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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 
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het bosch uit, want het is er dan gevaarlijk, temeer nog 
omdat men er zoo belemmerd wordt in zijn bewegingen 
door den zwaren ondergroei. 

Die ondergroei bestaat in hoofdmassa uit lalang, gemengd 
met tallooze andere planten, zooals varens, ramboetan 
hoetan en ik weet niet wat al. In elk geval is het een 
zeer compacte massa, waar men niet door kan loopen, het 
moet nl. platgetrapt worden. Je kunt er wel in schoppen, 
maar dan blijft de voet steken achter taaie stengels van 
slingerplanten, te veel om op te noemen, gesteld al dat ik 
ze alle by naam kende. Wel weet ik dat de inlander allo 
varens pakis of pakoe noemt, zelden echter nador onder
scheiden. Dan is er een soort van waternavel (Hydrocotyle) 
by, inl. naam Semanggi; hier en daar een aan de katoen 
verwante plant met fraaie gele bloemen, en soms een 
ordinaire, niet ruikende, witte aardorchidee, ja zelfs ziet 
men er klimmende Selaginella tot een meter ol 4 boven 
den grond. 

Als deze boomen wat ouder worden, komen geen nieuwe 
exemplaren van dezelfde soorten de openingen, door om
gewaaide boomen ontstaan, aanvullen, maar daarvoor treden 
andere soorten in de plaats. Dit zyn dan meer echte 
boschboomen, die in de open vlakte na een tabaksoogst 
niet snel genoeg groeiden om het niet tegen de lalang te 
moeten afleggen, maar nu onder de lichte schaduw van 
het ijle loofdak der bovengenoemde Euphorbiaceeën gele
genheid vonden om te groeien. De boschtype wyzigt zich 
dus in den loop der jaren. Reeds binnen oen 20 tal jaren Is 
dat zichtbaar. De eerste vervangers zyn een aantal Caesal-
piniae, meest met paarse bloemen en zeer fljn verdeeld 
loof. Zy geven een veel dichter schaduw dan de Mara on 
de Toetoep; als gevolg daarvan verdwynt de lalang en de 
bodem wordt meer open. En als vanzelf komen dan andere 
boomsoorten te voorschyn, wier zaden öf lang gerust 
hebben, of aangebracht zyn uit de oerbosschen in de 
nabyheid. 

De ondergroei vertoont dus ook aldra andere planten, 
meer aardorchideeön, hakoeng (Crlnum fam. Amaryllidoae), 
Zingiberaceeën, Maranthaceeön, rotansoorten, wilde sirih 
(Piperaceeën) die zich als klimop vasthechten, en tallooze 
andere planton, waaronder veel monocotylon. 

Deze boschtype is het meest toegankeiyk, daar de onder
groei yl is, ja zelfs is er dikwyls de bodem zelf zichtbaar, 
en de boomen leggen er den bezoeker weinig hinderpalen in 
den weg; de lianen hebben er zich nog niet voldoende 
ontwikkeld om lastig te zyn. 

Van do daarin voorkomende boomen mocht ik oen 
daday (Erythrina, fam. Leguminosen) en wel de dadap 
hong hot liefst, een boom, die aan zyn voet steeds een paar 
kaarsrechte uitloopers had, houtig, met weekon groenen 
bast, bezet met een achttal ryen niet harde bastdoorns. 
Deze waren nl. het prachtigst denkbare materiaal voor 
(tydeiyke) rintisstokken. 

De weinig talryke lianensoorten in dit bosch zyn betrok-
keiyk dun, daarentegen wel hard en taai, en al heel vreemd 
is het, dat ik een paar der meest algemeen voorkomende 
niet anders dan dood heb gezien; je zou byna gaan denken 
dat ze nooit geleefd hadden. Daar was een heel bedriege-
lyke by, die was bezot met dikko uitsteeksels die er o zoo 
onschuldig uitzagen, maar by nader toezien, of liever by 
aanraking bleek dat er boven op elk uitsteeksel, toch een 
heel fijn dorentjo zat. En na zoo'n onverwacht gevoelige 
kennismaking kon je zoo'n ding vooraltyd. Dio uitsteeksels 
kun je er in hun geheel afbreken, al zitten ze nog al 
stevig vast, ongeveer als de knobbels op beukenstammen. 
Maar als zoo'n ding hoog in de lucht in een oksel van een 
tak rust, is er geen mogelijkheid om hem naar beneden te 

trekken, want dan houdt hij zich wol met die uitsteeksels 
vast, waarbij de ruwe schors ook nog helpt. En ook, waar
voor zou dat neerhalen dienen ? Je kunt een heelen tijd 
trekken, vóór zoo'n ding in zijn geheel beneden is, en leeft 
hij, dan zyn de groene deelen daar toch ergens in een 
boom biyven zitten. Je kapt hem dus boven je hoofd door 
als hy in den weg zit. 

Een andere, die minder opviel was ook erg lastig, 
want die had weerhaken, waarmee hij je kleeren greep; 
dat ding was verbazend sterk vertakt, had lange, dunne, 
bruine twygen, die op afstanden van telkens 10 a 15 cM. 
een paar van die haken hadden, en ijzerhard. Van deze 
heb ik eenmaal een levend exemplaar gezien, de dorens 
waren toen nog niot zóó hard, het blad (bloei zag ik niet) 
was hard leerachtig met glanzige bovenvlakte, zeer kort 
gestoeld, heel mooi, maar daaronder zat dan die gemeene 
doren. Sedert ben ik met het ding een beetje verzoend. 
Ik houd hem voor een Leguminoos, zonder dat ik daarvoor 
echter bewyzen kan bybrongen. 

In het oerbosch heb je heel wat meer aan de lianen: 
daar geven ze je tenminste wat te drinken (ofschoon daar 
ook weer bedriegers onder zyn. Die lianen zijn heel dik, 
en kronkelen zich op allorlei manieren. Soms liggen zy 
een heel eind over den grond, onder takken en bladafval, 
en zoo zyn ze het meest gewild om uit te drinken, omdat 
ze dan koel zyn. Je hebt er maar een stuk uit te kappen 
(het kapmes gaat er door als door boter) en dit boven je 
open mond te houden en er druipt, weldra straalt er 
helder frisch water uit. Ik denk dat dit één enkele veel 
voorkomende soort was. Maar er was een andere, die er 
sprekend op geleek, die gaf een ook mooi, helder, maar 
tameiyk bitter water. Als het ding van binnen lichtrood 
is ben je al tameiyk veilig, maar is hy geel, pas dan op 
(bedrieger mot bittor water). 

En venvonderiyk veel water zit er in zoo'n klein ding. 
Loopt het niet meer, sny' er dan van boven maar een stuk 
af, en hy begint weor (de vaten waren dan boven dicht-
gevallen). En doet hy het heelemaal niet meer, neem dan 
maar een nieuw stuk, het ding is lang genoeg, met je 
zessen drink je hem niet leeg. 

Men beweert dat de Batakkers hun kropgezwellen te 
danken hebben aan het drinken van zulk lianenwater, 
maar dat geloof ik niet, want lo ; die kropgezwellen zijn 
een kwaal van vele andere bergbewoners en 2o.: zou ik 
dan al lang een kropgozwel moeten hebben en ik heb 
er geen. 

TWKKH. 
(Wm-dt vervolgd.) 

Vragen en Korte Mededeelingen. 
HlauwborKtje. 

Torwyi ik, de jaargang dor „Levende Natuur" van ' t vorige 
jaar doorblader, bemerk ik, dat ik inyn belofte, u te schryven, 
wanneer ik myn Blauwhorstje weer zag, niet nagekomen 
ben. 1 Juni toch en nog oen paar maal later was het in 
't zelfde veld erwten en karwei waar te nemen. Ook heb 
ik toen op een avond oen brokje lied genoten en hot witte 
vlekje midden in 't blauw waargenomen. 

Zyn wyfje zag ik echter verleden jaar niot; op 12 Mei 
van dit jaar echter zag ik op dezelfde plaats het onmisken
baar roeden staartje weer en had het geluk nu man en 
vrouw samen te kunnen bewonderen, 't Duurde maar kort, 
want zy verstaan de kunst omen-om zachtjes onder de 
karwei door te scharrolen. Vrouwlief, dio voor zoover ik 
in de gauwigheid zien kon, alleen wit aan borst en keel 


