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min of meer vochtige verbindingsgalerij tusschen twee der 
vertrekken van het mierenhuis, die sedert dien niet meer 
verlaten werd onwaar van nu ook de geheele kolonie, vereenigd 
om het middelpunt van aller vereering en aanhankelijkheid, 
hunne tenten opsloegen. Ze toonden zich standvastig in hun 
keuze en verhuisden nimmer meer: een nieuwe mieren
wijsheid en mierendeugd die vele menschen ten voorbeeld zij. 

Jammer genoog, en dit doet de zwarte dravertjes wel ge
ducht in onze achting dalen, bleek na eenigen tijd maar al 
te duidelijk, dat onder hen het kannibalisme nog steeds in 
zwang is, want hoewel hun door den mierenvader Janet 
honing en enkele kleine insecten werden toegediend, be
trapte hij er zijn pleegkinderen herhaaldelijk op, dat ze lang 
niet afkeorig waren van een miereneitje bij 't ontbijten dat 
ook de larven, hun toekomstige broers en zusters, door de 
driftige zwartjes werden genuttigd. Ook do lijkjes der ge
storven werksters werden niet versmaad, maar door de 
hongerige natuurgenooten uitgezogen, zoodat alleen de bastjes 
voor een eenzame begrafenis in aanmerking kwamen. 

De heer Janet erkent nochtans de mogelijkheid, dat dit 
kannibalisme te wijten was aan de geringe hoeveelheid 
dierlijk voedsel die werd verschaft, men schorse dus ton 
opzichte van dit actief het eind-oordeel nog een weinig op. 

Uit deze zelfde omstandigheid is het ook te verklaren 
dat de in het mierenhuis geboren generatie niet van de 
kloekste was, mager en klein bleef en zich in een betrekkelijk 
kort leven verheugde. Ook de bevolkingstoename liet te 
wenschen over: de progenituur van Madame la Reine-mére 
werd door den burgelijken stand van het mierenpaleis, 
mijnheer Janet, geregistreerd en zie hier wat dit opleverde: 

Gedurende het Ie jaar werden er gebooren 14 mieren. 
D » 2e » » » » 19 v 
» » 3e » » » » 23 » 
» » 5-7e i) » i) » 100 » 
,» » 8e » » a » 40 » 
y> y> 9e » » » » 15 » 

Mieren zijn een kloek en voortvarend volkje en hoewel 
het legertje van den heer Janet zwak in aantal en zwak 
van gestalte was, gaven de werksters alle reden tot tevreden
heid aan het bejaarde mierenmoedertje. 

Ze waren uitmuntende schoonmaaksters, zorgvolle ver
pleegsters, nauwgezette administrateurs en maakten hun 
verblijf zoo aangenaam en comfortable als mogelijk was. De 
grijze mama liet zich de zorgen barer dankbare spruiten 
wel gevallen on scheen niet in gezondheid en zeer weinig 
in kracht af te nemen, ofschoon ze reeds bijna een kruisje 
op haar rug had. Tegen de helft van het jaar 1902 noch
tans begon het er min of meer bedenkelijk voor het oudje 
uit te zien, want haar nageslacht ging uitsterven. In Augustus 
van dat jaar overzag de heer Janet nogeens nauwkeurig 
welke hulpkrachten haar restten en het bleek hem, dat de 
oude dame nu nagenoeg onvruchtbaar was, en dat zich in 
het nest bevonden 3 larven, 2 cocons, 2 zeer kleine maar 
zeer bedrijvige arbeidsters en twee lijkjes, die, gelijk de 
staat waarin ze zich bevonden, bewees, zeer kort te voren 
overleden waren. 

De conclussie dezer miniatuur-volkstelling moest onver-
mijdefijk zijn, dat de mierenmoeder weldra van alle hulp 
verstoken zou zijn en dat de kolonie op 't punt was om 
geheel uit te sterven. 

De heer Janet zon op middelen om de dreigende cate-
strophe af te wenden en trachtte zich cocons te verschaffen 
van de eigen soort zijnor proofdiertjes, die dan waarschijnlijk 
door de koningin liefderijk zouden zijn geadopteerd en het 
zaakje op denzelfden voet iiadden kunnen voortzetten. Het 
oude moedertje zou dan wellicht gesterkt worden, opgeleefd 
en nog eenigen tijd op dit ondermaansche verwijld hebben, 

door de frissche krachten en het grooter arbeidsvermogen 
barer nieuwe helpsters. 

Papa Janet vond evenwel niet wat hij zocht en kon het 
noodlot geen slagboom in den weg stellen. Bovendien moest 
hij voor eenigen tijd op reis en zag zich verplicht een 
ander de zorg voor mama-mier en hun zwak nageslacht op 
te dragen en zoo geschiedde het, dat hij bij zijn thuiskomst 
niet tot zijn verwondering, maar wel tot zijn groeten spijt 
de oude mierenkonmgin gestorven vond, op dezelfde plaats 
waar ze gedurende al die jaren verblijf had gehouden. Zij 
rustte op een doodsbed van fraaie, witte schimmelplantjes, 
die in den vochtigen bodem van 't nu onverzorgde nest 
rondom het doode mierenlichaampje waren opgeschoten. 

Negen jaar en drie maanden had het leven en bedrijf van 
dit grijze juffertje in het laboratorium van den heer Janet 
geduurd, maar, daar hij haar opgenomen had uil een ander 
nest, als volwassene reeds, moest ze dus minstens zijn uit 
het broedsel van een voorgaand jaar. Niet minder dan 
zeven maanden voor zij haar eerste kolonie stichtte was 
zij op kleine vleugeltjes de wijde wereld ingeflladderd ter 
blijde bruidsvaart, en in elk geval bedroeg dus haar leeftijd 
negen jaar en tien maanden. De mogelijkheid is echter niet 
uitgesloten, dat zij reeds enkele zomers achter den rug had 
toen Janet haar tot zich nam. Met do proef is dus de grens 
van het mierenleven nog niet vastgesteld. 

J. D. C. VAN DOKKUM. 

BIJ BLOEIENDE BOEKWEIT. 
/"•'elijk een reuzenbloemperk met een hogen rand van 
^ \ gras lag het rood-witte boekweiveld naast het groene 

roggekind. 
De lange korenhalmen wiegden zacht als deinde er een 

kalme zee; de korte en stevige boekweitstengels stonden 
onbeweeglik stijf in de stralende middagzon. 

Het was begin Juli: een warme, dag! 
De regen van den voor-vorigen nacht, opgedronken door 

het losse, mulle zand, werd wederom omhooggezogen dooi
de trillend-hete lucht en hing als 'n blauwe damp in het 
hout daarachter, hing verder weg aan den gezichtseinder, 
overal. Het was een Indiese dag! 

De vurige zonnepijlcn staken af op bloem en blad, vlogen 
op gezicht en handen en boorden en drongen door ontel
bare gaatjes als fijne fonteintjes de sappen naar buiten. 

Als een warme adem streek af en toe een luchtstroom 
zacht over het sneeuwwitte bloemenveld, rose getint. 

Het maakt 'n vrolikcn indruk, een boekweitveld van verre 
te zien, temidden der vele korenvelden; niet minder mooi 
is het, wanneer men den akker van nabij kan beschouwen. 
De rood-groene sap-rijke stengels, het fraaie driehoekige 
blad, de rose onderkant der blaadjes van kelk en kroon, 
zij allen winnen slechts aan schoonheid, hoe nauwkeuriger 
men ze beschouwt. Do milioenen porceleinen bloempjes 
geurden in deze brandend-hete Julizon om het hardst en 
boden in even zo vele vaten den kostelijken nektar de 
bezoekers aan. liet waren allereerst de bijen, die er te 
gast waren in ongelooflike hoeveelheid. Ib zou ze niet bij 
benadering kunnen tellen, maar hun gegons was een onaf
gebroken klank van zware harpetonen. Hei was een getril 
met vlerken, een beweging van pootjes, een proeven en 
zuigen, dat zwellen deed het tonnenlijfje, een rusteloos 
smullen en zweven van schotel tot schotel. 

De donkere zandoogjes (Epinephele) schenen als slank 
geklede juffers de gasten tot eten aan te sporen, 
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zoo wapperden zij mot bun vleugels van bloem tot 
bloem. Zij vergaten evenwel niet, ook zelf hun deel 
te nemen van den overvloed en plaatsten zich mede 
aan den welvoorzienen dis. Zij vouwden hun grote 
vleugels bohoorlik samen en lieten dan hun donker
bruine onderkant duidelik zien. Het ))OOg« was zelden te 
kennen, zo diep waren de voorvleugels naar beneden ge
trokken. Die onderkant, heel eenvoudig, is mooier bij hare 
verwantede honderd-ogige: »Argus« vlinder (Pararge Megaera), 
die een hele rij van zwarte »ogen« met witte kerntjes op 
de achtervleugels heeft. 

Deftiger zijn de Melitaea's, de bruine dambordjes. Bruin 
van boven met 4 a 5 rijen van zwarte blokjes, een licht 
gelen bijna witten band om den rand, de slanke sprieten 
zwart en wit geringd en bruine top de even fraaie maar 
veel lichtere onderkant, alles verraadt dat zij tot een rijke 
familie n.1. de parelmoervlmders behoren. 

Zij lieten zich daarop dan ook niet weinig voorstaan. 
Hun vleugels klepten zij niet samen, maar wipten er mee 
op en neer, pronkende als een pauw met z'n staart. 
Overigens was het voor hun ijdelheid niet kwetsend ge
weest, dat zij ook eens een andere pose aannamen; hun 
onderkant mag zich ook gerust laten zien. 

't Zijn vlugge diertjes, meer speels dan hongerig. Zij 
spelen liet spel der minne, jagen elkander na en zetten 
zich, soms bij vieren, op een bloemtros neder. 

Edeler dan deze Melitaea's zijn de page's. (Eikenpage 
Thecla Quercus; Schildrups Th. Illicis en de groene Page, 
Th. Rubi). 

Ze zijn van adellike afkomst. De zwier, hun fluwelen 
klederdracht «de zwaluwstaarU aan hun onderjasje bewijst 
dat. Zie hun bovenkant, hoe die schemert met de warm 
bruine of blauwe plek in 't midden. Zij zitten steeds met 
dicht geklepte vleugels en, nufjes als zij zijn, hebben zij 
daar groot gelijk in. De onderzijde is fluweel bruin zwart 
met wit rijgdraadje, öf lichtblauw, óf heldergroen. 

Zij hielden veel van de bladen der grote heg, die het 
bloemenveld ten Noorden begrensde en waar de zon zo 
lekker brandde op de glimmend gladde eikeblaren. Daar 
drentelden en schoven de tans makke diertjes zich al over 
heen, tot hun vleugels plat op de bladen lagen en de zon 
loodrecht op hen neerscheen. Dan lag er een enig zachte 
gloed tussen de lange haartjes op de onderkant. 

Boven deze allen zwierde en zwalkte met onnavolg
bare drift en behendigheid de edelste der edelen zelf, 
Limonites Sybilla, de Toverfee. Haar kleeding en ge 
woonten heeft zij afgezien en aangenomen van een dartel 
kind uit warme gewesten. Do zwarte vleugels met witten 
dwarsband doen denken aan zovele Indiese soorten. Wihl 
en woest wapperen zij om (Je toppen der hoge eiken, dan 
in een wip laten zij zich neer op een zonnig plekje laag 
aan de struiken of op den grond, de vleugels wijd uitdelegd 
in de warme stralen. Dan gaat het weer verder, lange 
einden; en uw oog hoe ook gewend aan dergelike kunsten, 
— zien, weg, en wederom zien — vermag niet haar te 
volgen in die fladerende vlucht door boomengroen en zon-
geflikker. Vlijt gij u neer onder de bomen en houdt gij 
het oog op den blinkenden straatweg, of het witte voetpad 
gericht, dan kunt gij ze zien neerdalen en zich te goed doen 
vaak aan iets onwelriekens. Ook in deze manier van doen 
verraadt de Sybilla haar zuidelike afkomst. Daar waar alles 
snel in rotting overgaat, waar de bossen vervuld zijn met 
miasmen van verterende planten en dieren, daar is het te 
begrijpen, «iat meerdere 4-vleugelige, zowel als 4-voetige 
wezens hun voedsel vinden bij azen en krengen. Maar ere 
voor onze Limenites, die zich weet aan te passen aan onze 
omgeving, die ook de genoegens van een boekweitveld weet 
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te waardoren on zijn hart weet op te halen aan reiner genot' 
Zoo'n toverfee is een begeerlik ding, een kostbaar voor

werp voor een verzameling. Ik heb er vroeger dan ook 
veel moeite voor gedaan, toen ik er eenmaal een bij toeval 
had bemachtigd en ik met eigen ogen zag, wat fraai dat 
dier gekleurd was. «IJsvogek heeft Thijsse hem genoemd 
en ja, zo blauw als deze vogel der beken en vijvers zijn 
ook bijna de achtervleugels der Sybilla, van onderen gezien. 

Voor enige jaren, ik meen dat 't was in 1901 waren er 
op Singraven en de Wilgenhorst zo veel, dat het mij niet 
moeilik viel er een dozijn te bemachtigen. 

In Julie 1900 bij het bloeiende boekweitveld staande en 
ze daar wreer boven ziende schieten, had ik er wat graag 
weerom een gesnapt. Maai1 wie loopt nu zo in vrucht-
belovend gewas'? Ik zou dus wachten, tot er een de goed
heid had zich naar den rand te begeven en daar plaats te 
nemen. De zon brandde geweldig, hier vlak togen do heg 
voelde men geen tochtje. Geen wonder dat ik iets vochtigs 
in mijn nek en iets zouts in mijn oog voelde. Maar ik zou 
stand houden. De dag was te schoon, de gelegenheid te gunstig 
om zoo'n kleinigheid te tellen. De Sybilla kwam, zette 
zich neer dicht aan den rand. Behoedzaam sloop ik nader, 
een fermen slag en de toverfee was gevangen. Wel is waar 
zaten er een paar toppen van boekweitstengels bij in het 
netje, maar dat kon moeilijk anders. Zij waren bruikbaar 
materiaal om tuis nog eens te bezien en na te tekenen. 
Want zoo'n boekweitplant is keurig. Moet ik ze nogmaals 
voor u beschrijven, die stengel, zo fors, zo fraai bloedrood 
gekleurd beneden en naar boven toe verlopende tot rose, 
tot groen; dat spiesvonnige blad met die sterk uitkomende 
nerven, de rode knopjes en witte bloempjes, die dikke drie-
kantige vruchtjes met rose ribben en groene top. Die 
vruchtjes nu nog groen zullen dat niet lang meer zijn. Het 
zonnevuur zal ze zwartgebrand heblien en het natte poeder 
daarbinnen uitgestoomd tot een zuiver wit meel. Nu vallen 
zij nog weinig in 't oog door de vracht van bloesems, die 
daar boven zweeft. 

Vaak heb ik deze bloemen geroken of er ook geur aan 
zat. Dat moet voor onze neuzen echter weinig zijn. Anders 
is dit voor de Melitaea's en andere soortgenoten, zo't scheen. 
Immers. In de luwte van de boekweit lag een aardappel
veld, daar achter oen kale weide en toen het bos. Nu zag 
men boven de aardappels troepen Melitaea's en Zandoogjes 
vliegen, in regelrechte vaart en gezwinde vlucht op het 
boekweitveld aansturende, zich werende en reppende als 
kinderen, die in de wedde lopen om de een of andere lekkernij! 

Daar kwam de landman aan in 't geruite boezemen. Hij 
rookte zijn pijp. 't Was Zondag en hij bezag zijn akkers. 
De weit staat goed zoide hij. «Ja», antwoordde ik, »zij 
belooft veel en lekkere paunekoekn! 

Als 't winter is, komt ze maar eens proeven I 
Ik beloofde dat en heb woord gehouden. 
Ik genoot voor de tweede keer. 

Denekamp, Juli '00. • J, B. BKBNINK. 
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