
44 D E L E V E N D E N A T U U R . 

DE DROOM VAN EEN ENTOMOLOOG. 
(Voor jeugdige verzamelaars). 

1 sinds mijne vlegeljaren doe ik aan entomologie 
en dank zij m'n ijver heb ik in dien tijd al een 
heele collectie insecten bijeengebracht. Op een 

avond, dat ik de collectie weer eens aan een //belang
stellende* had laten zien, kwam mij weer sterk de 
gedachte plagen: „wat heb ik toch een hoop beesten 
ontijdig uit de wereld geholpen en waarom ?// 

Vind ik 't zoo leuk, al die gespietste dieren in 
nette rijtjes in m'n doozen te zien? Voel ik dan 
zooiets als een huisvrouw voelt bij 't bewonderen 
van haar met curiositeiten en prullen volgepropte 
mooie kamer? Is al die tijd en moeite door genot 
vergoed? Heb ik er wat door geleerd, meer respect 
gekregen voor 't levende in 't algemeen, of heb ik 
verzameld, om 't verzamelen alleen en staat dus 
mijn verzamelzucht niet hooger dan die van elke 
met verzamelwoede behepte bijeenschraper? 

Al die vragen rezen bij mij op en ook toen ik 
naar bed ging bleven ze nog in mijn brein rond
spoken. Ik draaide 't gas uit en ging als gewoonlijk 
met m'n rug naar den wand liggen. M'n gedachten-
gang verflauwde, 'k voelde me lekker knus onder 
de dekens na den langen dag, maar inslapen deed 
ik niet, tenminste zoo dacht ik. 't Werd plotseling 
licht in de kamer. De aquarel tegenover me werd 
schel verlicht en toen was 't of de boomen van 
„'t slootje bij Abcoude* uit de lijst naar voren 
kwamen, 't watervlak licht rimpelde en 't riet aan 
de oevers golfde als door een luw windje bewogen. 

De aquarel was een landschap geworden, een 
door het voorjaarszonnetje vroolijk beschenen land
schap met het doorzichtige sapgroen van jonge 
bladeren, met het diepe blauw van den lentehemel 
met al 't heerlijk frissche van een Hollandsch 
landschap in den zonneschijn. 

Daar stond zoowaar m'n collectie bij een dicht 
wilgenboschje en het mij zoo welbekende behangsel 
van m'n kamertje zag ik grappig genoeg er boven. 
Dat vervaagde echter en werd een mozaïk van 
licht en donker in bladgewemel. M'n stapel doozen 
echter bleef. Daar bewoog de deksel van de bovenste 
doos een klein eindje omhoog en met een vaart 
schoot een rist libellen uit 't kiertje; 'k zag het 
schitterend blauw van de Aeshna's en het prachtig 
metaalgroen van de Gordulia weer opblinken, ze 
waren in de doozen zoo dof geworden, die mooie 
kleuren. Regelrecht schoten de libellen naar ' t water 
waar ze in snelle vaart heen en weer gingen scheren 
boven 't watervlak. 

Even keek ik naar de libellen, toen werd m'n 
aandacht weer naar de stapel doozen getrokken. 
De deksel van de bovenste doos stond nu wijd 

open en op den rand ervan zat een heel gezelschap 
krekels en sprinkhanen. Ze likten hun voetzolen, 
poetsten hunne oogen en snuit, haalden de lange 
fijne sprieten tusschen de voetleden door en sprongen 
toen met een vaart in 't gras. Dadelijk werden ze 
gevolgd door een troep blad wespen, schorpioenvliegen, 
juffertjes en schietrnotten. Daarna gonsde een heele 
zwerm graaf bij en en wespen m'n doozen uit. De 
vele vleugeltjes glinsterden in de zon; ik zag de 
mooie zwerfbijtjes, de Nomada's, m'n eenige Epeolus 
en m'n mooie collectie Anthrena's, de bloembijtjes, 
vroolijk wegsnorren. Een groote hoornaar vloog 
naar een //bloedend" berkje en ging daar snoepen. 

Toen klauterden honderden kevers m'n doozen 
uit. ' t Leefde van torren, metaalkleurige, gele, zwarte, 
groote, kleine, dikke en dunne kriewelden als een 
levende stroom over den rand der doos en verdwenen 
voor een oogenblik in 't hooge gras. Dan klommen 
de kortschildjes, haantjes en boktorren tegen de 
grassprieten op. Ze spreiden na wat haastig gewend 
en gekeer de glanzende vleugeltjes uit en verdwenen 
dan de een na den ander in de wijde, zonnige 
ruimte. De goudschitterende kopverbergers, de 
Cryptocephalussen, bevolkten als bewegende edel
steentjes de paardebloemen en een groote loop-
kever ging zelfs uitdagend op m'n voet zitten. 
Nu kwamen de vlinders los. Een wolk van kleuren, 
een veeltintige sluier golfde uit de doozen. Koninginne-
pages, dagpauwoogen, teere blauwtjes, dartele vuur
vlindertjes, krioelden bont dooreen. Pijlstaarten 
schoten snel door de lucht, banduilen ploften weg 
in 't gras, log klapwiekte een groote cossus. Daar 
kwamen de rupsen zoowaar ook al. Alle hadden 
nog last van 't opblazen dat ik ze gedaan had en 
kropen traag weg. Een lange spanrups, een Nyssia, 
zwaaide een heele poos met 't voorlijf heen en 
weer als hield ie een speech, toen maakte hij knoops
gat na knoopsgat en verdween. 

't Allerlaatste kwamen de wantsen en mieren, 
die hadden ook in de onderste doos gezeten. Dat 
was me een boel. M'n werk van jaren vernietigd. 
Vernietigd? Neen. Al die deserteurs waren toch 
m'n geestelijk eigendom gebleven. Het verzamelen 
had wel nut gehad voor mijzelven. Niet lang had 
ik tijd hierover na te denken. In plechtigen optocht 
kwam een lange stoet aan, de deserteurs. Een troep 
sprinkhanen en krekels die met hun onberekenbare 
sprongen de boel aardig en letterlijk in de war 
schopten, aan de spits, daarachter de kevers in 
dichte drommen, dan als vliegende brigade, de bijen 4 

en wespen, daarna de vlinders en andere farailiën. 
De sprinkhanen maakten een oorverdoovend lawaai, 
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bijgestaan door doodgravers en boktorren, die er 
braaf op los piepten. Als een levende decoratie 
hadden kleine gouden torretjes zich aan de boktor-
sprieten gehecht en een koninginnepage die tusschen 
twee libellen zwevend werd gehouden, diende als 
vaandel. Amphitheatersgewijs schaarde de bende 
zich om mij heen. De krekels streken een roffel 
en ' t orkest zweeg. 

Van elke familie plaatste zich éen vertegenwoor
diger op 't podium, een zandheuveltje even gauw 
door een paar stoere mestkevers opgeworpen, en 
een groote loopkever presideerde. 

't Was doodstil toen hij begon te spreken. 
„Gollega's en medeschepselen,^ sprak hij. //Wij 

zijn hier saamgekomen om den mensch te vonnissen, 
de mensch die ons allen, meer dan twee duizend in 
getal, aan zijn verzamelwoede heeft opgeofferd. In 
een klein deel van z'n leven heeft hij ons allen 
een ontijdigen dood berzorgd en waarom? Deden 
wij hem kwaad? Neen. Hinderden wij hem dan? 
Zelden. Moest hij ons dooden voor zijn levensonder
houd? Beslist niet! 

Toch zoekt hij ons op in ' t bosch en in ' t weiland, 
in 't duin en in de plassen en slooten en ver
moordde ons om onze mummies in doozen te zetten 
in nette rijtjes van allerlei vormen en kleuren. Had 
ie daar geen levenlooze voorwerpen voor kunnen 
nemen. Geen steentjes of andere veelvormige, veel
kleurige dingen?" 

//Als ik u even in de rede mag vallen," begon ik. 
„Laat me uitspreken, alsjeblieft," snauwde de tor 

barsch. »Als een machtiger dier dan de mensch 
hem ook eens ging verzamelen en opzetten, zouden 
ze daar soms mede tevreden zijn \" 

//Bravo!" sjirpte, piepte, knarste, kraste, gonsde 
de bende. 

»Ik tart hem, om me te weerleggen," schreeuwde 
de tor. //Wie gaf 'm recht duizenden van ons 't 
leven te benemen." 

„Als ik nu ook even. . ." zei ik schuchter. 
»Laat 'm even spreken," zei een gemoedelijke 

aardhoramel. 
„Ga je gang dan maar," grauwde de tor half 

onverschillig. 
//Waarde medeschepselen," begon ook ik, want 

ik wilde niet verwaand schijnen. //Het is waar, dat 
ik duizenden van u heb gedood. Alles is waar, wat 
me ten laste wordt gelegd, maar misschien kan ik 
verzachtende omstandigheden bepleiten. 

Het vangen en dooden deed ik niet zonder doel. 

Ik deed dat, om u te leeren kennen, om uwe eigen
aardigheden te bewonderen. Zonder u te dooden 
zou dit zeer moeilijk zijn geweest. Ge hebt u nu 
allen bevrijd, maar toch zijt ge mijn eigendom 
gebleven. Van velen uwer ken ik levenswijze, 
schoonheid en doelmatigheid van bouw. Door u en 
in u bewonder ik de grootsche schepping, de natuur, 
en u heb ik gedood, maar vergeet niet 't volgende. 
Alle anderen van uwe soort zijn nu veilig voor 
mij en dat niet alleen, maar ook bij mijn mede-
menschen zoek ik dit te bewerken, door hen van 
u te verteilen, ze uw merkwaardig maaksel en 
vreemde, vaak doelmatige instincten trachten te 
toonen. Zou ik dat kunnen, als ik niet door een 
aantal van u op te offeren u had leeren kennen? 

Een luid geschater ging op. Denk je nou, dat 't 
ons wat kan schelen, dat jelui ons bewondert, zei 
de tor weer. Je sympathie is mij te gevaarlijk. 
Lui van jouw soort, die niet met verzamelwoede 
behept zijn, lijken me veel beter. We kunnen 
daarom ook je „verzachtende omstandigheden" niet 
in aanmerking nemen. Medeschepselen, wat zal de 
straf zijn? De dood, schreeuwde de bent. 

Als een zandhoos vielen ze me op 't lijf. De 
bijen en wespen staken, torren beten, mieren deden 
beide tegelijk; de kleine vliegen vlogen mij in 
de oogen, kleine torren in de ooren. 

Razend van pijn wentelde ik om en om, tot ik 
plotseling scheen te vallen en met schrik wakker 
werd. Ik lag half uit m'n bed. Gelukkig was 't 
maar 'n droom geweest. M'n collectie stond op de 
oude plaats en 't binnenvallende bleeke maanlicht 
teekende melkachtige vlekken op de donkere doozen. 
De heele droom ging mij weder in den geest voorbij 
en ik huiverde, 'k Had me tegenover m'n slacht
offers niet kunnen rechtvaardigen; zou ik 't tegen
over menschen kunnen? 

En ik dacht dat men 't lichtvaardig dooden van 
dieren moest tegengaan en nam me voor dejongsten 
van m'n verzamelende vrienden erop te wijzen, dat 
't dooden van dieren alleen dan gewettigd is: 

lo. als ze ons schaden; 
2». als het dooden en verzamelen tot betere 

kennis voert. 
Denkt er aan, 't zijn geen postzegels of schelpen, 

maar levende wezens. 
Een ieder zij dus gewaarschuwd tegen 't onge

motiveerd dooden van dieren, wil hij niet het lot 
verdienen, dat schrijver dezes in z'n droom onderging. 

S. LEEFMANS. 


