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De Oliekever en zijne Gastvrouw. 

't Was wel met recht een Scheeren-sloot. 
Andere planten waren er dan ook heelemaal niet 

te vinden, waardoor het geheel wel wat stijf was. 
Wat kan overigens een eloot rijk zijn aan ver

scheidenheid! We hebben er gevonden met een doziin 
verschillende soorten van bloeiende planten langs 
een lengte van eenige passen. Wat een rijkdom van 
vorm en kleur! En wat een sohat van insecten in, 
op en boven het water! De plantenbussen, doosjes 
en fleschjes zijn steeds het beste gevuld, als we 
sloottochtjes gemaakt hebben. Laatst kwamen de 
jongens tehuis met handenvol scheerenbladeren en 
op elk blad het laatste huidje van een glazen
makerslarve. De huidjes hebben volkomen denzelfden 
vorm, als het volwassen insect, alleen de vleugels 
ontbreken. Die kon de larve in het water natuurlijk 
ook missen. Wel had ze in het laatst zoogenaamde 
vleugelstompjes, waarin de vleugels groeiden; maar 
slap en opgevouwen bleven ze daarin liggen tot 
later. Toen nu de larve voor de laatste maal van plan 
was, uit haar vel te kruipen, kroop ze vooraf tegen 
zoo'n scheerenblad omhoog tot boven het water, 
want nu zou de glazenmaker voor den dag komen, 
en die is van zoo'n larvenleven niet gediend. Die 
wil vliegen met ruischenden vleugelslag in den tuin 
en in de straten en boven de rogge. Het laatste 
larvevel dan sprong aan de rugzijde open en het 
gevleugeld insect kroop door de opening naar buiten, 
het oude omhulsel in denzelfden vorm en denzelfden 
stand aan het blad achterlatend. 

Lochem. W. W. KOLVOORT. 
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i zijne Gastvrouw. 

De planten stonden zóó dicht opeen, dat van het 
water hoegenaamd niets te zien was. Haalde men 
er een uit, dan werd de ruimte terstond weer 

Het huidje van een Glazenmakerslarve op een 
Scheerenblad. 

gevuld door de buren, die al benauwd genoeg op 
elkaar gezeten hadden, om geen gretig gebruik te 
maken van de gelegenheid, een ruimere standplaats 
te kunnen innemen. 

(nï^ls in 't laatst van Maart de paarse doovenetel 
Jf\. en de paardenbloem weer staan te bloeien, is 
tfg er voor de bloemenbestuivende insecten weer 

//werk aan den winkel." En voor ons natuurvrienden 
is zulks dan eveneens het geval. Dezelfde oorzaken 
hebben hier, zoowel voor ons als voor bedoelde 
insecten, dezelfde gevolgen: het mooie weer en de 
schoone, ontluikende natuur lokken ons naar buiten. 

Nog is het schoon der lente slechts spaarzaam 
aanwezig en daar wij even begeerig zijn, ervan te 
genieten, als de wilde bijen, hebben we veel kans, 
elkander op het beperkte terrein te ontmoeten. 

De beste plaatsjes, waar we elkaar ongevraagd 
rendez-vous kunnen geven, zijn de zuidelijke hel
lingen van dijken, slootwallen, aardhoopen, bosch-
randen, enz. Daar vinden we stellig na den 15eii 
Maart onder, meer, de bovengenoemde bloemen in 

bloei; de paarse doovenetel bloeit zelfs vaak heel 
den winter door! 

Op zoo'n heerlijk plekje vergat ik al menigmaal, 
dat de derde maand des jaars nog niet om was, 
en met de meeste vrijmoedigheid noodig ik u uit, 
eens mede te gaan. 

Zooals ik reeds zeide, we zijn de eenigen niet, 
die hier hun hart eens komen ophalen. Daar vliegt 
zoo waar reeds een dikke hommelkoningin, 't Is het 
wijfje van den aardhommel {Bombus terrestris L.). 
Den geheelen winter heeft ze geslapen, en nu 
ze wakker geworden is, heeft ze terdege honger 
gekregen. Ze is weduwe, want haar echtgenoot is 
verleden herfst gestorven. Heel erg heeft ze zich 
dit evenwel niet aangetrokken, daar ze niet beter 
weet, of het hoort zoo. Straks zal ze dan ook heel 
kalm een plekje opzoeken, waar ze haar huishouden 
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kan opzetten en voor de opvoeding van haar toe
komstig kroost kan zorgen. Maar eerst moet ze den 
inwendigen hommel wat versterken ; wij zullen haar 
dus niet storen. 

Daar komt opeens een tweede gast opdagen, die 
ook een bezoek aan den welvoorzienen disch komt 
brengen. Het is klaarblijkelijk een andere wilde 
bij, die ook uitstekend bij den honing weet te 
komen. Maar wat is dat? Plotseling schiet de 
nieuwe bezoeker of bezoekster op ons eenzaam 
weeuwtje af, en zet haar eenige meters ver na. 

Dezelfde vertooning herhaalt zich nog een paar 
malen, en dat is voor ons voldoende reden, om de 
pas aangekomene in het net te slaan en vervolgens 
in een glazen buisje op te sluiten. Onze gevangene 
blijkt het mannetje te zijn van een wilde bijensoort, 
n. 1. Podcdirius acervorum L., vroeger, en ook nog 
wel, bekend onderden naam van AnthophorapilipesF. 

Dit bijengeslacht is het vooral, dat de twijfelachtige 
eer geniet, voor het stoffelijk welzijn te mogen 
zorgen van de larven van den Oliekever of Meiworm 
(Meloë). Deze toch is een parasiet van bovenge
noemde bij, en daaraan, maar vooral aan zijn interes
sante levensgeschiedenis en gedaanteverwisseling, 
dankt hij de groote belangstelling, waarmee entomo-
logen hem vereeren. Overigens is hij niet bepaald 
mooi te noemen, al gaan we in ons oordeel niet 
zoo ver als FABRE. Deze buitengewoon scherpzinnige 
Fransche waarnemer (aan wien we trouwens een 
groot deel van de kennis dezer merkwaardige kever-
familie danken), noemt hem een /.onbevallige tor, 
met zwaar, dik lichaam, waarvan de zachte dek-
schilden op den rug ver uiteen wijken, als de slippen 
van een jas, die te nauw is voor de corpulentie van 
den drager." 

Maar eerst nog iets over zijn onvrijwillige gast
vrouw, onze wilde bijensoort van zooeven. 

De verklaring van des heeren Podalirius' zonder
ling gedrag ten opzichte van de hommelkoningin is 
gelegen in het feit, dat hij nog op vrijersvoeten 
gaat, en nu een levensgezellin tracht te vinden. Die 
zal, zoo vermoedt hij, ook wel op de weinige bloemen 
afkomen, en daarom vliegt hij rusteloos heen en 
weer. 

— Ha, denkt mijnheer, — daar zweeft zij, die 
ik zoek! 

Bijziende, als hij is, zooals trouwens vrijwel alle 
insecten, had hij niet gemerkt, dat hij de verkeerde 
voor had, wat wij al op 10 M. afstands zagen. Dat 
ze niets van hem wil weten, beschouwt hij niet als 
ernst; ze houdt zich maar zoo, meent hij, en daarom: 
er op af! 't Is een heele toer, om haar in te halen; 
maar eindelijk lukt het toch, e n . . . raakt hij haar 
even met de sprieten aan. 

Maar nu is hij ook onmiddellijk uit den droom. 
Dat was een vergissing! En zonder ook maar het 

geringste excuus te maken, gaat hij een anderen 
kant uit, om straks zich weer te vergissen. 

— Of zijn wensch naar gezelschap in 't leven dan 
niet vervuld wordt? 

— Nog niet! Hij is ook reeds zoo vroeg op het 
pad! Zijne vrouwelijke soortgenooten zullen eerst 
over eenige dagen verschijnen, daar over 't algemeen 
in de wereld der vliesvleugeligen de etiquette geldt, 
dat de dames zich wat later in het openbaar ver-
toonen, dan de heeren. Met een geleerd woord noemt 
men dit protandrk, dat van twee Grieksche woorden 
is gevormd, n. 1. protos ( = eerst) en anèr {= man). 

Voor we verder gaan, zullen we eerst het portret 
geven van onzen trouwlustigen jonker Podalirius, 
en daarna dat van //haar." Uitdrukkelijk willen we 
er bij zeggen, dat we in deze volgorde slechts de 
protandrie in de zuiver natuur-historische beteekenis 
huldigen, zoodat we niet uit parti-pris met de 
mannetjes beginnen. 

Eigenlijk zijn deze al voldoende gekenmerkt door 
het feit, dat ze zoo nerveus gejaagd rondvliegen 
Van de beide factoren, waardoor volgens Schiller 
vdas Getriebe sich erhalt," nl. „Hunger und Liebe," 
werkt de eerste klaarblijkelijk niet het sterkst; 
slechts terloops wordt nu en dan een lipbloem, of 
onder den duinkant bij Haarlem een hyacint, bezocht, 
waarbij het nog de vraag is, of hierbij honig wordt 
opgezogen. 

Een tweede kenmerk, waaraan we meer houvast 
hebben, vertoonen de middenpooten, waarvan vooral 
de tare (voet) een hoogst karakteristieke beharing 
bezit. Van de vijf leden, waaruit deze bestaat is 
het eerste buitengewoon sterk ontwikkeld: het is 
alleen zoo lang, als de beide volgende samen, en 
bovendien veel breeder. Behalve de korte beharing, 
die het over de geheele oppervlakte bezit, is de 
achterrand met eene ry van wel 2 m.M. lange 
haren bezet. De overige leden hebben die laatste 
ook, maar hier worden ze allengs korter. Het vijfde 
lid is weer aanmerkelijk grooter en breeder dan de 
drie voorgaande, en tevens weer goed behaard. 
Tusschen de beide klauwtjes, waarin de voeten 
eindigen, kan men bij deze bijensoort bizonder goed 
het hechtlapje zien, dat gewoonlijk op non-activiteit 
wordt gesteld, doch dat dienst moet doen als zuig-
schijfje, wanneer het insect zich over eene gladde 
oppervlakte wil voortbewegen. 

We zeiden zooeven reeds, dat deze bij uitstekend 
bij den honig weet te komen. Die bevindt zich, 
zooals we weten, op den bodem van de tameiyk 
lange buis der doovenetelbloem. Onze Podalirius 
kan die met het meeste gemak bereiken, daar ze 
flinke, lange monddeelen bezit. Op dit punt geeft 
ze aan de hommels en onze ^tamme" honigbijen 
niets toe; ja, ik zou bijna zeggen, ze is nog beter 
toegerust. Wanneer we op het oogenblik. dat de 
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tong in de bloem wordt gestoken, goed acht geven, 
zien we, dat die een respectabele lengte heeft Nog 
beter kunnen we ons daarvan overtuigen, wanneer 
we een doode bij op ons gemak met de loep be
zien. In gewone omstandigheden (nl. als de bij 
niet zuigt) is de tong verborgen tusschen de beide 
lip tasters, die daarvoor een buis of scheede vormen. 
Deze zit op haar beurt weer in een tweede foudraal, 
die door de beide onderkaken tot stand wordt ge
bracht. Dit geheel wordt, als het niet gebruikt 
wordt, horizontaal onder den kop naar achteren 
gebogen. 
• Wanneer we met een speld een en ander voor
zichtig naar voren brengen, zien we opeens de 
geheele tong uit haar 
dubbel foudraal te voor
schijn komen. Het komt 
mij voor, dat de bijen, 
als zij het geheele zuig-
toestel naar voren heb
ben gebracht, geen ver
dere moeite hebben te 
doen om de tong uit de 
scheede vooruit te bren
gen. Tot dit vermoeden 
komt men, als men ziet, 
hoe dit bij een dood 
exemplaar ook //van zelf" 
geschiedt, als men het 
toestel maar even neer
drukt. Mogelijk is er 
alleen spierwerking noo
dig voor het intrekken 
van de tong, iets waar
aan de aandacht nog 
eens zal moeten gewijd 
worden. 

Na nauwkeurige meting 
bleek mij, dat de lengte, 
van het geheele zuigapparaat wel 12 m.M. bedraagt, 
eene afmeting, die, zooals ik reeds zeide, de mond
deelen van hommels en honigbijen niet bezitten. 

Ook de achterpooten van het wijfje toonen ter
stond aan, dat we met een hoog ontwikkelde 
bijensoort te doen hebben. Wat een mooi gevormde 
scheen en metatarsus vinden we hier! Het lijkt wel 
een ideale inrichting voor het verzamelen en ver
voeren van stuifmeel. Bij een paar van mijne 
Anthrena-soorten, die heel wat lager staan, vind ik 
het stuifmeel vooral op de dij zitten, wat volkomen 
verklaarbaar is, als we zien, hoe weinig het eerste 
tarslid nog ontwikkeld is. Nog lager staande bijen 
kunnen hiervoor de pooten zelfs in 't geheel niet 
gebruiken, zooals b. v. de Nomada-soovten. 

Wat haar levenswijze betreft, verkeeren de Poda-
lirius-soorten in zekeren zin in een overgangstoestand. 

Oliekevers middenin en onderaan. Rechts en links Podalirius. 

Ze hebben zich nog niet tot goed georganiseerde 
staten vereenigd, maar leven toch ook niet meer 
geheel afzonderlijk. Zij wonen in kolonies, waar 
wel iedere bij al hare werkzaamheden betreffende 
voeding en voortplanting zelf verricht, maar waar 
het bijeenleven toch als allereerste begin van organi
satie moet worden aangemerkt. 

Doch nu moeten we naar onzen Oliekever oftewel 
Meiworm. Wij wezen er reeds op, dat deze tot de 
overtuiging is gekomen, dat het voedings-systeem 
voor de jeugdige Podalirius-larven uitstekend voor 
zijn eigen kroost past. Daarom tracht moeder Meloë 
het daarheen te sturen, dat haar kindertjes, die ze 
toch eigenlijk als ei reeds te vondeling legt, in de 

Po^aZmMs-wijfjes eene 
onvrijwillige maar uitste
kende pleegmoeder vin
den. 

Wijl haar streven dus 
op dat doel is gericht, 
kunnen we haar na half 
April vinden op hetzelfde 
terrein, waar we in Maart 
onze eerste kennissen 
ontmoetten: tusschen 
het gras bij de bloeiende 
paardebloemen, doovene-
tels, enz. 

Daar leggen ze haar 
duizendtallen van eieren 
in onderscheidene hoop
jes, even onder den grond. 
De daaruit voortkomende 
larven hebben al een zeer 
eigenaardigen levensloop, 
waarvan het aan den 
Engelschman NEWPORT en 
den Franschman FABRE 

gelukt is, al de bijzon
derheden na te gaan, en van wier bevindingen we 
aanstonds een en ander zullen mededeelen. 

Ik weet niet, of het na hen aan anderen gelukt 
is, het geheele ontwikkelingsproces van dezen zonder
lingen kever te volgen, en ook ons zal dit niet zoo 
heel gemakkelijk vallen; maar iets kunnen we er 
toch wel van te zien krijgen. 

Voor mij staat een flinke aarden schotel, waarin, 
onder een glazen stolp, een achttal Meiwormen 
krioelen over een graszode. Die graszode had ik er 
in gedaan, om de dieren tot de stellige overtuiging 
te 'brengen, dat ze op een flinke weide zijn, waar 
ze een prachtige gelegenheid hebben, om de eieren 
te deponeeren. Tot nogtoe heb ik daarvan evenwel 
niets gemerkt; maar toch gevoelen zij zich op haar 
gemak, en doen ze, alsof ze thuis zijn. Ze eten er 
n. 1. druk op los, en ' t is een lust, ze zoo volijverig 
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te zien grazen. Behalve! gras schijnen ze de bladeren 
van boterbloemen ook graag te lusten; daar eten 
ze zelfs de stelen van op. Klaver daarentegen, laten 
ze onaangeroerd, een feit, waarover koeien, schapen 
en paarden stellig stilzwijgend, de schouders zullen 
ophalen, als ze het vernemen. 

Terwijl ik dit schrijf, zit juist één der wijfjes in 
zoo'n eigenaardige houding, dat ik er wel op zou 
durven zweren, dat ze aan het eierenleggen is. We 
willen het hopen, want als dat zoo is, kunnen we 
over een maand of anderhalf met de jonge larfjes 
kennis maken. En naar hetgeen ik over ze heb 
gelezen in de ,/Nouveaux Souvenirs Entomologiques" 
van J. H. FABRE zijn ze de kennismaking wel waard. 
In het laatst van Mei of begin Juni komen ze voor 
den dag. Wat hebben de natuuronderzoekers aan
vankelijk met die larfjes verlegen gezeten, vóór ze 
wisten, dat het later Oliekevers zouden worden! 
Ze waren al vaak op verschillende bijensoorten, 
vliegen en wespen aangetroffen, waar ze voor para
sieten werden gehouden, zooals echte luizen en 
haar- en veerluizen bij zoogdieren. LINNAEUS noemde 
het dier daarom bijenluis (Pediculus apisj. Toen dit 
niet langer kon worden volgehouden, daar het dier 
niets at, zoolang het op een bij werd waargenomen, 
en bovendien in lichaamsbouw zoo sterk van de 
luizen afweek, werd er een nieuwe naam voor 
gemaakt. DUFOUR noemde het Triungulinus Anthrene-
tarum, omdat de tarsen drie klauwtjes vertoonen, 
en het dier door hem veel op Anthrena's (weer een 
andere wilde bijensoort) was gevonden. Eerst NEW

PORT ontdekte in dezen de waarheid. 
In 't kort zal ik nu de levensgeschiedenis van 

het gewaande bijenluisje meedeelen, waarvoor ik 
moet putten uit FABRE. Later hoop ik in staat te 
zijn, in deze geheel mijn eigen waarnemingen te 
geven; wellicht ook kan een gelukkiger waarnemer 
zijn licht doen schijnen. 

Doch ter zake. De uitgekomen larve klimt in een 
bloem (liefst een composiet) en legt zich daar in 
hinderlaag. Komt er nu een bloemenbezoekend 
insect, dan hecht ze zich daaraan vast. Is het 
een Podalirius, dan laat het larfje zich door deze 
naar de broedplaats dragen. Daar plaatst het zich 
op het ei, zoodra dit door de bij gelegd wordt, en 
dan is verder de toekomst zoo goed als verzekerd. 
Eerst wordt nu de inhoud van het ei geconsumeerd, 
waarna de larve, vervelt. Merkwaardig is de ver
andering, die het dier daarbij ondergaat. Van een 
zeer bewegelijke larve met flinke pooten, oogen en 
sprieten is het een volkomen made-achtig voorwerp 
geworden, dat nu zóó gebouwd is, dat het op den 
voedselvoorraad kan drijven, zonder te verongelukken. 

Het schijnt mij toe, dat de larve stellig meerdere 
cellen van Podalirius van haar inhoud moet berooven; 
want de volwassen kever is minstens 3 a 4 maal, 

het wijfje zelfs wel 6 a 7 maal zoo zwaar als óón 
PocWmMs-bijtje. Hieromtrent schijnt evenwel nog 
niets met zekerheid bekend, zoodat er ook op dit 
gebied nog interessante waarnemingen te doen zijn. 

Als de larve volwassen is, doorloopt ze eerst een 
z.g.n. schijnpopstadium, waarna ze nogmaals made
achtig wordt, om ten slotte definitief te verpoppen. 
Hoewel bij enkele exemplaren de kever nog hetzelfde 

Vliegende Ruigpoot-byen (Podalirius acervorum). Boven 
en links 't mannetje, rechts 't wijfje met stuifmeel 

aan den achterpoot. 
Op Primula olatior in een stadstuintje te Amsterdam. 

jaar verschijnt, komen verreweg de meeste eerst in 
het volgende voorjaar uit de pop. 

Wie eens de teekening van Meloë heeft gezien, 
zal ze op eene wandeling terstond herkennen, vooral 
wanneer hij de beschrijving heeft gelezen, die ik 
hierboven aanhaalde. De meeste soorten zijn donker
blauw van kleur, eenigszins metaalglanzend, vooral 
aan de onderzijde en aan de pooten. We behoeven 
dus geen verdere beschrijving te geven; alleen wil 
ik nog even wijzen op den eigenaardigen vorm der 
sprieten bij het mannetje, terwijl ik nog de aan
dacht vestig op de gespleten tarsklauwtjes. Naar 
de biologische beteekenis van deze beide bizonder-
heden wagen we evenwel niet te raden. 

Wanneer we op onze uitstapjes zoo'n kever 
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ontmoeten, is het zaak, bij het buitmaken een 
kleinen voorzorgsmaatregel in acht te nemen, zooals 
ik al meermalen heb ervaren. De eerste maal, dat 
ik een Meloë vond, pakte ik hem dapper met de 
vingers aan en sloot hem in een doosje. Na eenigen 
tijd was de huid van mijn vingertoppen eenigszins 
uitgebeten. Ook zooeven moest ik weer de handen 
gaan wasschen, omdat ik merkte, dat ik er last 
van begon te krijgen, daar ik de kevers had aan
gevat, om ze op hun weiland te plaatsen, waar ze 
zich af hadden laten rollen. 

Doch laat ik een en ander nader toelichten. Als 
de oliekever wordt aangevat, drukt hij de pooten 
saamgebogen tegen het lichaam; door deze drukking 
wordt uit een kleine opening aan de kniegewrichten 
een druppeltje van zijn bruingeel traanachtig bloed 
geperst. Daaraan heeft het dier dan ook den naam 
van oliekever te danken. 

Grijpt men wat onbesuisd toe, dan maakt men 
kennis met een eigenschap van het bloed dezer 
kevers, waaraan één lid van de familie een kolos
sale reputatie op medisch gebied te danken heeft. 
Die beroemdheid is de Spaansche vlieg, die tot 
poeder gestampt en door een zalfje gemengd, wordt 

't Was April en nog niet het allerzoetste lente
weer, maar er lag toch al een frisch groen tapijt 
over de weilanden, en het speenkruid was al haast 
uitgebloeid. Ik mocht — zoo waarschuwden de 
boeken — niet langer wachten, wilde ik uit sloot 
en plas een rijken buit binnenhalen voor mijn 
waterbakken en -schaaltjes; ' t is waar, den heelen 
zomer door is er nog genoeg te vinden, maar de 
allerbeste tijd is toch eind April, begin Mei. 

Amsterdam is heerlijk gelegen voor een lief
hebber van slooten; mijn wandelingen waren door
gaans niet ver, in de Watergraafsmeer kan men al 
wat goed terecht. Ik deed dus maar eenige kleine 
uitstapjes; en daar het opvisschen van slootplanten 
niet zoo heel veel oplettendheid vordert, had ik alle 
gelegenheid, om het ruime uitzicht van ons polder
land en de schoone wolkenluchten en de warme 
zonnetinten over de weilanden en boomgroepen te 
genieten, met nog honderd kleine schilderijtjes: een 
bloeienden wilg, een knotwilg met bloemen op zijn 
knoestig hoofd, hondsdraf van een bruggetje afhan
gend, fraaie bijtjes op doovenetel en andere planten, 
plassende eenden en door 'twater schietende visschen. 

Hoewel het mij om waterbewoners te doen was, 
had ik geen flesch of kan bij mij, maar slechts de 
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aangewend om door het trekken van blaren, wat 
natuuilijk pijn veroorzaakt, elders de pijn wat te 
stillen. 

In hoeverre deze geneesmethode afdoende is, heb 
ik nooit moeten ondervinden ; maar wel weet ik, 
dat het drabbige bloed der Meiwormen hetzelfde 
blaartrekkende vermogen bezit. Ik geloof evenwel 
niet, dat deze kevers voor medisch gebruik worden 
verzameld, 't Is anders wel eigenaardig, hoe bij de 
Spaansche vlieg (een naam die natuurlijk glad ver
keerd is) een eigenschap, die toch als verdedigings
middel bedoeld is, juist zoo fataal voor het insect 
is geworden. Nu zal in gewone gevallen een dier 
wel respekt voor dat scherpe, bijtende bloed hebben; 
maar waar de dierenwereld met J/omo sapiens (dat 
zijn u en ik, lezers!) te doen krijgt, houdt vaak alle 
berekening op. 

Doch genoeg hierover! Later hoop ik nog iets 
meer aan de weet te komen, of liever te zien van 
de jeugd van den oliekever, en 't dan hier te ver
tellen. 

En nu maar naar buiten! Ik meen dat èn Poda-
linus èn Meloë beiden onze belangstelling waard zijn. 

B. BOON. 

gewone plantenbus, die ik telkens gevuld thuis 
bracht. De waterdiertjes had ik er niet opzettelijk 
in gedaan, en toch — we zullen 't zien — bracht 
ik er honderden en duizenden mee aan de opge-
vischte planten: slakken, kevertjes, wantsjes, insecten
larven, schaaldiertjes en tallooze andere. 

De meeste planten deed ik, na ze afgespoeld te 
hebben, weg; ' twas mij te doen om hetafspoelsel, 
dat in glazen- bakjes, inmaakflesschen en schaaltjes 
werd neergezet. Ook eenige slakken en andere 
grootere dieren, die ik tusschen de planten vond, 
kwamen in die kleine aquaria onder dak. Over 
ieder bakje een glasruit, om stof te weren, want 
stof kan alles in korten tijd bederven. 

— April. Hier staat mijn grootste bassin vóór mij: 
een rechthoekige bak, geheel uit glas, de bodem 
29 bij 13 cM., de hoogte 31 cM. Nog slechts een 
uur of drie is het geleden, dat ik het inrichtte: 
uitgewasschen zand en enkele in het water ge
vonden dorre bladeren op den bodem, en daarop 
ongeveer 8 liter van het afspoelsel met een enkel 
takje hoornblad en waterranonkel en tamelijk wat 
kroos aan de oppervlakte. Het water is reeds 
bezonken en helder, en de bevolking even tierig, 

Kijkjes in het klein Aquarium. 


