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IMKERZORG. 
^ n de eerste week van Juni ontving ik van een groot-
1 handelaar, volgens bestelling, een zwerm büen met een 

' koningin, half Italiaansch bloed. 
Zuivere Italiaansche of Ligurische büen zün inheemsch 

in een landstreek op den grens van Zwitserland en Italië. 
Door kruising met gewone Duitsche büen heeft men een 
ras verkregen, dat verschillende uitmuntende eigenschappen 
vertoont. De koningin is gemakkelü'ker uit te zoeken, daar 
ze een grootendeels geel of oranjekleurig achtorlüf heeft; 
de werkbüen vertoonen op dat lichaamsdeel eenige gele 
ringen. Zoo'n koningin is zeer vruchtbaar; 't volk werkt 
meestal hard en vliegt vroeger en later dan de gewone 
büen. Tegenover deze voordeelen staan ook weer enkele 
nadeelen. 

Daar ik nu voor een proef een vroegen zwerm noodig 
had, stuurde de handelaar me z'n eersten. De zwerm was 
wel niet overgroot, schreef hy erbü; maar, daar er zulk 
een uitmuntende koningin bü was, zoa het volk zich wel 
snel uitbreiden. 

Nu, het bleek spoedig, dat de man waarheid gesproken, 
of liever geschreven had. Op sommige mooie Junidagen 
legde m'n koningin circa 3000 eitjes. Daar konden zelfs 
de kippen van m'n buurman niet tegenop; anders een 
toom puike legsters! 

't Gevolg was natuurlyk oen enorme vermeerdering van 
volk. Onderzocht ik de kast eens, dan bleek raat na raat 
van top- tot grondlat overdekt met meest verzegeld broed, 
waarover een dikke laag büen krioelde. Natuurlük zorgde 
ik steeds voor nieuwe ruimte. 

Vioege honing kwam er onder die omstandigheden niet 
veel binnen. Of liever, ja, binnen kwam hy wel, maar door 
al die jonge bytjes werd hy' ook weer gauw verorberd. 
Dat zou echter best in orde komen. Een sterk volk is 
toch maar alles; dat gaat vóór overvloed van vroegen 
honing. Als eenmaal het drukke broeden voorbü is, sleept 
zoo'n sterk volk pond na pond oogstbaren honing binnen 
in den nazomer. 

Toen mün volk de kast zoowat drie weken bewoond 
had, moest ik al een paar half voltooide koninginnecellen 
wegsnüden. Die zaten hier on daar in een hoekje vastge-
bouwd. Veel ruimte was er niet voor, daar ik voor heele 
vellen kunstraat gezorgd had; evenmin als voor dedarren-
cellen, ook hier en daar in een hoekje aanwezig. 

Natuurlük, dat zoo'n krachtig toenemend volk nogal 
zwermlustig werd; ofschoon ik ze ruimte genoeg verschafte. 
Maar zwermen mocht het volk niet. 

't Werd een vreemde zomer! Eerst een paar zwoele, 
warme weken. De volksvermeerdering schreed met ver
snelden pas voort: wolken byen stormden het breede 
vlieggat uit en in. Ik bleef koninginnecellen wegsnyden. 

Daarop volgde koud, kil, regenachtig weer; een goede 
veertien dagen lang. Ik kon myn kast niet best openen: 
de afkoeling zou te sterk zyn. En immers: ik had het 
volk tevoren nauwkeurig nagezien! 't Zou al heel toevallig 
zyn, als ze nu juist in deze paar weken een jonge koningin 
opfokten! Misschien ook was de imker wel juist wat lui 
uitgevallen. 

Eindeiyk, na dien somberen, killen regentyd, daar straalde 
de zon op een goeden morgen weer met haar echte, oude, 
zomersche kracht, 't Werd nu toch ook wel tyd, om de 
kast nog eens na te zien. Dat deed ik dan ook. Wat een 
volk! De büen borrelden als een zwarte stroom de kast 
uit, als je de kleedjes oplichtte! 

Koninginnecellen hadden ze ook al weer gebouwd; een 
handvol groote, die al vergezeld waren zelfs, sneed ik weg. 

Of het er dus ook na aan toe was geweest! Maar gelukkig: 
't govaar voor zwermen was nu afgewend, meende ik. Ja, 
als ik eens een moerdop vergeten had! Maar daarvoor 
had ik raat na raat veel te nauwkeurig nagezien. 

Dus maakte ik de woning weer dicht. 
Gelukkig, dat ik m'n kap weer kon afzetten. Poeh! 't 

was ook zoo warm. Wat een verschil met de vorige dagen; 
toen zoo guur en nü baadden mensch en dier en plant 
aemechtig in heeten, hellen, zomerzonnebrand. 

De bodemplank müner kast liet ik een centimeter zakken, 
zoodat de talrüke by'en aan drie kanten tegeiyk hun woning 
binnen konden komen. Nog even het drukke gevlieg 
bekeken en dan weer aan ander werk 

Maar wat is dat ? Een zwarte stroom van duizenden byen 
golft door de breede openingen over de randen der vlieg-
plank de kast uit. Een luid gezoem weerklinkt! Duizenden 
andere volgen; een oogenblik later gaat alles omhoog en 
daar vliegt de geheele zwerm — want dat was het — 
warrelend dooreen op een open plek tusschen de kruinen 
der boomen, die m'n tuin van alle zü'den omsluiten. 

Het eerste oogenblik wist ik niet, wat ik zag. Ik had 
immers juist de kast nagezien en de koninginnecellen 
weggesneden! Maar ik was net even te laat geweest en 
nu was me de zwerm als onder de handen doorgeglipt. 

Daar stond ik nu met open mond omhoog te staren, 
naar m'n zwerm, waarvoor ik me zooveel moeite had getroost, 
om hem binnen te houden. Was ik nu maar niet te traag 
geweest, om nog eens een keer meer de kast te onder
zoeken. Had ik maar 

En ondertusschen zoemden en gonsden de duizenden 
vroolyk daar omhoog; ze schoten bliksemsnel door en over 
elkaar, op kleine plekjes, streepjes en sterretjes tooverond 
tegen den heet-koperen Juli-hernel. 

Zouden ze aanvliegen? 
Nauwkeurig ging ik kruin voor kruin, tak voor tak, 

boven mü na; en ja hoor, daar ontwaarde ik al een dotje 
büen, dat zich zette. Maar op wat voor een plaats! Minstens 
twaalf meter hoog in de kruin van een slanken, kalen 
den, in den tuin van een müner buren. 

Gaandeweg werd het aantal rondvliegers minder, het 
trosje daarboven in den den grooter en zwaarder. En na 
verloop van een paar uur hing daar de gansche zwerm, 
als een reusachtige druiventros, kalm en stil, beschaduwd 
door het naaldenloover; heel omhoog, ver, ver buiten 
menschenbereik. 

En ik keek er naar, tot mün nekspieren er zeer van deden, 
met het gevoel van een kind, dat z'n gasbal nakü'kt, die 
met het gebroken draadje schuin de lucht in gaat, al verder
en verder; al kleiner en kleiner 

Maar toch, mijn gasbal, alias zwerm, was niet voorgoed 
verloren, al zou het terugwinnen met de noodige moeite 
gepaard gaan. 

Ik kreeg vriendelüke hulp: de tuinman van mün geachten 
overbuurman, ook een liefhebber-imker, zou me tegen den 
avond komen helpen, om den zwerm op te vangen en 
naar beneden te krygen. 

Zoo geschiedde dan ook. 
We vroegen en verkregen verlof van buurman, om in 

z'n tuin onzen gang te gaan. We zochten den boom eens 
op; eerst nu je er vlak onder stond en loodrecht langs 
den kalen stam omhoog keek, besefte je den afstand, die 
ons van mün schat scheidde, en wat een moeite het 
inpalmen ons kosten zou. 

De grootste ladder uit de buurt werd geleend; voorzichtig 
tegen den den geplaatst, bracht die me niet veel verder 
dan halfweg den zwerm. Verder opklauteren tegen dien 
kalen stam was onmogelyk. Maar al was ik in den kruin 
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geklommen, dan had ik den zwerm nog niet kunnen 
bereiken, daar hy hing aan een dunnen tak, die veel verder 
dwars van den stam uitstak, dan men op den grond staande, 
wel zou vermoeden. 

Daarom maar weder omlaag en verder raad geschaft. 
Myn vriend, de tuinman, zocht en vond een stevige, 

lange lat. Op den top daarvan bevestigden we onzen vang-
korf. Samen klommen we toen weer met onze machine 
tegen den ladder op; ik boven, den korf sturende in de 
richting van den zwerm; m'n helper, eenige meters lager, 
het uiteinde der lat vasthoudende. 

Langzaam kropen we zoo voorzichtig mogelijk tegen den 
ladder omhoog. De slanke den boog en piepte al onheil
spellender onder de vreemde vracht, hoe hooger we kwamen. 
Beneden toekykende, vrouwelüke bloedverwanten riepen 
ons angstig toe, ons kostbare leven toch niet te wagen 
voor een byenzwerm. „Laat 'm dan maar liever zitten." — 
Maar wy mannen desespereerden niet,. En de zwerm steeg 
voor ons in waarde en in begeeriykheid, naarmate het 
gevaar en de moeite grooter werden. 

Ten slotte: daar had ik, zoover mogelijk overbuigonde, den 
korf juist onder den zwerm. „Klaar daaronder?" schreeuwde 
ik. Eén, twee, drie! Mün helper stoot van onderen af de 
lat met den korf krachtig omhoog, ik stuur alles in goede 
richting, en op 't zelfde oogenblik ploft de zwerm in 
den korf. 

De forsche stoot doortrilt den ganschen den; ladder en 
stam buigen en zwiepen terug; maar wü houden ons goed 
vast. En langzaam dalen we wat lager met onzen herover
den schat. 

De rust van den zwerm is natuurlyk verstoord; de 
grootste helft der byen hebben we in den korf, maar 
duizenden vliegen luid gonzend om ons heen. 

Zouden we de moer in den korf hebben ? Eenige oogen-
blikken vol spannend toezien. . . . en ja hoor, de meeste 
rondvliegsters komen omlaag en voegen zich bü haar zusters 
in den korf. Daar we deze niet kunnen ophangen, dalen 
we nu langzaam af tot op den grond, maken den korf van 
de lat los en plaatsen hem, omgekeerd, schuin tegen don 
voet van den ladder. 

Een luid gegons der byen wijst al wat nog vliegt daar 
omhoog, den weg naar den korf beneden on tegen schemer 
kunnen we met voldoening constateeren, dat de heele 
zwerm binnen gekomen is. De vangkorf werd daarop met 
een doek gesloten en naar mün tuin gedragen. 

Om allerlei redenen had ik besloten, den zwerm niet 
weer by het eigen volk in de oude kast te voogen, maar 
in een nieuwe woning te kloppen. Inderhaast had ik in 
een ongebruikte kast acht van de veertien raampjes, van 
kunstraat voorzien. Door anderen noodigen arbeid had ik 
geen tijd, de büen zelf te laten „inloopen", maar ik klopte 
ze in de open ruimte der kast, naast de raampjes met 
kunstraat. Daarop dekte ik alles met een kleedje en het 
deksel toe, en vóór donker was alles bered! 

Dus had mijn volk mij, circa vy'f weken na aankomst, 
een nieuw volk geleverd, veel zwaarder nog, dan 't zelf 
in ' t begin geweest was. 

Den volgenden morgen; nog zwoelwarm weder. 
Ik zou eens even zien, hoe 't nieuwe volkje 't maakte; 

of ze al uit de leege kastruimte naar de raampjes met 
kunstraat overgekropen waren en meteen de kast met 
nieuwe raampjes byvullen. 

Voorzichtig ligt ik 't deksel op: het dekkleedje wordt 
zichtbaar, hol omlaag getrokken door 't gewicht der byen. 
De heele zwerm hangt in de ledige kastruimte aan 't 
dekkleoclje naar omlaag; aan ' t andere eind hangen de 

kunstraatvellen onaangeroerd. 
Ik bromde zoo iets van „domme instikt-beesten" en gaf 

een tik op 't kleedje, zoodat de zwerm op den bodem der 
kfst terecht kwam. Kijk, ze hadden 's nachts waarlük 
onder tegen het kleedje al twee mooi-witte, eivormige 
stukjes raat gefabriceerd! 

De raampjes mot kunstraat schuif ik nu zoo dicht mogelijk 
bij de wriemelende massa op den kastbodem, om don byen 
het opkruipen gemakkeiyk te maken 

Maar wat is dat? Een helder gezoem wordt plotseling 
gehoord. Inplaats van tegen de raten op te kruipen, stort 
de gansche bende styfkoppigen zich weer de vlieggaten 
uit, eenige minuten warrelt alles weer dooreen tusschen 
de boomtoppen, het tooneel van gisteren herhaalt zich. 
Eindelijk vliegt de zwerm opnieuw aan; weer in een den, 
maar nog wel twee meter hooger dan den vorigen dag, 
en aan het uiteinde van een ver uitstekenden tak. 

Daar hing myn schat nogmaals ver buiten mijn bereik. 
M'n trouwe helper van gisteren kwam weer eens kyken. 

Toen de zon wat dalen ging, begonnen we ten tweede 
male te probeeren, do vluchtelingen in onze macht te 
kry'gen. 

De ladder van gisteren hielp ons bü dien reuzonden 
niet veel meer dan een stoof bü 't schoonmaken van een 
dakgoot. 

Gelukkig wist m'n helper raad: buurmans huis werd 
geschilderd. Daar waren groote ladders. We leenden den 
langston; ook die bracht ons niet hoog genoeg. Twee 
schilders echter, die mee waren komen küken, bonden 
voor ons de twee ladders met een touw aan elkaar, zoo 
handig en stevig, als alleen schilders zulks kunnen. 

Daarop maakten we de lat met den vangkorf erop weer 
in orde. Met onze zware machine — zoo'n korf op een 
ruwe, dikke lat valt bij 't balanceeren niet mee! — ging 
ik eens een eindje de gekoppelde ladders op, om te beproeven, 
of 't zoo zou gaan. Maar nadat ook m'n trouwe medewerker 
die manoeuvre eens had uitgevoerd, moesten we beiden 
elkaar eerlyk bekennen, dat wy gewone laag-bij-den-grond' 
menschen boven op zoo'n slappen hoogen ladder, tegen 
een slanken buigenden boomstam, werk genoeg hadden, 
om onze eigen dierbare lichamen in behoorlijk evenwicht 
te houden. Laat staan, dat we in deze labiele houding 
konden werken met onze zware vangmachine, zoo straks 
met een wichtigen zwerm erin en omgonsd door duizend 
bijen, die er door al dat gescharrel niet rustiger op werden. 

De schilder vond ons flauw; hy had wel op hooger en 
zwiepender ladders gewerkt. Als hü een bijenkap mocht 
leenen, zou hij wel helpen. 

Die dienst werd gaarne aangenomen. De schilder, als 
imker uitgedost — een vreemde combinatie! — ging 't 
hoogst den ladder op. Hü stuurde den korf tot onder den 
zwerm; ik kwam achteraan met het einde der lat, om te 
stoeten. 

Eén, twee, d r i e ! . . . . Ik stootte met allo kracht, die me 
restte; hoog op den ladder, die, zoo zwaar belast, zwiepte 
en piepte van 't geschok. 

Maar och arme, wel plofte een klomp büen in ons vang-
toestel, maar een goed deel bleef zitten tusschen de denne-
naalden, waaronder ook de kon'ngin. Onze korf raakte in 
een ommezien weer leeg en alles vloog weer op de oude 
plek aan. 

Wat nu? 
Ik had nog een idee; dom, dat 'k daar niet eerder aan 

gedacht had! Een halven meter boven den tak, waaraan 
de zwerm hing, ontsproot een andere. Ik stelde nu voor 
daaraan een katrol te bevestigen, hier een lijn door te 
halen en 't korste eind daarvan aan den zwermtak te 
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binden. Het langsto eind kon dan beneden worden vast
gehouden. Eén van ons kon dan don zwermtak bü den 
stam afzagen en ermee langs den ladder omlaag loopen, 
terwijl een ander op den grond het touw langzaam mee
vierde. De tak was namelük te groot en te zwaar om zoo 
maar in de hand te worden meegenomen. 

Dat plan wordt goedgekeurd. De schilder gaat weer den 
ladder op en maakt den katrol aan den hoogston tak vast. 

M'n vriend, de tuinman, leent een lang touw, dat hy 
gebruikt, om langs lange moesbedden te spannen. Hü 
hoopt, dat 't nog sterk genoeg is, want het ligt wel eens 
dagen lang buiten in regen en wind! Het touw wordt 
boven bevestigd. Dan gaat de schilder voorzichtig aan 't 
zagen. Regelmatig wiegelt de byentros aan 't eind van 
den tak, ginds omhoog, door de zaagbeweging. Haast is 
de tak door! Nog een paar halen! Daar zweeft de tak met 
zwerm en al vrü hoven ons hoofd; de schilder op den 
ladder houdt hem aan 't afgezaagde eind in balans en 
gaat dan langzaam dalen, terwül wü op den grond het 
touw vieren. 

Het gaat langzaam, maar zeker 
Dan pang! Daar breekt het touw op een zwakke 

plaats, waar het „verlegen" was. En do zware dennetak 
stort met zwerm en al van een hoogte van twaalf meter 
omlaag. Krakend baant hü zich een weg door lagere 
heesters en ploft neer op 't dak van een schuur. 

Eenige oogenblikken is 't een dooreenwarreling van 
takken, bladeren, dennenaalden en büen; deze laatste zün 
natuurlyk reeds bü 't begin der salto mortale opgevlogen. 

Dan komt alles langzaam tot rust; de diertjes vliegen 
weer rustig aan, maar nu goed bereikbaar, aan een der 
onderste takk&n van een boom in m'n eigen tuin, dichtbü 
de voor hen bestemde woning. 

We laten ze nu kalm zich verzamelen. Ondertusschen 
wordt do woning in orde gebracht. De kast wordt aan 
den voorkant opgelicht; een breede plank, met een laken 
ovordokt, komt voor de opening. 

De zon neigt ten ondergang; m'n trouwe helper haalt 
z'n snoeischaar. Hü knipt voorzichtig den dunnen tak af, 
waaraan de zwerm in een langwerpigen, tweepuntigon 
tros hangt en vlüt dien kalm op 't laken vóór de kast neer. 

Geen by vliegt op. Met een lepel brengen we een aantal 
by de kastingang. Dadeiyk komt er richting in de trillende 
glasvleugeltjes der bruine massa op 't laken. En de levende 
stroom trekt vlug de donkere, beschermende kasthólte binnen. 

Ik zet een flesch met suikerwater als voeder er op f*) 
breng alles in den gewonen stand. En daarbinnen, in de 
duistere woning, klinkt een tevreden, regelmatig geluid. 

Daar begint het wonderiyke werk in't nieuwe koninkrük 
nog dien eigen nacht. . 

O JU^v. « _ ^ 4 -v-Ji . ^ i ^u . .£.* W « ^ v«A.J. *-<»-*«• 
nuvemnn, Sept. 1906. C. H. J. RAAD. 

MIJN OPEN AQUARIUM. 
(Zie blz. 79 van dit deel). 

| a a t ik nu vertellen hoe 't van den Zomer met mün 
J\-^ aquarium gegaan is. 

Langzamerhand ontwikkeldende verschillende planten, en 
kregen de waterleliön hunne volle afmeting, trots al de 
kou gedurende de geheele maand Juni. 

Op zekeren dag zag ik een mijner watersalamanders over 

het midden-tuinpark marcheeren; ik dacht niet beter te 
kunnen doen, dan het diertje in de vyver te zetten, doch 
in minder dan geen tyd had de waterschildpad het diertje 
te pakken, en deeriyk gehavend. Eén voor één werden de 
pootjes uitgerukt en eindelük voorgoed naar binnen 
gewerkt. 

Ongeveer begin Juni kwam het duizendblad in bloei, 
ontelbare kleine witte bloempjes op teere dunne stongeltjes 
staken boven het water uit; een allerliefst gezicht. 

29 Juni kreeg ik de knoppen der waterleliën te zien, en 
voorn.1. van een zware plant, waaraan ik niet minder dan 
elf groote bladen telde, van 20 tot 25 c.M. diameter. 

Voor het eerst van my'n leven zag ik hioi- het pijlkruid, 
zooals het dan werkelyk is. Aanvankeiyk kleine blaadjes 
in en op 't water, doch van lieverlede kwamen er al by', 
die rechtopstaand uit het water omhoog reikten, totdat 
ik ten slotte de eigenlüke forsche bladen te zien kreeg 
van ongeveer 12 tot 18 c.M. lengte. 

Zoo ongemerkt raakte de oppervlakte vol met bladeren 
en planten, de eene al mooier als de andere. Een hand vol 
wurmen deed mün visschen boven het water uit
springen. . 

Myn open aquarium. Bloeiend Pyikruid. 

Aardig is het om te zien, hoe de moeras-schildpad alle 
pogingen in het werk stelt om toch maar zoo vlugmogeiyk 
naar den bodem te komen. Wat heeft zoo'n dier toch een 
toer om vlug naar de diepte te komen. 

Het is een keer voorgekomen dat ik hem een dikke 
dauwwonn voorhield, doch eer de schildpad het benul had om 
toe te happen, schoot er geheel onverwachts een karper 
van een 20 c.M. van onder oen plompeblad vandaan, en 
kaapte heel netjes de worm voor z'n neus weg. Wat stond 
ik daar beteuterd van te küken; zoo iets had ik nu toch 
allerminst verwacht. 

Van al de slakken, die ik ongeveer ha'f Maart in de 
vyver gebracht had, is er na verloop van ongeveer 3 maanden 
niet één meer te bekennen. Of myn schildpad daar opruiming 
onder gehouden heeft? Om de 2 a 3 dagen wierp ik er een 
kap oudbakken brood in, doch meestal was daar den 
volgenden dag niets meer van terug te vinden. 

Vanaf 12 tot ongeveer 21 Juli heb ik genoten van den 
bloei mynerwaterleliën. Twee zware rosetten met hagelwitte 
schermblaadjes en goudgeel hart lagen onbewegelük op 
het water. Nog maar kort hebben deze afgedaan, of het 
pÜlkruid brengt weer wat afwisseling. Om do 3 dagen zoo 
ongeveer telkens een niouw forsch blad, en ook hieraan 


