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versterking hebben. Dit dient ge 't best toe door 
een heel klein stukje van een paar gram b. v. ijzer
vitriool in een kopje water op te lossen en daarvan 
een paar droppels, niet meer, in de groote flesch 
met de zouten-oplossing te doen. Worden de jonge 
gerstebladeren toch geel, dan een paar droppels meer. 
Ook een droppel van een geconcentreerde chloor-ijzer-
oplossing per liter water is proefhoudend gebleken. 

't Ververschen van het voedsel om de week, doet 
het groeien sneller gaan; het bederf van 't water 
wordt het best tegengehouden door een lepeltje fijn 
keukenzout bij de groote flesch te voegen. 

Flg. 19. 

Gebaarde Tarwe. 

Natuurlijk kunnen, als ge er tijd, lust en gelegen
heid toe hebt, ook andere planten dan gerst evengoed 
zoo gekweekt worden, 't Dunkt mij goed, voor gerst 
de watercultuur nog eens aan te raden, omdat in 
onze stadstuinen de granen over 't algemeen niet 
best willen groeien en maar zelden in bloei en vrucht 
komen. Wie gelukkig is met de kweekerij,'t zij dan 
op water of in de aarde van den tuin, moet eens 
opletten of, onder die gewijzigde omstandigheden, 
't stuiven ook zoo geregeld 's morgens om 5 uur 
begint als in de vrije natuur. 

E. HEIMANS. 

TERSCHELLING. 
e waren eerst een week op Texel geweest, 
met ons tienen. We hadden onze fietsen 
meegenomen en dat is ons best bevallen. 

Texel is nog al groot, zoodat het tijdroovend is om 
van uit Den Burg, waar de beste hotels zijn, de 
beroemde plekjes te voet te bereiken. 

Maar nu ging het heerlijk, 's Morgens vroeg fietsten 
we even naar de Koog, om te zwemmen, voor 
negenen waren we weer aan Den Burg en dan 
konden we op denzelfden dag nog drie groote 
stukken werk doen: bijen en wespen bestudeeren 
in den Zandkuil, krabben en zeeanemonen zoeken 
langs den Zuiderzeedijk, de laatste galiganen opsporen 
in het Pompevlak, de Staatsontginningen aan den 
Fonteinnol bezichtigen of een halven dag door
brengen aan de Mui, na het Naardermeer en 't 
Zwanewater de rijkste vogelplek van Nederland. 
En vlak bij de Mui ligt een bloemenvallei, zooals 
er in 't heele land geen tweede te vinden is. 

Dan weer trapten we naar De Cocksdorp met 
de Roggesloot en de slikken van het Eierlandsche 
gat en hielden ons veel te lang op aan het Kil, een 
binnenwater, dat in den zomer grimmelt van trek
vogels. Ik heb er nu wel spijt van, dat ik vijftien 
jaar geleden nog geen fiets had. Intusschen moet 
ik u waarschuwen, dat de Texelsche wegen lang 
geen ideale fietspaden zijn; vooral wanneer er pas 
bazaltslag gestrooid is, zijn kleine band-ongelukjes 
onvermijdelijk. Maar er is aan Den Burg een goed 
reparateur. 

Na Texel kwam Terschelling aan de beurt. Daar 
gingen we met ons vieren heen. Annetje, Brammetje 
Zwammetje en ik en wel tot wilde vreugde van 
de jongens over de Wadden met een blazer: een 
notendopje van een schuit, maar volgens het zeggen 
van den schipper zoo sterk, dat je hem over een 
huis kon gooien, zonder dat hij brak. 

Vooruit dan maar! Er woei een aardige Westen
wind en de groene Zuiderzee-golfjes hadden allemaal 
een witte kuif. Zoo lang we nog onder den wal 
waren, ging alles wel, maar bij de Riepel gaf een 
kop schipperskoffie mij den genadeslag en toen 
onze schuit langs het Zachte Bed huppelde, had 
ik een hard bed aan den lij kant. Maar ik heb mij 
al aangewend, om zelfs bij de felste aanvallen van 
zeeziekte nog uit te kijken en zoo hielpen ook nu 
de aalscholvers en de zilvermeeuwen, de bruin-
visschen, de bakens en de schietschijven van de 
Nederlandsche Marine mij over veel onverkwikkelijke 
zelfbespiegeling heen. 

Brammetje was stil, maar niet ziek. Annetje 
hield zich opperbest en Zwammetje hield heele 
krijgsdansen rondom de kaarten, die we op het 
dek hadden uitgespreid en leerde de schippers den 
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weg. En toen bij een harde windvlaag de steunstok 
van het fokzeil doormidden knapte als een lucifer 
en de blazer een oogenblik heel gek deed, kende 
zijn uitgelatenheid geen grenzen en zag hij in zijn 
verbeelding ons al als Robinsons nummer zooveel 
een nieuw leven beginnen op de een of andere 
zandplaat in 't Wad. 

> 

Maar de averij was spoedig hersteld en wat nog 
beter was, wij draaiden het Inschot in, zoodat we 
de wind op zij hadden en zoo rustig liepen als een 
kruiwagen op een schelpenpad. En nu kon ik 
ongestoord genieten. 

Het werd eb. Overal liepen uitgestrekte zand
platen droog en langs alle kreekjes waren water

vogels aan 't visschen: reigers, meeuwen, aal
scholvers en ook allerlei soort van strandloopers. 
We zeilden heel dicht langs twee zeehonden heen, 
die al heelemaal droog waren, zoodat we hun vacht 
in de wind zagen bewegen. Toen de schuit een 
meter of twintig van hen af was, gleden ze te 
water, maar binnen een minuut hadden ze hun 

rustplekje weer ingenomen. En door den kijker 
was nog goed te zien, hoe de een met zijn linker 
voorpoot den ander voortdurend kleine duwtjes 
lag te geven. Het moeten zeer vroolijke en speelsche 
dieren zijn. 

Rechts hadden we Harlingen, links de mooie 
silhouet van Vlieland en voor ons, heel in de verto, 

De Brandaris. 
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stak recht omhoog de vuurtoren van Terschelling, 
de Brandaris, dien we den vorigen dag, toen we 
te Cocksdorp waren, elkander reeds hadden aan
gewezen. Dertien jaar geleden had ik hem voor 't 
eerst en 't laatst beklommen, hoe verlangde ik nu 
naar een nadere kennismaking, al heugden mij ook 
van dien tijd nog de gevaren van het Schuitegat. 

Ook nu bleef de deemoediging niet uit. Wij 
moesten boven om een zeker rood tonnetje en 
kwamen daardoor in de hooge Noordzee-deining, 
wat wel heel schilderachtig was en ons Schotel 
voor den geest bracht, maar raij toch weer voor 
een half uurtje aan het harde bed aan den lij kant 
kluisterde. Spoedig echter beschutte ons de 

glimmende bruinachtige blaadjes, die aan den achter
kant wit berijpt zijn en aan de lange kruipende 
stengels mooie rijen vormen. 

Al dadelijk viel in 't oog, dat deze plant op een 
voor haar gunstigen bodem met groote snelheid 
moet voorttelen. Meterlange uitloopers kropen over 
't vlakke zand, wortelden op bepaalde plaatsen en 
elke wortelplek was weer het uitgangspunt voor 
uitloopers naar alle zijden. Ook vonden we in 
dezelfde vallei kiemplantjes, opgeschoten uit zaden, 
die stellig door de vogels daar gebracht waren. 
De planten in dit valleitje waren alle nog vrij jong 
en droegen geen vruchten. 

Een richeltje verder kwamen we in een groote 
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Terschelling. 

Amerikaan en na een voorspoedige reis, die acht 
uren geduurd had, landden we veilig en wel in de 
haven van West-Terschelling. 

Eventjes wat gegeten en toen aan het werk. Ik 
wilde het zonneroosje vinden en bestudeeren en 
meteen de verspreiding van de Lepeltjesheide na
gaan, bovendien trekvogels bekijken en eindelijk 
het heele eiland verkennen met het oog op latere 
jaren. 

Natuurlijk draaiden wij eerst even om de vuur
toren heen — die beheerscht hier alles — en beklom
men toen het duin, waar we in een klein valleitje, 
vlak bij het dorp, al de mooie festoenen van de 
Lepeltjesheide vonden, 't Is. een mooie plant met 

vlakte met een meertje, de beroemde vallei van 
Doodemanskisten. • Hier groeide dophei en gagel, 
kraaibes, kruipwilg en lepeltjeshei (ditmaal met 
bessen). Op de drasse plaatsen stond veel slijkgroen 
en een paar kanten waren letterlijk bedekt met de 
tengere Bastaardmuur, Anagallis tenella, die we 
op Texel ook veel hadden gezien, maar toch niet 
zooals hier, waar de liefelijke rozeroode bloempjes 
mooie, groote, teere kleurplekken vormden. 

We dwaalden hier rond tot zonsondergang en 
keerden toen huiswaarts over het groene strand 
waar Pirola, Parnassia, Duizendguldenkruid en 
blauwe Gentiaan overvloedig groeiden tusschen het 
gras. Toen moesten de jongens natuurlijk brief-
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kaarten koopen en bij die gelegenheid ontdekten 
wij een mooi boekje over Terschelling, dat ons nog 
tot laat in den avond bezig hield in de helder 
verlichte, gezellige zitkamer van ons hotel, 't Was 
een mooie dag geweest. 

Den volgenden dag pakten we de koe bij de 
horens en liepen meteen het heele eiland af van 
West naar Oost. 't Is geen gemakkelijke promenade, 
want door een samenloop van omstandigheden, 
plaatselijk gekibbel en verkeerd begrepen eigenbelang, 
is er op heel Terschelling geen behoorlijke weg te 
vinden en moet je meestal tot over de enkels 
ploeteren door het rulle zand. Hier en daar geeft 
een graskantje een poosje verademing. 

Maar wij hadden reeds de eerste stanza van het 
Terschellingsche volkslied geleerd en het kwam 
zonder eenig voorbehoud over onze lippen, wij 
houden van Terschelling met al zijn kleine gebreken 
en ik heb zelfs een veronderstelling, dat juist door 
dien merkwaardigen zandweg de Terschellingers 
zoo'n vroolijk en zangerig volk zijn geworden. Doch 
daar kan ik nu niet over uitweiden. 

Wij stapten dus welgemoed voort, eerst langs 
den Dellewal, een smalle oever met hooge duinen aan 
den eenen en den slijkerigen haven aan den anderen 
kant. Met vloed staat het zeewater haast tot aan 
de duinen, maar bij eb loopt een breede strook leeg 
en dan sijpelt overal zoet water te voorschijn, zoo
dat uit 't wagenspoor kleine zoetwaterbeekjes af
vloeien naar 't Wad. 

Daarna gaat de weg door groene weiden en een 
daarvan was half begroeid met de zilveren Zee-alsem 
(Artemisia maritima) half met Lamsooren (Statice 
limoniura), een enkele vlakte van lila bloempjes. 
Blauwgrijze strandhaver vormde een omlijsting. Nooit 
had ik een plekje wereld in zulke heerlijke kleuren 
gezien; alleen dit strandweitje is een reis naar 
Terschelling waard. 

En nu ging het verder: langs dichte, donkergroene 
elzeboschjes, akkertjes met spichtige roodstengelige 
gerst, aardappelveldjes, etgroentjes, weer elzebosch 
en altijd en overal aan weerszijden van den weg 
slooten en beekjes met mooi helder, zoet water, rijk 
aan allerlei gedierte en met mooie bloemen omzoomd. 
Nergens vlak land, maar overal bultjes en hellingen 
en daar waren mooie boerderijen opgebouwd, niet 
rijk en trotsch als in Holland, maar vriendelijk en flink, 
en met reusachtig ruime inrijdeuren aan de schuren. 
Hier en daar waren de huizen vereenigd tot groepjes, 
de groepjes tot buurten en dorpen, die nu eens 
onmerkbaar in elkaar overgaan, zooals Landerum 
en Formerum, dan weer een echt typisch karakteristiek 
geheel vormen, zooals het oude Midsland en het op 
een heuvel gelegen Lies. Overal boomen en boschjes 
en boomgaarden: je kreeg den indruk, dat met wat 
goeden wil en ondernemingsgeest onder beschutting 

der duinen de mooiste bosschen zouden kunnen 
groeien. 

Het eindpunt van onzen tocht was de eendenkooi 
onder Hoorn. Een prachtig elzenbosch vol bloemen 
en varens en met een wijde vangvijver in 't midden, 
nu, in den regenloozen zomer half uitgedroogd 
en slechts bevolkt door enkele kooieenden, en een 
verdwaalde watersnip, die in den weeken modder 
zijn hart ophaalde. 

We deden de terugreis op zijn 
Terschellingsch, d.w.z. ineen lange 
boerenhuifkar, getrokken door-
twee paarden, elk vergezeld van 
haar veulentje. Slechts bij uitzon
dering raakten de dieren in draf, 
doorgaans hobbelde de wagen lang
zaam voort over den ongelijken, 
slingerenden weg, sterk herinne
rend aan een slechte zeilboot met 
tegenwind op een dwars-deining. 
Maar 't was een prettige tocht: 
de voerman vertelde, de jongens 
vertelden en we raakten ook aan 
't zingen, want een stille wagen 
is op Terschelling niet in tel. En 
toen even voor ons dorp een meer 
dan tropische slagregen op ons 
neerstortte, verminderde dat onze 
vroolijkheid in ' t geheel niet, want 

we hadden het genot gehad van de bui prachtig 
donker, dreigend te zien opkomen achter den Brandaris 
en onze regenmantels hielden zich opperbest. Alleen 
kreeg ik natte voeten in mijn waterdichte schoenen. 

Nu wisten wij zoowat, hoe het bewoonde land er 
uitzag en konden de woeste duinen aan de beurt 
komen. Den volgenden morgen vroeg stapten we 
met ons drietjes naar Lies (Annetje was met de 
ochtendboot naar Harlingen vertrokken), ontmoetten 
daar twee bevriende Terschellinger Amsterdammers 
en toen ging het naar het Noorden: eerst naar het 
Liester Plak en dan naar zee. 

Het Liester Plak is een prachtige groote duinhei; 
vol wilg en gagel, dophei en struikhei met een 
meertje, omzoomd met biezen. De plas was ook al 
half uitgedroogd en uit de biezen vlogen met schel 
geschreeuw een dozijn witgatjes op. De witte rompen 
blonken in 't zonlicht, de donkere spitse vleugels 
klepten met spoed en dra waren ze achter de volgende 
duinreeks verdwenen. Wij verdeelden de vallei onder
ling en doorzochten elk hoekje naar zonneroosjes 
en lepeltjeshei, maar vonden noch het een noch het 
ander. De jongens waren wel wat ontevreden over 
dit negatief resultaat, maar vonden het toch wel 
gewiehtig, dat wij nu en voor alle tijden hadden 
vastgesteld, dat de lepeltjeheide zich in 1005 nog 
niet tot aan het Liester Plak had uitgebreid. We 

Lepeltjesheide. 
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Lepeltjesheide. 

spraken af, dat we over tien jaar nog eens zouden 
gaan kijken. 

Het is ook wel merkwaardig, dat de lepeltjes
heide, die op 't eiland 't eerst is voorgekomen in 
Studenten Plak, zich wel sterk naar het Westen en 
Zuiden heeft uitgebreid — zelfs naar Vlieland, Texel 
en Den Helder — en bijna in 't geheel niet naar't 
Oosten. Het ligt voor de hand, hierbij te denken 
aan de trekvogels, die in den tijd der rijpe bessen 
voornamelijk reizen naar West en Zuid en niet dan 
zelden Oostwaarts terug gaan. 

Zoo onder het zoeken bespeurden we, dat overigens 
•de natte hei-flora in 't Liesterplak rijkelijk was ver
tegenwoordigd met Wolfsklauw en Drosera en Pirola's 
en Gentianen zoo groot en talrijk als op de beste 
plekjes van Texel. 

Het wemelde er van insecten, bovenal van graaf-
bijtjes en toen we het Plak verlieten, vonden 
we in een steile zandhelling aan de Noordzijde 
een zeer talrijke nederzetting van het zijdebijtje, 
de Zulukaffer, waar ik in jaargang II van ons 
Tijdschrift het een en ander van verteld heb. 

Dat stond de jongens aan. Ze groeven de 
gangen na en zogen smakkend de honigreser-
voirs uit. Maar toen ik hun het eitje of de 
kleine larve liet zien, die op den honigvoorraad 
dreef, hielden ze met snoepen op, hetzij uit 
deernis met 't levend wezentje, hetzij ze 't 
„griezelig* vonden, om' t insectenei of't levend 
jong met den honig mee naar binnen te 
krijgen. 

Doch toen ze een bijzonder groot gat in 
den grond zagen, moesten ze toch weer gangen 
graven, om te kijken welk honigmysterie daar 
in de diepte woonde en na veel gewurm en 

geploeter vonden ze den groeten zwarte 
nijdigen loopkever Broscus. 

Zoo gingen wij verder, al uitziend naar-
planten en diereu, en boven op een enorm 
duin aten we onze boterhammen. Het heet 
,/de Koegelwiek" en komt voor in een der 
vele verhalen van krijg en roof, storm en 
nood, die op dit beminnelijk eiland met zijn 
woelig verleden de ronde doen. 

Van de Koegelwiek ging het steeds Noord
waarts door groote valleien, die kort geleden 
nog geheel kaal waren, maar nu een armelijk 
plantenkleed gingen ontwikkelen, waarin 
de mooie Erythraea wel het beste figuur 
maakte. Ondanks het prachtige zomerweer 
kreeg je hier toch een noordpoolachtig gevoel, 
een gevoel, waarin we versterkt werden 
toen we opzagen naar de zon en daar een 
allerprachtigsten halo ontdekten, met twee 
zeer schitterende en twee minder duidelijke 
bijzonnen. 

Dat was voor Brammetje en Zwammetje een 
buitenkansje en voor de anderen trouwens ook. Zoo'n 
luchtverschijnsel, dat je alleen in boeken hebt zien 
beschreven en afgebeeld, in volle glorie en werkelijk
heid te aanschouwen, dat is nog eens de moeite 
waard, en met genoegen kon ik er nog bij vertellen, 
dat op onze Noordzee-eilanden zulke luchtverschijn-
selen nog al vaak worden waargenomen en dat we 
eens van den Eierlandschen toren heel Harlingen als 
een prachtig Fata Morgana onderstboven in de lucht 
hadden zien staan. 

We raakten in een uiterst opgewekte stemming, 
die zelfs niet verstoord werd door het lugubere 
Terschellingsche rijmpje: 

Ban kring om fle mnan 
Oie kan vergaan ; 
.Maar een kring om de zon 
Daar huilt menig vrouw en kind om I 

Lepeltjesheide. 



I M K E R E N . 11 

Nu, wij hebben in 't geheel niet gehuild. Wel 
geschreeuwd en gelachen, toen we eenmaal op het 
strand waren, het mooiste strand van dé heele 
wereld. 

In Domburg, Scheveningen, Zandvoort en zelfs 
op Texel weet je altijd, dat achter de horizont, en 
niet eens zoo heel ver, weer Engeland ligt, maar 
hier op Terschelling is geen overkant, je kijkt regel
recht de wereld uit over de Noordpool heen. Hoe 
wit is hier het zand, hoe helder het water. De 
Westewind woei evenwijdig aan de kust; wij zetten 
aangespoelde blikjes op hun kant en die werden dan 
door de wind mijlen ver voortgerold met groote 
snelheid. Wij jutten verscheidene flesschen, stokken, 
kurken, blokjes en een heel dikke kaars en werden 
allemaal behoorlijk nat bij het hooger ophalen van 
een aangespoelde kist, waarin ten slotte niets anders 
zat dan wit zand. Maar ik had een paar dagen 
geleden op Texel nog dubloenen gekocht van de 
Lutine, het millioenenschip, dat honderd jaar geleden 
voor Terschelling gestrand is en waarvan we den 
vorigen avond in 't boekje hadden gelezen. En nu 
liepen wij nog een mijl 't strand langs, om ook 
schatten te vinden, maar het bleef bij de leege 
flesschen. 

Toen weer de duinen door, recht uit recht aan 
op het baak van de reddingsboot af, door kale 
vlakten en barre duinen, totdat we bij een vriendelijke 
hoeve onder schaduwrijk geboomte ons trouwe vier
span vonden, dat ons evenals den vorigen dag weer 
allergezelligst langzaam naar ons hoofdkwartier terug
voerde. 

JAC. P. TH. 

{Wo7-dt vervolgd). 

IMKEREN. 
H e t z w e r m e n . 

^ / j e t is begin Mei. 
«jT Uw volk heeft zich naar wensch ontwikkeld. Raat 

-f na raat is met broed bezet geworden; wat mede te 
danken was aan uwe oordeelkundige tusschenplaatsing van 
nieuwe raampjes (zie vorige artikels!). 

Stamp vol jonge, gezonde byen is de woning. De wekelijksche 
inspectie wordt zelfs ietwat moeilijk, zóó zitten tusschen 
iedere twee raten de immen opgepropt. 

Nu ziet ge uw kast weer eens na en ge ontwaart iets 
bizonders. Aan den onderkant van een paar raten hebben 
de bijen grootere cellen gebouwd; flinke, ruime zeshoeken. 
In sommige ervan liggen eitjes ook; hier en daar zelfs 
al larven, die veel grooter zijn dan die, welke ge in de 
normale cellen vindt. 

Het is darrenbroed en die groote zeshoeken zijn darren-
wiegen. 

Ge hebt in uw raampjes heele vellen kunstraat gebruikt; 
en daarop staan reeds zeshoekjes gedrukt van de grootte 

van werkstercellen. Het kost uw immen nu nog al wat 
moeite, op die grondslagen toch de grootere darrenwoningen 
op te trekken. Vandaar dat ge veel minder darrenbouw 
krijgt met heele vellen kunstraat dan uw buurman, die 
slechts smalle reepjes „voorbouw" in de raampjes gaf. Die 
krijgt raten met driekwart darrencellen. En dat is te veel. 
Hier komt alweer een voordeel van uw kunstraat uit. 

Zoo omstreeks begin Mei bemerkt ge nog een van de 
gewone regelen der bijen-architectuur afwijkende bouwerij. 
Ook al onder aan de raten of aan de zijkanten, zelden 
middenop de raat, ziet ge een aantal wasgewrochten hangen, 
die wel wat hebben van een kleinen vingerhoed of eikeldop, 
met de opening naar beneden. Die wassen vingerhoedjes 
zijn koninginnecellen. 

Dan wil uw volk gaan „zwermen". 
Laat ge nu uw beestjes stil begaan, dan zal er het volgende 

geschieden: 
Nadat al heel wat groote, brommend-gonzende darren, 

mannetjes, gekweekt zijn, worden in de koninginnecellen 
eitjes gedeponeerd. Deze verschillen in niets van de gewone 
werkby-eitjes; maar door ruimere woning en krachtiger 
voeding weten de werksteirs ze tot volkomen wijfjes 
koninginnen, op te kweeken. 

Als zoo'n nieuwe koningin op 't uitkomen staat, loopt 
het anders zoo kranig geregelde werkplan der immen in 
de war; ja, er wordt geluierd, gestaakt. Het heele volkje 
is onrustig, zenuwachtig, en arbeidt ongeregeld : de „zwerm-
koorts" heeft hen te pakken. 

Daar komt op een prachtigen, warmen dag in Mei of 
begin Juni scheiding in de zoo eensgezinde eskadrons van 
ijverig arbeidenden aan één doel. Vreemde tooneelen zijn 
afgespeeld in 't duister inwendige der woning; vreemde 
geluiden zijn er vernomen. Een jonge koningin heeft hare 
cel verlaten. Haar oude moeder duldt echter geen mede-
dingster en de anders zoo vreedzame gaat nu met krom
gebogen, feilen angel haar eigen kind, de jonge koningin, 
te lijf. Daar schaart zich echter een kring van moedige, 
jonge werksters om de jeugdige bedreigde. Met den noodigen 
eerbied, maar onverbiddelijk, wordt de oude moeder ver. 
hinderd, haar koninklijke telg te doorsteken. Een en ander
maal echter probeert ze den verdedigenden kring te door-, 
breken; dan, het gaat niet, de oude moeder geeft het op. 
Maar biyven kan ze niet, waar ze niet meer als eenige. 
moeder geëerd wordt. Straks immers zal ook haar dochter 
haar deel in de taak der voortplanting eischen. 

De oude moeder zal voor haar nakomelinge wijken. 
Reeds is de vreedzame rust van 't nijvere bijenvolk 

verstoord. Twee kampen vormen zich. De jeugdigen scharen 
zich om de jonge koningin, die ook moeder worden wil; 
maar de ouderen omstuwen haar, die hen het leven schonk 
en storten zich met haar naar den uitgang van 't huis; zoo 
lang hun onbetwist eigendom; nu het vrijwillig verlatend. 

By drommen storten de bijen het vlieggat uit. Eenige 
oogenblikken gonzen de duizenden vroolijk in de lucht 
vóór de woning. Dan schijnen ze plotseling een doel te 
hebben: de oude koningin heeft zich op korten afstand 
gezet op een boomtak, de gansche zwerm vliegt aan op 
dezelfde plek en na een paar minuten hangt alles bijeen 
aan der. tak, als één groote, levende druiventros. 

Neen, wees niet angstig. Kom gerust onbeschermd naderbij, 
om dien klomp van glimmende vleugels en bruine lichamen 
nader te bezien. Zwermbijen steken zelden of nooit. Er zijn 
voorbeelden bekend van imkers, die de koniugin van een 
aftrekkenden zwerm op hun blooten arm zetten, en de 
gansche troep verzamelde zich er onderaan zonder hem 
leed te doen. 

Zoo'n eerste zwerm trekt altijd af rond den middag-


