjo, vergroot. 

Votjt van de Boschhommel. 

rondom het nest liepen. Toch lagen hun sprietjes 
niet in een spiraal. Een paar maal zag ik, dat een 
hommel, bij 't beetpakken van zijn buit meteen 
beslist van koers veranderde en in de richting van 
't nest ging staan. Geen enkele werkte averechts 
verkeerd. 

Het doorschuiven zelfs ging merkwaardig vlug en 
handig. Dat bracht mij op 't denkbeeld, om eens 
te onderzoeken of de dieren ook bijzondere inrichting 
voor grijpen of vasthouden aan hun pooten hadden. 

Ik strekte de hand uit en wilde er een paar grij
pen om ze mee naar huis te nemen, voor onderzoek 
onder de loupe. 

^Goddank, hij leeft nog", hoor ik op eens achter 
mij roepen. Ik zie op, en daar staat achter mij op 

een twintig meter afstand een halve maan van 
menschen: drie mannen, een oude vrouw en een 
stuk of tien jongens. De voorste man, een oud 
arbeider, groot en recht, met zoo'n echt hartelijk 
Geldersch gezicht, komt op me af en vraagt bezorgd, 
of me iets scheelt. 

„Neen, dank je, zoo gezond als een visch, hoe 
kom je er bij?" 

„Wel, ze zeggen dat je al meer dan twee uur hier 
bij den weg ligt, zonder iets te verroeren. Je zoudt 
iets opgeloopen kunnen hebben: een zonnesteek of 
de geeuwhonger of een gebroken been." 

De menschen keken zoo bezorgd en hulpvaardig, 
dat ik heusch niet durfde lachen. Ik dankte ze 
voor de belangstelling en vertelde ze van mijn hom
melnest en dat ik nog een half uurtje wou blijven 
kijken, om te zien, wanneer ze ophielden met 
werken. 

Mijn redders keken elkander eens aan. Er waren 
er blijkbaar onder die meenden, dat ik, zoo niet nu, 
dan toch wel wel eens eerder last van zonnesteken 
gehad moest hebben. Maar ze hielden hun gedachten 
voor zich, zeiden beleefd goeden avond en gingen 
naar huis. Een paar jongens bleven me gezelschap 
houden, o. a. de ongeluksvogel, die 't neat uitge 
haald had. Er zat wel een half pond lekkere honing 
in en de iemkes hadden hem heelemaal niet gestoken. 

Een ander had een kouw, die praten kon, en allen 
konden bijzonder goede inlichtingen verschaffen om
trent 't beste zwem- en vischwater in de buurt, om
trent bunsings en hermelijnen, wielewaalnesten en 
spechtenholen. Toen ze merkten, dat ik ook wel 
eens naar vogels had omgezien, vonden ze me nog 
lang zoo mal niet, en toen ruim drie kwartier na 
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zonsondergang de hommeltjes een voor een in 't 
nest waren weggekropen, scheidden wij als goede 
maatjes. 

Eigenlijk zijn toch alle jongens geboren natuurvor-
schers en 't is mij een raadsel, hoe ze bijna overal 
tegen hun twintigste jaar de liefde en belangstelling 
voor planten en dieren zoo geheel en al glad kun
nen kwijtraken. 

Ik bracht verder den avond door met mijn hospita 
te plagen over mijn erge geeuwhonger en met 't 
teekenen van boschhommelpooten. Een bijzonder 
onderscheid met de pooten van andere hommels 

kon ik niet vinden, wel leken hun klauwtjes naar 
verhouding veel grooter. 

Den volgenden morgen regende het, dat 't goot 
en toen ik bij 't stoppel veld kwam, waren de brokjes 
nest al lang weggespoeld. Een paar stukjes cellen 
kon ik nog meenemen om uit te teekenen. 

Ik hoop van den zomer gelukkiger te zijn en eens 
een vol, gezond nest aan den arbeid te zien. Want 
er is alle reden om te veronderstellen, dat er in den 
regel nog beter gewerkt wordt, dan ik het door mijn 
arme vluchtelingen heb zien doen. 

JAC. P. THIJSSE. 
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HEPATICA. 
'eel te weinig is het in ons land bekend, dat 

mooie plantje met zijn hemelsblauwe bloemen. 
En toch zijn de menschen nog al gesteld op 

lichtblauwe bloemen
kleur, die de minst 
algemeene is. 

Als ik in 't vroege 
voorjaar de bezitters 
van tuintjes zie pron
ken met hun sneeuw
klokjes, als de winter
lente-bloem, of de 
gele aconiet, zooals 
de kweeker ze noemt, 
de zwarte aard van 
het perk met haar 
goud bedroppelt, en 
hier en daar al een 
crocus zijn kleurigen 
trechter opsteekt, dan 
zoek ik bijna altijd 
te vergeefs naar de 
zacht blauwe tint van 
de hepatica's, die er 
toch waarlijk niet 
kwaad zou harmo
nieeren met het wit 
en geel. 

Is het de mode, die de hepatica's van tuin- en 
bloemenmarkt heeft verdreven? Waarschijnlijk wel, 
want onze Maart is te schaars met zijn bloemen-
gaven, om te veel keus tot oorzaak aan te nemen. 
Maar hoe het zij, ik heb mijn hepatica's, die nu 
al drie jaar lang in mijn tuintje hun plicht trouw 
vervullen, dankbaar beloofd, dat ik het probeeren 
zou, althans bij enkele bloemenvrienden, ze in eere 
te herstellen. 

Stellig kan de hepatica-bloem de vergelijking met 
de crocus onbevreesd doorstaan, en ook met de scilla, 
die meestal donkerder blauw van kleur is en boven

dien niet zoo groot 
wordt. Ja, daar dacht 
ik zoo even niet aan, 
de scilla zal het zijn, 
die, met te veel succes 
naar mijn zin, de 
hepatica concurrentie 
heeft aangedaan. 

't Is mogelijk dat 
de scilla sterker is 
en niet zoo veel zorg 
behoeft als de hepa
tica, maar ik geloof 
het niet, want jaar 
op jaar komen mijn 
„Leberblümchen", 

zooals de Duitschers 
ze noemen, op, zon
der dat ik iets meer 
doe, dan ze 's winters 
een dekentje geven 
van afgevallen blade
ren. Wel hebben ze 
een plekje.dat beschut 
is tegen Noord- en 

Oostenwind en dat zon krijgt, zoolang de boomen 
nog bladerloos zijn. 

Dit schijnt ook werkelijk een vereischte te zijn 
voor het gedijen; want in Frankrijk en Duitschland 
groeit de hepatica in overvloed in 't wild, en wel 
vooral in beukebosschen en onder hazelaars ; in ons 
land is ze nog niet in 't wild aangetroffen. 

Daar op het dor-gele loof prijken aan bladerlooze 
stoeltjes de prachtig blauwe bloemen, die in vorm 


