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HONINGBIJEN. 
(Vervolg van blz. 48.) 

Jn mijn vorige opstel heb ik beloofd het een en 
ander over de woningen van de honingbijen te 
vertellen. De mooie foto op blz. 22 van dit deel 

geeft al een heel duidelijk beeld van het inwendige 
van een moderne bijenwoning. 

Als wij jongens thuis vroeger honing op de 
boterham kregen, dan gebeurde het wel eens dat 
moeder een vies gezicht trok bij het smeren; dan 
piekte ze met de punt van 't mes zwarte dingetjes 
uit het zoete gele laagje en, zei niets. Maar wij 
wisten wel, dat er dan een heele of halve bij uit 
verwijderd werd. Nu, zoo heel vies waren wij niet 
uitgevallen; zonder bijen geen honing; wie om 
de bij, die erin lag, den honing niet lustte, was naar 
onze meening heel dom; want de honing had toch 
ook in de bijen gezeten. En dan, we hadden meer 
dan eens gezien, hoe de boerenjongens aardhommels, 
dat toch ook bijen zijn, middendoor braken en 
uitzogen om den honing; en die was stellig niet 
lekkerder dan de honing uit de reute (raat), die de 
boer bij ons aan huis bracht. 

Als de „reute" in een neteldoek werd uitgeperst, 
wat een heel groot vermaak voor ons was, en het 
laatste druppeltje van de vingers was gelikt, mochten 
wij met terpentijn wrijfwas ervan maken; maar eerst 
werden ons aardappelzakken omgebonden. Een 
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heerlijk knoeiwerk voor de groote broers, waarop 
de jongere edities heel jaloersch waren. 

Dat is allemaal uit! 
Tegenwoordig wordt onze tafelhoning netjes ver

pakt door den kruidenier thuis gebracht, zoo zuiver 
als glas, doorschijnend goudgeel en niemand behoeft 
er vies van te zijn. Doode bijen liggen er niet meer 
in en evenmin van die kleine bruine korreltjes, 
vliesjes en dotjes van vroeger. 

Wel bereiden de bijen ze nog altijd op dezelfde 
manier: door de bloeraenhoning in hun maag te 
zuigen, en ze daar eenigszins te verdikken en te 
verzoeten; maar de behandeling van de korven is 
zooveel anders geworden sedert onze jongensjaren. 

Toch ziet men nog altijd de gewone ouderwetsche 
strookorven veel vaker dan de nieuwe modellen 
bijenkasten en kisten; al is de stal niet zoo 
rommelig als op flg. 1 is te zien. Zoo gauw laten 
de boeren het oude niet los voor de moderne 
fraaiigheden, die allemaal uit het buitenland komen. 
Heel lang evenwel zal 't niet meer duren, of 
ook de bijenteelt wordt net zoo rationeel bedreven 
als de landbouw en dan behooren de vaste stroo
korven voor goed. tot de geschiedenis. Ze kunnen 
de concurrentie op den duur niet volhouden. 

't Groote verschil tusschen het nu en 't vroeger 
in de bijenteelt ligt in den lossen en den vasten 
bouw. In de van ouds gebruikte strooien hoed vond 
de bijenzwerm, die er in belandde, niets dan een 
paar plankjes en misschien een stuk raat. De 
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diertjes bouwden er hun raten in, loodrecht naar 
beneden, bevestigden ze boven aan de plankjes en 
verier aan de zijwanden van de korf. Aan 't eind 

Fig. 1. Een slordige boel. De korven zün met oude kleeren 
en papieren gedekt De ruimte is te klein, de büen 

bouwen onder de plank. 

van 't seizoen vormen in dat geval raten en stroo-
wanden één vaste massa, zoodat de ijmker ten 
slotte, om den honing te winnen, het binnenste er 
geheel uit moest snijden en daarmee de kolonie 
vernietigde. Want eerst moesten de bijen door 
zwavelrook gedood worden, voor hij 't uitsnijden 
der raten durfde ondernemen. Buitendien, zoo hij 
al op een of andere wijze de bijen levend weg kon 
vangen, waar moest hij ze laten? Voor overwin
tering (opzetters) dienden alleen enkele korven met 
een klein getal werkbijen, de rest werd „geslacht". 

En nu begrijpt ieder wel, hoe vroeger de doode 
bijen in den honing kwamen; bij't zwavelen konden 
niet alle dieren wegkomen of verwijderd worden. 
Ook het broed, de larven, was soms nog niet 
geheel uitgekomen, werd mee gedood, mee uitge
sneden en verkocht bij de lekkernij. Die raten 
waren meestal bruin gekleurd, doordat ze al vroeger 
voor broedcellen hadden gediend, want dan laten 
de uitgekomen larven er een huidje in achter. 

Wie nu honing in de raat koopt, krijgt welriekende 
zilverwitte was, een lust voor oog en neus. Dat 
hebben wij te danken aan een uitvinding van een 
onzer vernuftige oostelijke buren. 

Al de inconvenienten van den „vasten" bouw, 
hierboven opgesomd, en nog heel wat andere, die 
de practijk raken en ik maar zal overslaan, brachten 
Pastor Dierzon op de gedachte eens te beproeven, 
of de bijen niet zoo gedienstig wilden zijn hun 
raten te bouwen op losse lijstjes of raampjes die 

hij van buiten met pennetjes in 't stroo vaststak; 
zoodanig dat hij, nadat de pennen er van buiten uit
getrokken waren, de raampjes in en uit kon lichten, 
door eenvoudig den korf om te keeren. 

En zie de diertjes, die sedert Salomo nooit 
anders dan op stroo hadden gewerkt, namen ge
noegen met de nieuwigheid. Een echt ei van 
Columbus alweer. Wat eenvoudig! Je zet of hangt 
nu maar een aantal raampjes, net leilijsten, naast 
elkaar op den juisten afstand in de korf; de bijen 
bouwen in elk een raat, en, al is 't midden in 
't seizoen, de ijmker kan ten allen tijde zien, hoe 
't met hun en zijn zaken staat. Hij blaast wat 
rook in den korf, om te dieien te versuffen en 
haalt één voor één zijn boogjes of lijsten voor den 
dag. Die vol zijn met ingezamelde honing, vervangt 
hij door leege; die broed bevatten, zet hij weer op 
hun plaats, of verplaatst en neemt weg naar wille
keur. In één woord met „lossen" bouw is 'de 
bijenboer de baas, met vasten bouw zijn de bijen 
niet te beheeren. 

Dierzon's vinding, de vernuftige grijsaard leeft 
meen ik nog, heeft een volslagen revolutie in de 
bijenteelt gebracht en een groote vlucht ervan mogelijk 
gemaakt, waaraan niemand vroeger had durven 
denken. 

Eerst werd de vorm gewijzigd; die van de 
Gravenhorster boogkorf is tegenwoordig zeer veel 
in gebruik. Die groote korf kan door een planken 
schot het eigenlijke bijenverblijf naar behoefte ver
kleinen. De wand is nog van stroo, dat warm houdt 
en goedkoop is. 

Wat de Duitscbers uitvinden, maken de Amerikanen 
altijd nog practischer. Van Amerika is de volmaking 
van de teelt gekomen. Daar ontstonden al spoedig 
scholen, ja zelfs een leerstoel voor bijenteelt aan 
een hoogeschool (in Denver meen ik). De korf werd 
een kast, met dubbele wanden voor koude streken, 
de boogjes werden vierkante raampjes en nu volgden 
de verbeteringen snel op elkaar. 

De grootste volmaking bij lossen bouw bracht de 

Fig. 2. Gereedschap voor de moderne büenteelt. 
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vernuftig bedachte scheiding tusschen broedruimte 
en honingkamers. Tot nu toe vulden de bijen hun 
wascellen met eieren, larven met broed dus, op de 

Pig. 3. Trommelen. 

plaats waar zij 't goed vonden; wel meestal in het 
bovendeel, maar niet altijd; en de honing werd 
overal bewaard, waar maar een celletje leeg bleef. 

Nu weet ieder, dat alleen de koningin voor de 
voortplanting heeft te zorgen en dat zij iets grooter 
is dan de werkbijen. Wat eenvoudiger dan een 
scheiding te maken in een onder- en bovenver
dieping, en den toegang tot de eerste étage zoo te 
vernauwen, dat wel de honingbrengende werkbijen, 
maar niet de eierleggende koningin er door kan ? 

De koninginne-rooster is het product van den 
vernuftigen kop, die dat overpeinsde. 

Kijk er de Amerikaansche bijenvilla op blz. 28 van 
aü. 2 nog maar weer even op na. Tusschen de beide 
ruimten ligt een echte rooster, die talrijke door
gangen bevat voor de werkbijen en die de koningin 
tegenhouden. Is het lang mooi weer, zoodat de 
bloemen zeer veel honing produceeren, dan is het 
honinggewin verbazend en de bijker zet er nog 
een verdieping, nog een honingzolder bovenop, of 
hij neemt de „raampjes" of „secties" weg, slingert 
door een machine den zuiveren honing uit de was-
witte raat of schuift ze in een daarvoor passend 
en gedesinfecteerd blikje, ten verkoop en ter ver
zending gereed. 

Nu hebben we nieuwen honing van April tot 
October, veel of weinig al naar het weer. 

Dat is één verbetering; daarbij lieten de 
Amerikaantjes het niet. Zij bestudeerden de zaak 
grondig, berekenden hoeveel kilo's honing de bijen 
wel moesten doorslikken, om daarvan in hun bloed 
één kilo was voor de raten te maken, en vonden, 

dat de dieren 't schandelijk duur aanlegden; ge
zwegen nog van den tijd dien zij er voor gebruikten 
en dien zij beter, en althans voor de bijkers veel 
voordeeliger hadden kunnen besteden met honing 
halen. Wel, ' t middel ligt alweer voor de hand, 
de wasraten maken we zelf, en we geven de 
bijtjes in plaats van leege raampjes om vol te 
bouwen, raampjes met kunstraat, machinaal ver
vaardigd. Maar nu weigerden de bijen de practici 
door dik en dun te volgen; ze willen wel bouwen 
op kunstraat, die alleen de bodems en een klein 
wandje van de zijwanden geeft voor hun cellen; 
maar het bovenwerk verkiezen ze er zelf op te 
zetten. A la bonheur! 't Is al de helft aan tijd 
gewonnen en „time is money" voor elke industrie. 

Eenige kleine verbeteringen zijn de berooker: een 
kunstpijp, die 't ook dames en niet-rookers mogelijk 
maakt bijen te houden; een practische drink- en 
voerflesch voor de bijen, alles te zien op de foto 
hierbij en in volle werking op flg. 3 en 6. 
Kunstraat en drinkflesch liggen op tafel van de 
eerstgenoemde foto; op den grond een broedraam, 
met een randje kunstraat, sectiebak met honing-
raampjes, dekkleeden en een zwermmand, waarover 
ik al vroeger 't een en ander gezegd heb. 

Hoe ' t overbrengen van bijen uit den eenen korf 
in den anderen, of in een bijenkist toegaat, is op 
flg. 3 en 6 te zien. De man, die met twee stroo
korven werkt, trommelt de bijen uit de onderste 
korf in de bovenste. Hij keert de bijenwereld 
onderste boven en slaat op den emmer; de bijen 
moeten daarbij minstens het idee krijgen van een 
aardbeving bij hevig onweer, ze snellen naar de ho-
ningpotten, vullen hun maag en verhuizen zoo gauw 
ze kunnen, naar de overeind staande leege woning, 
waar ze honing ruiken. De rookmachine staat er 

Pig. 4. Overbrengen uit de korf in de kast. 
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Fig. 5. Nakyken van de .secties" met honing. 

naast, die heeft hun eerst het steken en vliegen 
wat verleerd. 

De tweede migratie geschiedt met meer voorzorg; 
(flg. 4) de bijensluier beveiligtden ijmker voorsteken in't 
gezicht. Hij schudteen 
korf met bijen leeg op 
een laken, dat door 
een hellende plank met 
een bijenkist is ver
bonden ; de vliegspleet 
staat geheel open en 
daarheen lokt een lek
kere honiggeur de ont
stelde bijtjes. Ze rich
ten zich bijna alle snel 
naar dien kant; en de 
intocht begint, zoodra 
maar enkele ervarene 
en verstandige onder 
hen het voorbeeld heb
ben gegeven, en het 
sein lieten hooren, dat 
daarbinnen alles veilig 
en in orde is. 

Ik ben een paar maal 
bij zoo'n verhuizing 
tegenwoordig geweest 
en ik stond er versteld 
van; 't is een verrassend iets, die duizenden en 
duizenden wriemelende diertjes zich vrij snel te zien 
richten door een geur, als ijzerstaafjes door een 
magneet. 

Nog een schadepost 
uit het ouderwetsche 
bijenleven is thans voor 
en door den mensch 
in voordeel gekeerd. 
De alombekende dar-
renmoord, het dooden 
van de mannetjes dooi
de werkbijen tegen 't 
eind van den zomer 
is uit den tijd geraakt. 
Die mannetjes, welke 
na de bevruchting van 
de koningin onnutteen 
onvoordeelige kostgan
gers zijn, die niet veel 
meer doen dan pret 
maken bij mooi weer 
en teren op de vlijt van 
de bijtjes die zich letter
lijk doodwerken, waren ook den bijentelers een 
doorn in 'toog. Zij vonden het natuurlijk en practisch 
van de werksters, dat ze korte wetten met hen 
maakten, als de tijd van teren op den winterkost 

Pig. 6. Hot voederen bü weinig dracht. 

was begonnen, maar nog practischer zouden ze 't 
gevonden hebben, als ze dadelijk na de bruidsvlucht 
van de koningin uit de wereld werden geholpen, en 
niet drie maanden luileven cadeau kregen. 

Ook hierin is voor
zien: de darrenval is 
uitgevonden. Stel u 
vooreen plattemuizen-
val van ijzerdraad met 
een deur, die door een 
of andere eenvoudige 
inrichting wel ingang 
maar geen terugkeer 
toelaat; en dan de 
tralies zoo wijd van 
•?en dat ze wel de kleine 
werksters, doch niet 
de dikke hommels 
vrijen doortocht gun
nen en gij hebt een 
idee van het beginsel, 
waar op de darrenval 
berust. Ze bestaan in 
verschillende vormen. 
Zoodra de ijmker oor
deelt, dat de onnutte 
opvreters er wel tus
schen uit kunnen, 

schuift hij op een mooien morgen de darrenval voor 
't vlieggat. De mannetjes komen bij zwermen naar 
buiten, om in 't zonnetje vóór de korf wat te spelen. 

Ze raken in den val 
en kunnen er niet weer 
uit; terwijl de uitvlie-
gende honiggaarsters 
heel gemakkelijk dooi
de tralies uitgaan. Zijn 
de dikke mannetjes in 
voldoend aantal in 't 
kamp geconcentreerd, 
dan neemt de bijen
vader het valletje weg 
en de bijen behoeven 
hun broeders niet meer 
te dooden; wat op den 
langenduur stellig mee 
zal werken tot verzach
ting hunner zeden. 
„Een beetje vroeger of 
later," zegt de ijmker, 
„'t gaat ook gauwer" 
en hij neemt het beuls-

baantje over. 
Zoo is 't bijeenhouden een kunst en een lust 

geworden voor velen, een voordeelig bedrijf tevens, 
waar 't onder gunstige omstandigheden verstandig 
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wordt uitgeoefend. Een liefhebberij, een takje van 
natuursport staat het ook te worden; 't is sedert 
Maeterlinck's apologie in Frankrijk en Engeland al 
aardig de mode geworden, aan amateur-iemkerij 
te doen. 

Wie 't eens probeeren wil terwille van de studie 
van het zoo interessante bijenleven, doet goed, 
eerst eens een model-bijenstand te gaan bekijken. 
Voor ons Hollanders ligt Keltings bijenpark te 
Santpoort er 't mooist voor. Kolting zelf is volbloed 
vakman, liefhebber en koopman tevens. Hij geeft 
ook belangeloos alle gewenschte inlichtingen, watu 
voor teleurstelling vrijwaart. Ook Hans Matthes, 
bijker te Breukelen, van wien ik een uitnoodiging 
ontving, is de vriendelijkheid zelf voor ieder natuur
vriend. Ga eens kijken, bestel het noodigc uit een 
geïllustreerde catalogus, koop ook een handboek, 
en vertel dan in De Levende Nahmr eens wat van 
uw ervaringen en ontdekkingen, in het, ondanks, 
de duizenden boeken erover, nog zoo raadselachtig 
bijenleven. 

E. HEIMANS. 

EEN MERKWAARDIGE 
NIEUWELING. 

et is voor een botanicus altijd eene plezierige 
gewaarwording in eene veel bezochte streek, 
eene nog niet door hem geziene plant aan 
te treffen. Zoo ging het ook mij op de 

excursie van de afdeeling //Haarlem", der Ned. Nat. 
Hist. Ver. op den 7den JQÜ in de duinen achter 
Sandpoort. Een kleine groep achterblijvers ophalend, 
die een mooie helling met Herminium monorchis en 
Botrychium lunaria bewonderden, viel mijn oog daar 
op een plantje, dat, wat gedaante en bloemen betreft, 
er ongeveer uitzag als Arenaria, Sagina, Linum 
catharthicum of wat u van dat genre maar wilt. 
Ook een der medeleden der excursie maakte de 
opmerking: «Hè, wat een vreemde Sagina staat 
hier toch!" 

Nu had ik voor mijzelf reeds vastgesteld, dat het 
geen Sagina kon zijn. Wat dan wel? J a . . . . 

Het vorig jaar, op een onzer vergaderingen, werden 
wij door de vriendelijkheid van Dr. M. Greshoff in 
staat gesteld kennis te maken met eene nieuwe 
inlandsche plant, Thesium humifusum, gevonden in 
de duinen bij Katwijk en den Haag. Den leden 
werd toen verzocht erop te willen letten, of de 
plant misschien ook hier in de duinen te vinden 
zou zijn. Om die reden werd het nog wat nauw
keuriger bekeken voor eventueele herkenning, en 
daar ik het nog eenige malen op het Koloniaal 

Museum in handen had gehad, was de herinnering 
aan dit herbarium-exemplaar levendig genoeg, om 
onze vreemde Sagina, zij 't ook met eenigen twijfel, 
te begroeten als Thesium humifusum. Bij de overigen 
aangekomen, werd deze twijfel door Dr. Greshoff 
weggenomen en de gevonden exemplaar door de 
vergadering met applaus ontvangen. 

Den volgenden dag liet de plant, bij beschouwing 
met het bloote oog en met de loupe, zoowel als 
na kennisname van eenige litteratuur, daarover be
staande, zooveel merkwaardigs zien, dat ik niet 
kon nalaten u er iets van te vertellen, daarbij ook 
gebruik makend van de ondervinding van anderen. 

Door Thesium is aan onze Flora eene geheel 
nieuwe familie toegevoegd, n.1. die der Santalaceae 
of Sandelhoutachtigen. Van de vertegenwoordigers 
dezer familie is het bekend, dat zij of geheel 5f 
gedeeltelijk parasiteeren. Door hare groene kleur 
vertelt Thesium ons reeds, dat het met dit parasitisme 
zoo'n vaart niet loopt; dat het wel degelijk aanwezig 
is, blijkt boven-grondsch wel hieruit, dat over de 
geheele plant een geel waas uitgespreid ligt. 

//Hoe en waarop zou zij parasiteeren?* is natuur
lijk onze eerste vraag. Karsch geeft op: graswortels. 
Bij het voorzichtig lospeuteren echter van eenige 
exemplaren uit hunne omgeving bleek mij, dat de 
meesten zich hechten op de typisch bruine Galium-
worteltjes, terwijl ook een exemplaar zijne zuigwortels 
gebracht had, behalve op Galium Verum (Walstroo), 
ook nog op den wortelstok van Veronica Chamaedrys 
(Eereprijs). Misschien ook nog op Carex arenaria 
(Zandzegge), doch zeker is dit nog niet. Bij het 
walstroo waren het altijd de dunne worteltjes, die 
door witte bultige vertakkingen van den Thesium-
wortel werden omvat, terwijl bij Veronica de zuig-
schuifjes der Thesiura-wortels zich hadden gehecht 
op den wortelstok. Dit omvatten of aanhechten 
heeft ten doel een indringen van fijne worteltjes in 
een of ander orgaan der voedsterplant. Hoe het er 
onder de loupe uitzag, vindt u weergegeven in flg. 2, 
waar de donkere worteltjes die van Galium zijn, 
omklemd door de haustoriën der Thesium. Wat 
mij vooral merkwaardig toescheen, was het zeer veel 
aanwezig zijn van haustoriCn, die niet in functie 
waren. Ook in de litteratuur vond ik dit verschijnsel 
aangevoerd (Scott, Santalum album), terwijl daarbij 
de veronderstelling werd uitgesproken, dat do plant 
vroeger misschien veel meer parasitisch had geleefd, 
daar toch andere woekerplanten: Loranthaceae, enz., 
zich deze weelde niet veroorloven, 't Is zeker een 
oplossing, maar waartoe dan die verkwisting, zoo 
is natuur toch meestal niet, en als die plant hare 
leefwijze veranderd heeft, waar blijft dan hare aan
passing aan die nieuwe leefwijze, in casu het min
der worden der haustoriën, niet meer maken, dan 
noodig is? 


