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en tot mijn verbazing vond ik het op mijn eerste 
reis naar Zuid-Limburg in zulke hoeveelheden langs 
de Geul bij Epen, dat het gras er rose door gekleurd 
werd. Een plant, die in het bijzonder van zout-
houdenden grond schijnt te houden, te oordeelen 
naar zijn verspreiding in ons land, vindt ge op eens 
buitengewoon weelderig wassend terug op een plek 
waar de merkwaardige planten groeien, die speciaal 
zink in den bodem verlangen. En van de week 
vond ik een in 't water staan in volkomon zoet 
slootwater tusschen de zeggen. En dan de gewillig
heid om als randjesbloem in de tuinen dienst te 
doen. Geen wonder, dat er verschillende afwijkingen 
zijn ontstaan, misschien door het klimaat en stand
plaats of de bodemzouten. Vroeger werden ze er 
ook bij ons twee soorten onderscheiden, in Duitsch-
land een stuk of zes, die alle wel weer terugge
bracht zijn tot een soort Engelsch Gras met ver
schillende vormen. De Nederlandsche naam is nu een
maal vastgesteld als Etigelsch Gras, maar wie niet 
bang is voor een vreemd, maar mooi en makkelijk 
woord, dat niet misleidt, moest liever , 4 m m a zeggen. 
en als soortnaam voor alle vormen Armeria vulgaris. 
Als ge in deze maand een aantal bloeiende exem
plaren bij elkaar vindt, let dan eens op de regelmaat 
waarmee de 5 meeldraden en de 5 lange harige of 
fluweelige stijlen achtereenvolgens rijpen en met 
elkaaar stuivertje wisselen, tot ze bij 't eind van 
het spel elkaar kameraadschappelijk omarmen of 
beter omstrengelen. Wat dat eerste voor de kruis
bestuiving, het laatste ais noodhulp voor de zelf-
bestuiving te beteekenen heeft, weet ge natuurlijk 
al lang. 

E. HEIMANS. 

HOE OUD DE MIEREN WORDEN. 
(Een Micrcnbiografie). 

V/en is als vanzelf geneigd, aan de kleine prikkertjes, die 
1 > den mosgrond onzer bosschen ongeschikt maken voor 

een ruste in de schaduw der dennen en waarvan één voet
stap aan eonige honderden tegelijk het levenslampje zou 
kunnen uithlazen, een levensduur toe te kennen in over
eenstemming met hun grootte, een zeer korten levensduur dus. 

Langen tijd heeft men dan ook gemeend, dat de mieren 
niet ouder werden dan één jaar, en dat elke nieuwe lente 
een nieuwe mierengeneratie voortbracht, die met frissche 
krachten ging arbeiden aan de volmaking der mieren
maatschappij, dat bewonderenswaardige stukje vereenigings-
leven uit de insectenwereld. Onderzoekingen uit later tijd 
evenwel hehben bewezen, dat deze meening op een dwaling 
berust, en dat onder gunstige omstandigheden dooi' de kleine 
vrienden van den wijzen koning Saloma een veel hoogercn 
leeftijd bereikt wordt. 

Iteeds John Lubbock zegt, dat hij twee mierenkoninginnen 
in observatie-nesten gedurende acht jaren heeft in leven 

gehouden en dat ze aan liet. einde van dit laatste jaar nog 
vruchtbaar bleken en eieren legden, waaruit gezonde 
arbeidsters geboren werden. Deze laatste werden eveneens 
door hem ten opzichte van den leeftijd onderzocht en het 
bleek, dat ook zij langer dor uren geweld trotseerden dan 
vroeger geloofd was. Sommige miertjes bleven evenals de 
beide mierenmoeders acht jaren of daaromtrent frisch en 
gezond, zonder iets van hun arbeidslust in te boeten. . . 

Beter gedocumenteerd dan ,lohn Lubbock's experimenten 
zijn nochtans de onderzoekingen van den Heer Charles Janet, 
een Fransch geleerde, die vier jaren van zijn leven aan de 
studie van mieren en wespen gewijd heeft. 

Min of meer bij toeval vond hij gelegenheid de mede-
deeling van den geleerden Ëngelschen natuuronderzoeker 
door eigen waarneming te controleeren. 

Hij wilde nl. weten, of een mierehkoningin, die van haar 
kroost gescheiden werd, met hot begin der volgende lente 
opnieuw een kolonie zou stichten, onontiinedigd door de 
scheiding van haar eerste nageslacht. 

Den lOden April 18!Ki bij bet omhalen van een ouden 
muur kwam er een nest voor den dag van l.asius alienus, 
waarin zich een koningin bevond met een groot gevolg van 
arbeidsters. De onderzoeker nam de mierenmoeder weg uit 
haar omgeving en plaatste haar geheel alleen in een onbe
woond mierenhuis in zijn observatorium, waar ze 't voor
eerst ruim genoeg had . . . 

De eenzaamheid scheen haar nochtans niet te hinderen, 
want ze maakte het zich op baar gemak en zag hoopvol 
de toekomst tegemoet, niet zonder reden, want zeer kort 
daarna bleek liet, dat haai' optimisme zicli op duidelijke 
feiten grondde en de onderzoeker merkte tot zijn genoegen 
op dat bet kluizenaarsleven der in ballingschap gevoerde 
vorstin weldra een einde zou nemen, mi /ij haar dag vulde 
met de leedere zorgen vuur een aantal eieren, die weldra 
de levende kiemen bleken te bevatten voor een nieuwe 
arbeidsters-generatie. De gelukkige moeder toonde zich een 
trouwe verzorgster van haar toekomstig kroost, zij verloor 
het geen OOgenblik Uit liet oog en gunde zich nauwelijks 
den tijd om zich in de vooiraadschnren van eten en drinken 
te voorzien. 

De heer Janet maakte eenmaal van zulk een korie afwezig
heid gebruik om door middel van een lijn stiftje het mieren-
nakomelingenschap op den bodem uit te spreiden en te 
tellen. Dit bedrijf was echter geenszins naar den smaak van 
mama, die zoodra ze was teruggekeerd met zenuwachtige 
haast aan 't redderen ging om de in kille eenzaamheid ver
spreide lievelingen weer op een gezellig en warm kluitje 
te werken en aldus hun voorspoediger wasdom te bevorderen. 

/ij zag haar zorgen met succes bekroond. Hen 20sten 
Juni namelijk, dus ongeveer twee maanden na het voort
brengen der eieren, werd de oudste spruit geboren, den 
dag daaraanvolgende No. 2, een werkmier, die baarmoeder 
geenszins tot last wilde, maar zich dadelijk I ereid loonde 
het oudje te helpen en dienst te doen als baaksier bij het 
nog onontloken kroost, een brillant voorbeeld voor menschen-
zuigelingen, die 't hun moeder dikwijls meer dan lastig 
maken. Hen 25sten Juni reeds wipten twee nieuwe mieren-
werkstertjes uit hun cocons het zorgvolle leven in en ook 
deze toonden zieh zóó bedrijvig, zóó plus royalisle qui la 
reine, dat ze, wal mama, mier nimmer gedaan bad — 
zich met groote dri l len verontwaardiging verzeilen tegen 
de pogingen van den heer Janet, om de larven te tellen. 

De koningin, die tot dan toe geweifeld had in 't kiezen 
eener eigenlijke woning en in het oord barer ballingschap 
een min of meer zwervend bestaan bail geleid, was bij het 
ontluiken barer tweede nakomelingschap tot rust gekomen 
en vestigde van nn al' aan baar vaste verblijfplaats in een 
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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, 


