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gevormde sporendragers ontwikkelen. Dat zijn dan 
eigenlijk de dingen, die wij vinden. 

Het meest komt in den nazomer de witte Helvella 
voor, Helvella esculenta, maar ook zult ge bij gunstig 
regen weer de zwarte Helvella lacunosa kunnen aan-

Doorsnede van den steel. t en stukje van het hwien'mn vergroot. 

treffen: een allerliefst Moriaantje, dat ik ook hier 
voor u heb uitgeportretteerd. Beide soorten willen 
zich ook wel eens in het voorjaar vertoonen, maai
de herfst is toch hun voornaamste bloeiperiode, 
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IMKEREN. 
(Vervolg Uz. 19.) 

'-g'oo ongeveer om de veertien dagen kunt ge het werk 
/**" van uw bijenvolk eens nazien. Maar open uw kast 
alleen by warm, windstil weertje. 

Vandaag zitten uw bytjes er zooowat een maand in. Ze 
hebben in dien tyd gewerkt van heb ik jou daar. Op gunstige 
dagen was 't soms een gedrang in 't vlieggat. Daarom 
opendet ge dan ook de vliegschuif zoo wijd mogelijk. 
Stuifmeel van allerlei kleur kwam binnen, gedragen in 
ballotjes aan de achterpooten. Of er ook honing inkwam, 
is voor een oningewijde minder gemakkelijk te constateeren. 
Wel hebt ge water zien indragen; dat zogen uw bytjos op 
uit een ondiep bord, voor uw kast geplaatst en voorzien 
van water met oen tikje zout. Een paar in 't vocht gelegde 
steenen en takjes dienden als zitbanken bü 't oppompen 
ervan. 

Ik zei: zoo hebben uw trouwe dienstertjes nu een maand 
lang gezwoegd. Laat me u nu eens helpen hun werk te 
bezien; dan zal ik u daarvan meteen weer wat vertellen. 

We zetten onze imkerkappen op, ge trekt zoo ge wilt 
ook uw handschoenen aan en houdt uw pijp gereed, die 
by mooi windstil weer wel overbodig zal biykon; dan zyn 
de bijtjes 't minst „woest". 

Na 't deksel der kast ter zijde gezet te hebbon, licht ik 
nu de dekkleedjes op, totdat de toplat van 't eerste raampje 
te voorschijn komt. Loopen nu veel byen van tusschen de 
raten over de toplat heen, dan worden die kalm weer naar 
beneden gerookt. 

Ziet ge wel, dat de linnen doek aan de toplat vastge
plakt zat ? Dat doen de bijen met deze bruine kleefstof, 
die voorwas of propolis heet en die ze van allerlei boom-
knoppen, enz. halen. Ook de andere toplatten biyken ervan 
voorzien te zyn. Net als het stuifmeel dragen uw immen 
de voorwas aan hun achterschenen naar huis. 

Nu ga ik het middelste raampje er eens uithalen. Ik pak 
de nokjes der toplat beet en langzaam, zonder schokken 

haal ik het raampje met raat en opzittende byen omhoog 
uit de kast. Neen, schrik maar niet van die duizend, door 
elkaar krieuwelende diertjes. Ge ziet, zoolang ik niet stoot 
of schok, vliegt geen der beestjes op; bovendien zijn we 
door onze kappen afdoende beschermd. 

Nu hun werk eens nauwkeurig bezien. Allereerst ziet ge, 
dat ge tevergeefs zoekt naar uw vel kunstraat. Uw bijtjes 
hebben namelijk de zeshoekige figuurtjes, die daarop voor. 
kwamen, aan beide zijden tot diepe doosjes, zeshoekige 
prisma's uitgebouwd, die cellen heeten. 

De bovenste celion zijn gesloten, „verzegeld" noemt men 
dat. Die zitten al vol honing en de bijen hebben ze met 
een vlak, spierwit wasdekseltje van de lucht afgesloten. 
Ook bemerkt ge wat lager cellen, die nog open zijn en 
waarin heldere honing glinstert. 

Daaronder, in 't midden der raat, weor verzegelde cellen. 
Maar de dekseltjes van deze zyn niet vlak, doch eenigszins 
bol; ook niet spierwit en glanzend, maar geelachtig en 
dof. Dat zyn verzegelde werkbij-cellen. Er zitten byenpoppen 
in. Qe kunt nu zelf begrijpen, dat deze cellen niet mochten 
verzegeld worden met een voor lucht ondoordringbaar 
wasdeksel, maar dat hun alsluiting door stuifmeelkorrels 
in de was te mengen, poreus gehouden moest. Vandaar 
die donkere kleur dezer deksels. 

Rondom de verzegelde broedcellen bemerkt go onver-
zegelde met larven in allerlei stadiën van ontwikkeling. 
(Zie fig. afl. 1, blz. 5). 

De larven liggen gekromd als een Turksch maantje op 
den celbodem. 

Hier zie ik eieren in de raat, één in elke cel. Kunt ge 
ze maar niet in 't oog krygen? Ja, bijeneieren zyn van 
die dingen, die men eenmaal plotseling zien moet, om ze 
dan in ' t vervolg terstond te herkennen. Ik zal de raat in 
't zonlicht houden en nu moet ge op den bodem van die 
buitenste cellen zoeken. Ha, nu ziet ge ze opeens alle; 
langwerpige, flauw gekromde dingetjes. Na drie dagen zal 
uit elk zoo'n eitje een larfje kruipen. Een bepaald doordat 
karweitje aangewezen deel van 't byenleger, het kinder
meisjes-eskadron, voedt dezo larfjes vijf dagen lang met een 
mengsel van stuifmeel, water en honing, zoogenaamd „bijen-
brood". Dat stuifmeel ziet ge hier en daar in de cellen 
opgetast, heel netjes kleur by kleur. Hoe krijgen ze dat 
gedaan in het donker van do kas t?? 

Vyf dagen lang smullen, dat is lang genoeg voor een 
werkbyiarve; daarna wordt de cel verzegeld en 't beest 
zit in de doofpot met 't poreuze deksel. De twee volgende 
dagen besteedt de larve aan het weven van een fijn, zyde-
achtig spinsel langs don binnenwand harer cel. Nu ligt ze 
drie dagen onbeweegiyk, verpopt den volgenden dag en 
verbreekt zeven dagen later als volwassen by haar cel-
deksel, daarin door haar oudere zusters geholpen. De 
geheele metamorphose van ei tot bij heeft dus 21 dagen 
noodig by een werkby'; een koningin doet er 15, een dar 
21 dagen over. 

Ons raampje is al veel te lang de kast uit. Ziet ge wel, 
hoe de werkbijen over de open broedcellen kruipen, om 
die voor afkoeling te beschutten? Gauw dus maar 
neen, heel langzaam on kalm het raampje weer op zyn 
plaats gebracht. 

We zetten ons onderzoek voort. Alle raampjes biyken 
uitgebouwd te zyn en broed te bevatten. We moeten onzon 
immen dus nieuw werk verschaffen. Dit geschiedt het 
eenvoudigst door een of twee ramen met kunstraat aan 
het werk der byen toe te voegen en 't scheidingsplankje 
evenveel plaatsen verder te stellen. 

Is 't echter echt zomerweertje, dan kunt ge uw beestjes 
tot geweldig arbeiden aanzetten door midden tusschen de 
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broedraten een raam met kunstraat in te voegen. Do bijen 
dulden geen onderbreking in hun broednest. Als wilden 
vallen ze daarom op uw kunstraat aan, bouwen haar spoedig 
uit en de koningin belegt haar met eitjes. Dan kunt ge 
dezelfde geschiedenis nog eens herhalen. 

Zoo neemt, als alles goed gaat, uw volk snel toe in 
sterkte. Wel sterven er ook lederen dag. In den goeden 
tyd wordt eon by zelden ouder dan zes weken. In dien 
tyd van harden arbeid is 't kleine, levende machinetje 
letteriyk versleten. Maar in dien goeden tyd kan de koningin 
soms ook 2-tot 3000 eieren per dag leggen. 

By een volgend onderzoek zult ge misschien bemerken, 
dat uw byen een strook cellen van grooter formaat dan 
de gewone, maar ook zeshoekig, hebben gebouwd aan den 
onderrand van een of meer raten. Dat zyn darrencellen. 
Meer dan hoogstens een paar honderd laat ge ze niet 
voltooien. De overtollige snydt ge gewoon weg. De was 
ervan bewaart ge zuinig en geeft deze tegen den schoon
maak aan uw vrouw cadeau. Na die voor u zoo liefeiyke 
periode zullen dan uwe meubelen glimmen als nooit te 
voren. Want geen surrogaat evenaart de echte, zuivere 
byenwas. 

Maar over die groote darrencellen gesproken! Hierin legt 
de koningin onbevruchte eieren, waaruit larven kruipen, 
die darren of mannetjes-byen leveren. Die zyn veel grooter 
en dikker dan een werkby of koningin, missen een angel 
on hebben zeer groote samengestelde oogen. 

Alleen op lekkere, zomersche dagen verlaten ze de veilige 
woning. Luid gonzend en brommend vliegen de heeren 't 
vlieggat uit, snoepen in deze en gene bloem wat honing, 
verzamelen echter volstrekt niets en keeren weor terug in 
de kast by 't eerst wolkje, dat voorby de zon trekt. In de 
byenwoning doen ze niets dan luieren, over de raten loopen, 
van den besten honing proeven en per slot van rekening 
bevuilen ze het werk nog, waarom de zindeiyke werkbyen 
hen overal moeten naloopen, om hun vuile boel weer schoon 
te maken. Misschien is hun eenig nut nog, dat ze "t broed 
helpen warm houden, als ze met hun groote lichamen de 
cellen bedekken, 

Slechts in één geval zyn de darren, of liever is één van 
hen onmisbaar: als er een jonge koningin te bevruchten 
valt. Maar dat komt in uw eerste imkerjaar nog niet voor, 
of uw koningin moest onverhoopt komen te overiyden. 

We beperken dus het broeden van darren, maar ver
hinderen het niet totaal, dat zou tegen de natuur inwerken zyn. 

Treft ge nu een gunstigen zomer, dan kan het ook voor
komen, dat uw volk datzelfde jaar nog zwermen wil, dat 
i s : zich verdeelen. Al is 't geval niet algameen, het kan 
zich voordoen on daarom moet ge er op letten, want dat 
zwermen zou voor u verlies beteekenen en komt, vooral 
zoo'n eersten zomer, om verschillende redenen niet in uw 
kraam te pas. 

Waar moet ge nu naar uitkyken? 
Naar koninginnecellon; want, een volk, dat zwermen 

wil, bouwt cellen, waarin het jonge koninginnnen kweekt, 
Als de eerste daarvan op 't uitkomen staat, verlaat de 
oude „moer" (een veel beter woord voor haar dan koningin!) 
de woning met een groot aantal oude getrouwen. De jonge 
koningin met de overgebleven jongere byen zyn nu de 
bezitters van 't huis met al zyn schatten aan honing, stuif
meel, wasraten, enz. 

Het komt er voor u nu maar opaan de koninginnecellen, 
zoo die gebouwd worden, weg te snyden. Want zonder 
koningin trekt nooit een zwerm af. 

Nu is geen ding in uw kast gemakkeiyker te herkennen 
dan zulk een koninginnecel. Ze zijn heel anders gevormd 
dan de regelmatige werkbyen- en darrencollon. Ze hebben 

ongeveer den vorm en de grootte van een kleinen kinder-
vingerhoed of van een eikeltje. Meest hangen zo onderaan 
de raat en altijd met de opening omlaag. Hebben bijen, die 
met alle geweld zwermen willen, aan den onderkant van 
heele vellen kunstraat geen plaats voor koninginnecellen, 
dan verwyden en vergrooten ze ook wel eens éen of een 
paar cellen middenop de raat tot zulk een „moerdop",maar 
ook dan hebt ge den vingerhoed gauw genoeg in 't oog. 

Bij 't onderzoeken der raten goed uitkyken dus en even-
tueele koninginnecellen wegsnyden. 

Wat het onderzoeken der raampjes betreft, daarby heb 
ik nog één ding vergeten u to zeggen. Ge moet nameiyk 
zoo'n raat nooit anders dan vertikaal houden; anders kan 
't gebeuren dat de wasraat, week geworden door de hooge 
lucht- of kasttemperatuur, uit het raampje ploft. Maar, zult 
ge zeggen, als ik de raat aan beide kanten bekyken wil, 
moet ik die toch uit den vertikalen stand brengen! Toch 
niet; luister maar. 

Ge hebt den eenen kant beschouwd en wilt nu op den 
anderen een kykje nemen Den linkernok der toplat hebt 
ge in uw linker-, den rechter in uw rechterhand. Nu laat 
ge 't raampje vertikaal hangen, maar draait het zoo om, 
dat de andere zy naar u toegekeerd is; by deze beweging 
doorloopt de toplat een cirkelvlak en uw armen vormen 
een kruis. Daarna zwaait ge, 't raampje steeds vertikaal 
latend, dit omhoog, zoodat de toplat onder komt. Zoo kunt 
ge de tweede zyde van ' t raampje op z'n kop gedraaid be
kyken; last van uitzakken der raat hebt ge niet. Deze 
beweging lykt moeiiyk, maar is in werkelykheid dood-een-
voudig. Doe 't eerst eens met een boek voor, dan hebt ge 
dra den slag beet. 

Misschien hebt ge al gedacht: maar wat moeten we nu 
nog met ons opzetkastje uitvoeren, dat we gereed moesten 
maken. Daarover ten slotte nog een paar woorden. 

Ontwaart ge in de broedraampjes een rand verzegelden 
honing, dan gaat 't deksel van uw kast af, de opzetrand 
komt op ï 'n plaats, daar binnen 't opzetkastje zelf met 
z'n tien raampjes met kunstraat, deels heele vellen, deels 
strookjes. Over deze honingraampjes heen dekt ge nu uw 
kleedjes, de byen kunnen er dus in opklimmen uit het 
broedruim. Ten slotte gaat het deksel over den opzetrand 
en zoo laat ge alles staan. 

Een raampje uit het broedraam bevat, zooals we gezien 
hebben, byenbroed, stuifmeel en honing. In ons opzetje nu 
verlangen we raampjes, gevuld met enkel blanken honing. 
Als nu de koningin, de eenige eierlegster onzer kast, mede 
de honingraampjes bewandelt, bereiken we dus ons doel 
niet. Meestal biyft ze echter alleen in de benedenverdieping 
eieren leggen. Absoluut zeker zyt go er echter niet van. 

Plaats daarom in uw eene kast de honingopzet zoo, dat 
de honingramen overkruis op de broedramen staan. Dat 
kan immers, doordat de kastonderdeelen vierkant zyn! 
Meestal waagt de koningin zich dan niet in 't honingruim. 
't Komt echter nog voor. 

In uw tweede kast slaat ge daarom oen andoren weg in. 
Qe bestelt daarvoor by Kelting, Santpoort, een afgepast 
koninginnerooster voor tienraamskasten. Ge ontvangt een 
stuk zink, waarin openingen zyn, zoo groot, dat een workby 
wel, maar een koningin niet erdoor kan. Dat legt ge op de 
toplatten der broedramen; 't past precies op de kast. De 
longte-as der openingen moet loodrecht staan op de richting 
der toplatten. 

Ligt 't koninginnerooster op z'n plaats, en hebt ge daarop 
uw opzet gesteld, dan is 't dus klinkbaar onmogeiyk voor 
uw koningin, om daarin op te klimmen en er eieren te 
leggen. 

Waarschyniyk belemmert zoo'n rooster de bytjes wel 
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wat in hun werk; ge moet door eigen proeven maar uit
maken, wat u beter bevalt: den kruisstand of 't rooster. 

Nu moet ge me niet voor een leugenaar houden, als 'k 
u vertel, dat ge na tien mooie dagen in een goede bloem en-
streek alle tien uw honingraampjes met heerlijken honing 
gevuld kunt vinden. 

De ramen, die ge van heele vellen kunstraat voorzien 
hadt, moet ge uitslingeren in een centrifuge, na ze „ ontzegeld" 
te hebben — waarover later nog iets —. De leege raten 
gaan de onzet weer in, om nogmaals gevuld te worden. 

De ramen met kunstraatstrookjes hebben de bijen zelf 
van wascellen moeten voorzien en die daarna gevuld. Dezen 
raathoning snydt ge uit „om te eten". Kunstraat is daar 
minder goed voor. 

Bij het uitnemen der honingraampjes moet ge de bijen, 
die er op zitten, met een veer of zacht stoffertje voor
zichtig afvegen in 't broedruim of op de vliegplank. Er 
bestaat echter ook een heel handig machinetje, om de bijen 
uit het honingkastje te krijgen. 

Hebt ge uw eersten oogst binnen, dan komt de opzet 
weer op z'n plaats voor een tweede vulling, enzoovoorts, 
zoo lang het mooie weer 't maar blieft. 

Wanneer ge nu op mijn aanraden in mijn vorig artikel 
twee opzetjes getimmerd hebt, kunt ge, bij langdurig gunstig 
weer, een nog veel voordeeliger oogst binnenhalen. 

Wanneer ge nameiyk bemerkt, dat de raampjes in de 
eerste opzet aardig vol beginnen te raken, zet ge deze 
even van de kast af, Op de plaats ervan komt opzet nummer 
twee, die dus leege kunstraten bevat en daarboven stelt 
ge weer de eerste, halfgevulde honlngkast binnen den 
tweeden opzetrand. Uw nyvere immen passeeren nu, als 
ze door 't broedruim (Ie verdieping) naar hun halfgevuld 
honingruim (3e verdieping) marcheeren, een geheel ledige 
tweede étage. Met reusachtigen yver wordt de bovenste 
verdieping dan geheel gevuld en terstond aan de middelste 
begonnen. Uw bovenste opzet ledigt ge dan en verwisselt 
haar daarna met de middelste, die op haar beurt spoedig 
gereed is; al weer: en zoo voort, tot do goede tijd voorbij is. 

Moge dit jaar ons imkers een langen, langen, „goeden 
tijd" brengen en mogen alle beginners, door een ruimen 
oogst in hun eerste jaar bemoedigd, steeds meer worden 
aangespoord tot het innig meeleven met de zoo onuitspre
kelijk wonderlijke en raadselachtige, nyvere bytjes. 

Hilversum, Pebr. '05. C. H. J. RAAD. 

EENIGE JAREN BIJ DE TABAK 
IN DELL 

(Vervolg). 

Kra het jonge (secundaire) bosch is de ondergroei wel 
^ _ ^ het lastigst door zijn verbazende dichtheid. De hoofd

opstand bestaat in die streek uit een betrekkelijk 
gering aantal soorten en wel in hoofdzaak mam en toetoep 
(Euphorbiaceae) die een witten stam hebben, zooals onze 
berk nl. ook met een vliezigen bast die onderaan bij oudere 
stammen spiyt. Kenmerkend voor beide soorten is het 
merg, dat bij jonge deelen een helder roode, kleverige 
vloeistof bevat, die er uitloopt bij het doorkappen en dan 
zeer langzaam droogt. Het verschil tusschen beide boom
soorten is mij echter nooit duidelijk geworden; het schynt 
dat de Javanen de namen door elkaar gebruiken, of liever, 

dat de namen in bepaalde deelen van Java constant zijn, 
maar niet over geheel Java gelyk. Mannelijke bloemen heb 
ik nooit gevonden, wel vrouwelijke. De bloem is zeer 
onaanzienlijk, bruinachtig viltig behaard, precies als de 
andere jonge topdeelen. Het hout is zeer slecht, vandaar 
dat do boomen nooit heel oud worden: ze breken spoedig 
door den wind. Binnen gebouwen, mits een paar metei 
boven den grond, kan het hout nog wel een jaartje houden, 
maar zeker is men er nooit van. Het wordt dan ook alleen 
gebezigd ingeval van houtgebrek voor die deelen in gebouwen 
die gemakkelijk verwisseld kunnen worden. 

Dan is een der voornaamste boomen in die opstanden 
de anggring of angkhroeng (Parasponia,- fam. Urticaceae), 
een boom die ook zeer vlug groeit en als jonge boom lang 
niet leelyk is met zyn slanke stam en takken. Het jonge 
boompje zit steeds vol bloei in de bladoksels langs de 
geheele lengte van elk zijner takken, maar ook hier is de 
bloei onaanzienlijk, grijsbruin; het brengt het pas tot 
vrucht op ouderen loeftyd. De bast is fraai bronskleurig, 
de jongo takdeelen zijn dicht behaard. Bij oudere boomen 
is de bast gescheurd zooals bij de iepen, maar de kleur 
is meer bruinachtig. 

Eigenaardig voor verreweg de meeste boomen in het 
secundaire bosch is, dat zij nagenoeg alle de scherm vorm 
aannemen, zeer sterk sprekend vooral op een leeftyd van 
12 tot 20 jaar. De auggring ontwikkelt dien schermvorm 
uit den kegelvorm na de stamzuivering (het afsterven der 
lager geplaatste takken); de stam gaat kaarsrecht omhoog, 
slechts aan den top ontspringen takken, die zeer dicht op
een zijn geplaatst en waarvan de onderste zeer lang zijn; 
deze vormen dus den rand van het scherm. Opvallend is 
in dien top ook de kegelvorm van den stam, terwijl het 
„schaftroine" (takvrye) deel bijna cylindrisch is. 

In nog veel sterker mate en reeds in de jeugd is dit te 
zien bij de gempol (Sarcocephalus, fam. Rubiaceae), een 
boom dien men nooit met een anderen zal verwarren. 
Ik geloof dat het kenmerkende van dezen boom zit in de 
vry groote glanzige bladen en in zy'n uiterste regelmatig
heid. De bast is zilverwit, maar toch weer wat ruwer dan 
die van mara; den bloei heb ik nooit gevonden; wel de 
vruchten, sprekend plataanvruchten, aan oudere exemplaren. 
Zijn hout is absoluut onbruikbaar; onze koelies gebruikten 
het wel voor bruggetjes over hun veldgreppels van H/a voet 
breed; natuurlijk dient een bruggetje daar niet zoozeer 
als brug, dan wel om de greppeltjes voor instorten te 
behoeden. Een stuk hout van 20 cM. middellijn was dan 
echter in den tyd van 2 a 3 maanden verrot, zoodat het 
geen mensch meer kon dragen. Voor wanden van tijdelijke 
putten werd het ook gebruikt wegens zyn gemakkeiyke 
spiytbaarheid. 

Den schermvorm ziet men by' mara en toetoep op ongelijken 
leeftyd optreden, al naar gelang van de omstandigheden. 
Deze boomen hebben nl. de neiging tot vertakking in 
drieën met verreweg de meeste hunner familieleden gemeen. 
Staan zy' nu dicht opeen, dan spoeden zij zich eerst omhoog, 
daarby' telkens 2 van het drietal takken afstootende; de 
krachtigste groeit dan door, zoodat de stam, of liever dat 
wat zich voor stam uitgeeft, een gebogen vorm krygt. 
Ten laatste behouden de krachtigste exemplaren de over
hand en behouden hun drietal hoofdtakken zoodra zij 
daarvoor voldoende ruimte hebben. Deze boomen groeien 
verbazend snel: in een drietal jaren zijn zy reeds 12 a 15 
Meter hoog (in de eerste 3 maanden al meer dan mans
hoog); maar ± 25 M. zag ik ze nooit overschrijden. Uit dit 
alles te zamen blijkt wel dat zy dikwijls takken verliezen, 
bij stormweer regent het dan ook boomtakkon, ja, geheole 
boomen. By opkomend stormweer haastte ik my steeds 


