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IMKEREN TE AMSTERDAM. 
^jVjot was in de lente van het vorige jaar, dat myn broer 
iff en ik, geïnspireerd door do flinke artikelen van den 
' Hoer Ghr. H. J. Baad, besloten, eens te beproeven, of 
imkeren in een stad als Amsterdam met succes ondernomen 
kon worden. De omstandigheden, waarin wy verkeerden, 
waren anders niet onverdeeld gunstig to noemen. Weliswaar 
wonen wy niet al te ver van het Vondelpark, maar daar 
tegenover staat, dat wy geen tuin of balkon ryk zyn, dat 
een goodo standplaats voor een bijenkast zouden kunnen aan
bieden. Doch, een warm natuurvriend moet zich niet zoo 
gauw uit het veld laten slaan en daarom gaven wy den 
moed nog niet direct op. Wij hebbon nameiyk een goot, 
een voor een Amsterdamsche revolutiewoning byzonder 
mooie goot, op sommige plaatsen meer dan 1 ^1. breed, en 
zeer gemakkelijk te bereiken uit een paar zolderramen. i5n 
op deze goot nu was al onze imkershoop gevestigd. Wy' 
namen herhaaldeiyk de maat, en kwamen tot de conclusie, 
dat een byenwoning, systeem Raad, met gemak in onze 
goot kou staan, en dat wy ruimte genoeg zoudon overhouden, 
om ons toekomstig immonvolkje naar den eisch te behandelen. 

En toen togen wy aan het werk. Mijn broer deed won
deren met stukjes hout van oude eierkisten, met plankjes 
en latjes van allerlei herkomst. Wij wisten na eenige moeite 
een paar bossen stroo te krygon van een stalhouder uit de 
buurt, en na een paar weken harden arbeid, hadden wy een 
keurige bijenkast gereed, geheel volgens den eisch gecon
strueerd, en prachtig mooi met stroo bekleed. Zelfs hadden 
wy onzen korf van binnen netjes beplakt met bruin kaft-
papier, een attentie, die onze byen echter niet erg op prijs 
bleken te stellen, want het eerste wat zy deden, was het 
verwyderen van het grootste deel dezer binnenbekleeding. 
Ook van de noodige kunstraat waren wy gauw voorzien, 
doch minder vlot ging het aanschaffen van een zwerm. 
Gelukkig hadden wij echter nog een oude kennis, waarvan 
wij wisten, dat hy er byen op nahield, en dezen besloten 
wy in den arm te nemen. 

In het eerst had hy er by'zonder weinig verwachting van. 
Hij meende stijf en strak, dat hier geen byen aan den 
kost zouden kunnen komen, dat zy hunne 
woning niet zouden kunnen terugvinden, 
enz. enz., om kort te gaan, hy bracht 
een massa bezwaren te berde, die wy 
slechts met de grootste moeite konden 
ontzenuwen. Doch eindelijk zou hy ons 
dan toch maar helpen. Hij achtte het het 
beste, dat wy" onze kast naar hem toe
stuurden, dan zou hij er een zwerm in 
doen, de immen konden dan bij hem 
aan hun woning gewennen, en dan zou 
hy de volle kast wel naar Amsterdam 
expediöeren. En aldus geschiedde het. Al 
heel spoedig kreeg hij een zwerm. Wy 
zonden onze kast weg, en na een,dag of 
acht kregen wy bericht, dat wy onze 
bytjes van de Hoornsche boot konden 
laten halen. Het was dien dag een heel 
uitgaansdagje voor onze immen! Eerst 
waren zy twee uur lang in een schuitje 
vervoerd, toen hadden zij drie uur op de 
Hoornsche boot gepasseerd, en vervolgens 
werden zy nog heel Amsterdam doorge
reden! Maar toch arriveerden onze bytjes 
goed gezond by ons thuis. Keurig waren 
zy verpakt! 

„Voorzichtig/ Niet kantelen.' Levende bijen!" stond er 
op onze kast, die dan ook door kruiers enz. met opmer
kelijke discretie werd behandeld. Maar zoo goed was de 
verpakking toch niet, of eenige immen hadden weten uit 
te breken. Er was nl. een kleine kwast uit een van de 
plankjes gevallen. Wy hadden dit openingetje met een prop 
was gesloten. En hierdoor nu ontsnapten de byen. Toen 
wij de kast by de trap opdroegen, zweefden er een stuk 
of zes bewoners met kwaadaardig gezoem rond onze hoofden. 
Doch steken deden ze gelukkig niet. Waarschijnlijk waren 
ze te verbouwereerd van de wonderen eener groote stad, 
om zich nog het bestaan van een angel te herinneren. Het 
plaatsen van onze byenwoning liep dan ook zonder eenig 
incident af. 

Zoo waren wy dan in het verlangde bezit geraakt van 
een kolonie bijen, 's Avonds deden wij de vhegschuif open 
en men begrijpt, dat wy den volgenden morgen met groote 
belangstelling, de daden onzer nieuwe huisgenooten gade
sloegen. Gelukkig was het mooi weer, en het duurde dan 
ook niet heel lang of de eerste immen vertoonden zich op 
het vliegplankje. In steeds grooter kringen vlogen zij om 
de kast, over het dak, hoog in de lucht, doch met een 
tooneelkyker konden wij gemakkelyk waarnemen, dat geen 
enkele bij wegvloog. Zy keerden alle direct weer naar de 
woning terug. Eerst een paar dagen later begonnen zy to 
werken. Dicht in de buurt stond een prachtig bosje heeriyk 
bloeiende wilde rozen. En dit was het eerste doel onzer 
kolonie. Wat werkten die beestjes! Geel van het stuifmeel, 
bepoederd als molenaars, kwamen zy binnen. Het was al 
direct een alleraardigst bedrilvig schouwspel. En dat zy 
ook honig binnenbrachten, bleek ons uit het opschieten van 
het werk binnen in den korf. Doch toen kwam er een 
slappe tijd. Er bloeide in het park niet zoo heel veel, en 
daarbij kwamen er een paar weken, dat het leeiyk weel
was, zoodat wij duideiyk konden merken, dat onze immen 
inteerden. En reeds -wanhoopten wij aan het goede succes 
van onze proefneming, toen er een plotselinge ommekeer 
kwam door het bloeien der linden. Wat hebben onze byon 
van deze boomen geprofiteerd! In nog geen twee weken 
was de geheele kast niet alleen volgebouwd, doch vol van 
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verzegelde cellen, en zoo zwaar, dat wy ze nauweiyks 
konden oplichten. 

Onze bijen verkeerden dan ook klaarblykeiyk in uitste
kende conditie! Vrooiyk zoemend verschenen zy 's morgens 
op het vliegplankje en byna altyd waren er eenige waar 
te nemen, die met opgericht achteriyf en hoog op de 
pooten, vrooiyk in het zomerzonnetje stonden te snorren. 
Doch niet altyd waren de elementen onze kolonie zoo 
gunstig. Zoo begon het eens op een prachtigen zomerdag 
plotseling te stortregenen. Klaarbiykeiyk hadden de byen 
hierop niet gerekend, want het was een algemeen „sauve 
qui peut!" Een ware kolonuenyvere werksters kwam geheel 
overstuur de veilige woning opzoeken. Dat wij veel byen 
hadden, wisten we! Doch dat er zoo ontzettend veel waren 
dat wisten we niet. Zy verschenen in zulke menigten voor 
den vliegspleet, dat deze den steeds aangroeienden stroom 
niet kon verzwelgen en al spoedig 
dobberden er eenige byen op de baren 
van onze inmiddels in een beek ver
anderde goot. Gelukkig bleven zulke 
rampen even zeldzaam als de verwoes
ting van San Francisco in de menschon-
wereld, want onze byen hadden een 
opmerkelijk goeden blik op het weer. 
Bleven zy 's morgens thuis,dan konden 
wy gerust onze paraplu meenemen, 
vlogen zy uit, dan werd het byna altyd 
mooi weer. Totaal afgevlogen bijen, 
met tot den draad versleten, uitge-
rafelde vleugeltjes vonden wy echter 
lederen dag. Doch soms vielen er ook 
een paar immen uit den korf, die 
klaarbiykeiyk de grootste pyn leden. 
Krimpend vielen deze van het vlieg
plankje, en altyd waren zy verlamd, 
hetzy rechts hetzy links of ook wel 
aan de beide achterpooten. Wel een 
keer of vier hebben wy dit gezien! 
Waren dit vreemde indringers, die 
door onze byengewelddadig verwyderd 
en gestoken waren ? Misschien wel. 
Want dat er goed wacht gehouden 
werd by onze kast, dat ondervonden 

vaak de dikke bromvliegen die zoemend 
door onze goot vlogen. Een paar keer 
naderde een dezer ongelukkigen de ver
blijfplaats onzer byon. Duur kwam hem 
deze roekeloosheid te staan. Als een furie 
vloog een der wachthebbende immen op 
den onverlaat aan, en eenige oogenblikken 
later verdwenen by en vlieg als één 
klomp over den rand van de goot. 

Wij zorgden er altyd voor, dat onzo 
byen een schotel water hadden met 
drijvende zithoutjes er in. Want eens 
toen wy dat vergeten hadden snapten 
wy beneden in de straat een lm, die 
water haalde uit een allervuilst plasje 
aan den kant van een trottoirband. 

Zoo naderde langzamerhand de winter. 
Omdat wy ons volk zeer laat in den 
tyd gekregen hadden lieten wy hen 
houden wat zy' hadden. Wy dekten onze 
kast toe met kleedjes, vervaardigd van 
een oud karpet, vernauwden den vlieg
spleet, zetten er een plankje voor, 
teneinde het felle licht van een winter

zonnetje te verhinderen in onze byenwoning binnen te 
dringen en ten overvloede gaven wy onze bytjes nog een 
vogelfonteintje met voedsel. Dit hebben zy echter niet 
noodig gehad. Zy konden met hun zolfverzamelden voor
raad ruimschoots toe. Zoodra er eenigszins warme dagen 
kwamen, lieten wy de kolonie uitvliegen. En gretig 
maakten de bytjes van deze hun aangeboden gelegen
heid gebruik. Van den beroemden byen-chocoladeregen 
bemerkten wy echter niets. Lieten zy dit misschien 
na, omdat zy boven een vry drukke straat resideerden? 
Maar wel kostte elk uitstapje aan eenigen het leven. Deze 
gingen dan zitten uit de zon, op de pannen of den goot-
rand, en waren dan al gauw te styf, om hun woning weer 
te bereiken. Interessant was het zulke verstijfde diertjes te 
zien opleven in de warme kamer. Eerst zaten zy dood.-til, 
dan begon er wat beweging te komen, het achterlijf ging 
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hoe langer hoe vlugger op en neer, en eindeiyk vlogen zy 
luid zoemend door het glas, waarin wy hen hadden ge
vangen. En op de vliegplank uitgeschud, rendon zy vroolijk 
hun gastvry vorbiyf binnen. 

Zoo ging de winter gelukkig voorby on reeds werkten 
onze bijen weer prachtig op crocussen, amandelboompjes, 
en later op ahorns, toen er een ernstig tijdstip aanbrak 
voor onze kolonie. Wy beraamden n.1. een verhuizing. Om 
verschillende redenen wilden wy onze byen liever uit de 
goot vandaan nemen en op het dak zetten. Zoo gezegd, 
zoo gedaan. Wy timmerden een soort van houten omhulsel, 
teneinde den wind nog wat beter tegen te houden en op 
een goeden avond werd ons byenpaleis naar het dak over
gebracht. En wat gebeurde nu de volgende dagen? Bijna 
alle immen vonden direct den nieuwen weg, maar ook 
lederen dag zwierf er een troepje dakloozen wanhopig op 
de oude plaats, zeker in de hoogste mate verwonderd, hun 
oude verbiyf daar niet te vinden. Kwam or toevallig een 
boven den dakrand, dan zag of rook hij direct den korf, 
en full speed snelde hij er dan heen. Waarschijnlijk deelden 
de bijen elkaar al gauw het nieuws van de verplaatsing 
mede, of zagen zy de richting door dè vlucht hunner 
slimmero kameraden. Althans na oen dag of vyf verscheen 
er geen enkele im meer voor het dakraampje. En op het 
oogenblik (9 Mei) werken de by'en weer harder dan ooit op 
eschdoorns, paardebloemen en waarschynlijk op tal van 
andero planten. 

Voel plezier hopen wy er nog van te beleven, en indien 
de redactie van „De Levende Natuur" het my vergunt, hoop 
ik de rest mijner ervaringen op imkersgebied mede te deelen. 

Amsterdam. L. DORSMAN CZ. 

DE NESTBOUW VAN ONZE VOGELS. 
Winterkoninkje. — Het winterkoninkje bouw--thet nest op 

allerlei plaatsen, steeds echter overeenkomstig de levens-
wyze laag bij den grond. Nu eens onder bruggen, in boom-
spleten, in tuinhuisjes en schuren, in takkenbossen en 
houtstapels, dan weder vry tegen den stam van boomen 
of tusschen de stengels van klimplanten als hop en kamper
foelie. De speelnesten bestaan geheel uit mos en dorre 
bladeren, terwijl het eigenlijke broednest van binnen dik 
met veertjes is bekleed. In Maart is het mannetje al bezig 
met het bouwen der speelnesten, toch is het eerste legsol, 
dat tot twaalf eitjes bevat, eerst tegen het einde van April 
voltallig. In Juni volgt een tweede broedsel. De vorm van 
het nest wyzigt zich naar de standplaats. By de vrijstaande 
nesten tusschen verticale stengels is de vorm die van een 
uitgerekte ellipsoïde, tusschen horizontale takjes is de 
ellipsoïde afgeplat. By de niet vrijstaande nesten wordt 
de voorhanden ruimte eenvoudig opgevuld. 

Bastaard-Nachtegaal. — Het kunstige nestje van mos 
en paardehaar wordt geplaatst in allerlei donkere hoekjes 
als: tusschen klimop, op horizontale takken van sparren 
en in heggen. Tegen het einde van April is het legsol van 
vyf eieren voltallig. 

Grasmusch. — De grasmusschen bouwen het nest dicht 
by den grond tusschen allerioi planten en lage struiken 
als: duindoorns, bramen, bremstruiken, enz., nooit in 
boompjes. Het is tameiyk diep en vervaardigd van dorre 
plantenstengels, van binnen belegd met meer of minder 
paardehaar. In netheid van afwerking loepen de gras-
musschennesten nogal uiteen. Eerst in de tweede helft 

van Mei bevat het meestal vyf, zelden vier of zes eitjes. 
Braamshciper. — De braamsluipor schynt vetl meer dan 

de voorgaande soort aan de nabyheid van menschen te 
hechten. Terwyi men de grasmusch overal vindt, waar 
maar genoeg struikgewas en kreupelhout is, zoowol in de 
duinen als in de lage landen en op de heiden, houdt de 
braamsluiper zich alleen op in parken, tuinen en moestuinen. 
Het nestje wordt daar in verschillende heesters gebouwd. 
In tyd van broeden en aantal eieren komen de beide 
soorten overeen. 

Zwartkopsanger en Tuinfluiter. — Deze beide soorten 
stemmen, wat betreft de nestbouw, geheel overeen. Noch 
in de plaats of de samenstelling van het nest, noch in de 
kleur der eieren heb ik een standvastig verschil kunnen 
opmerken. Het nestje is veel minder diep dan dat van 
oen grasmusch, soms van fijne wortels gebouwd en van 
binnen dik gevoerd met paardehaar. Het staat meestal 
laag bij den grond, soms echter ook hooger in meidoorns 
en vlierstruiken. In de tweede helft van Mei bevat het 
vier of vyf eieren. Zwartkopzanger en tuinfluiter zoeken 
by voorkeur grootere of kleinere loofbosschen op, met 
eenigszins vochtigen bodem en dus weelderige plantengroei. 
Ze ontbreken in geheel droge streken met laag struik
gewas (duinen en heiden) waar juist de grasmusch veel
vuldig voorkomt. 

Fitis. — De Pitis bewoont niet te zwaar loofbosch met 
veel open plokken, waarin de zon gemakkelyk kan door
dringen, liefst op zandgrond. Het nestje wordt gebouwd 
in een kuiltje van den grond, goed verborgen tusschen de 
lage planten. Hot heeft ongeveer de gedaante van een 
liggend tonnetje zonder deksel, en is gebouwd van dorre 
grashalmen, van binnen dik met veertjes gevoerd. De 
dunne wanden zitten tameiyk los in elkaar, zoodat het 
al spoedig uiteenvalt. Omstreeks 20 Mei is het legsel van 
zes eitjes voltallig. 

Tjif-tjaf. — De tjif-tjaf bouwt het nestje meestal op 
dezelfde plaatsen als de fitis, soms echter ook een weinig 
boven den grond tusschen zeer dicht op elkaar groeiende 
planten of in braamstruiken. Het nestje geiykt veel op 
dat van de fitis, de opening is echter meer naar boven 
gericht. Daar de tjif-tjaf eerder terugkeert dan de fitis, 
worden in den regel jaariyks twee broedsels gemaakt. 
Het normale aantal eieren van het eerste broedsel is zes, 
van het tweedo vier of vyf. De eerste broedtild valt in het 
begin van Moi, de tweede omstreeks half Juni. 

Spotvogel. — Het spotvogeltje komt overal voor, waar 
niet te zwaar loofhout staat met veel onderhout en open 
plekken, vooral in parken en groote tuinen. Het zeer 
diepe nestje wordt gebouwd in heesters en kleine boompjes 
(jonge berken, vlierstruiken, enz.), een a twee meter boven 
den grond, soms ook hooger tegen den stam van grootere 
boomen. In de elzenboschjes van het polderland bouwen 
ze graag tusschen de hopatengels. Einde Mei of begin Juni 
bevat het vijf eitjes. 

Groote en kleine karekiet. — De karekietennesten hangen 
tusschen de riethalmen boven het water. De groote bewoont 
alleen grootere rietbosschen van meron en rivieroevers, 
de kleine ook het riet van slooten. Daar gewacht moet 
worden tot het riet hoog genoeg is, is het legsel van vyf 
eieren eerst in het begin van Juni gereed, 

Boschrietzanger. — De boschrietzanger komt overal voor 
aan begroeide slootkanten. Zooals het karekietennest 
tusschen de riethalmen hangt, zoo hangt het boschriet-
zangersnest gewooniyk tusschen de brandnetels, eens vond 
ik het ook tusschen het riet boven het water. Begin Juni 
bevat het vyf ejtjes. 

Merel. — De merels hebben, als het weer niet te ongunstig 


