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Verderop een rietboord, die het wijdbochtend 
water afzet, tot verweg de rommel aan de Schinkel. 
We gooiden hier onze kleeren af en mijn vriend 
dook het eerst in het water. Na enkele seconden 
dook hij weer boven, proestend, en ging dan met 
kalme slag het stille meervlak breken. Ik volgde 
hem. We zwommen ver, naar de vaargeul aan den 
overkant en heschen ons daar op een menie-roode 
ijzeren baak. We koesterden onze huid in de zon. 
Over het lichte water tusschen de groene polders 
lag in de verte Amsterdam met zijn blauwe fijne 
torens. 

We zwommen terug, kleedden ons aan en gingen 
dan wat in het oevergras liggen boomen. We 
stopten allebei een lekkere pijp portorico van 
Oldenkott en deden de rook in blauwe slenderslang 
langzaam in de zon verzweven. En toen we onze pijp 
uitgerookt hadden, klopten we de asch op onze 
hakken uit en gingen terug. 

Amsterdam in de verte lag al te leven, er steeg 
geluid in het licht uit de roze voorstad, en dan 
kwamen we in de kalme bedrijvigheid van de 
buitenwijk; tien minuten over negen stonden we voor 
het gesloten schoolgebouw in de Roelof Hartstraat, 
met een gejaagd voorgevoel van een sleep narig 
heden; maar er was ook al weer een goede zijde, 
want we hadden het eerste uur repetitie wiskunde. 

HET OCHTENDKRIEKEN. 

Po ochtend nadert met geluid in nacht 
van vogels die ontwaken; alles wacht 
verlossing van het booze duister, ontstellend hoog 
verbleekt het in den top der nachthal, hemelhoog. 
De sterren dooven uit, een vogel vloog 
nog duizlig van do slaap, de lucht 
wordt rozig aan de kim, het licht 
wordt lichter en verwint, het duister zwicht. 
De zon stijgt op in hemel zonder wolk ; 
begint zijn reis nu door de etherkolk. 

Insecten gonzen tot een groot gebrom 
in 't riet langs 't flikkrend water in de zon. 
Kievieten en tuurluurs zwenken at joelend om. 
De stad der menschen ligt nog stom; 
de stad ligt nog in do ongebroken stilte van de slaap. 
De straten liggen leeg, de tuinen liggen stil, een kat 
sluipt slinks en slender langs een plat. 
De weeke morgenzon beschijnt één kant der straat; een steeg 
is grot van waze-blauw, straten on pleinen leeg. 

Pramen met manden groente voeren in de nachturen, 
geroeid door wakkre tuinders, diep onder de muren 
der holle gracht, geklos van houten klampen; en do tjalken 
kwamen langs het rulle buitenwator, kreunend hun 

scheepsbalken, 
met bloom' en vruchto van het zwarte veen. 
Melkkarren raatlen aan, spoortreinen ver weg gillen. 
De waters om de stad liggen nog koel te rillen. 
Een dauwmeer is het weiland, en de koeion 
zijn daaruit opgestaan en kouwlijk loeien. 

Nog slaapt de stad, dauwhoomen lichtlijk wuiven. 
Dan klappen de deuren on de vensters schuiven, 
te laten in de frisscho morgen binnen. 
De menschen gaan den nieuwen dag beginnen. 

HET WATERLAND. 

Het wijde waterwak, 't is levend licht bezijden 
het welig grasveld ; gebloemte vult hot gras der wijde 
kampen van hooiland; de sloot ligt 
zoo glanzend blauw, er langs de wilgen, mat zilver in het licht. 
Het groote water ligt in 't licht zoo stil. 
Maar soms vleit zich de wind, dat met geril 
een veld van rimpling komt 

J O H A N N E S D E Z W E R V E E . 

DE HUISKREKEL. 

Sen ouderwetsch diertje met een reuzen-reputatie 
van gezelligheid en huiselijkheid, en welbekend 
uit thema- en vertalingboeken. Weliswaar 

verwart de slordige vertaler uit het Fransch hem 
met de Cicade van Lafontaine en van Anacreon, 
maar de Engelschman maakt alles weer in orde en 
plaatst //the Cricket" on the hearth, waar ,/het 
kriekende kriekske" dan ook thuis hoort. Meestal 
zegt men kortweg //kriek*. 

Wanneer je in oude bakkerijen of boerenhuizen 
en arbeiderswoningen jacht maakt op deze vlugge 
diertjes, die met evenveel gemak loopen, kruipen 
en springen, en voor- en achteruit in alle hoeken 
en gaten weten te komen, dan kom je letterlijk 
eü figuurlijk met zooveel oer-ouderwetsche dingen 
in aanraking, dat het dier zelf een restant gaat 
lijken uit de oer-dierenwereld der aloude Batavieren. 
En sla je dan je Oudemans op, dan staat daar te 
lezen, dat onze vriend een moderne immigrant is, 
waarschijnlijk afkomstig van 't eiland Madera! Dus 
een vreemdeling, geheel gelijk te stellen met de 
Oosterscheen Westersche kakkerlak, met de Colorado-
kever en de San José-schildluis. 

Intusschen zijn er sinds de ontdekking van Madera 
ook alweer genoeg jaren verloopen, om een krekel 
ouderwetsch ts doen worden en in nieuwe huizen 
vind je hem nooit, tenzij je hem daar invoert als 
een pleegje. 

't Is een alleraardigst dier, om te houden in een 
droog terrarium of een groote stopflesch. Er moeten 
wat schuilhoeken zijn, waarin het dier rust en 
schemering kan genieten; eten doet hij van alles; 
liefst brood en suiker. Maar 't is een nathals, zorg 
dus voor een bakje met drinken of sprenkel drup
peltjes water, dan kunt ge meteen heel aardig zien, 
hoe die krekels net likken kan als een hond. Hij 
heeft aan zijn onderlip een soort van tong, die hij 
allerkoddigst kan uitsteken en intrekken. Soms zit 

-
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hij wel eens een poosje met half-uitgestoken tong. 
net als een kat kan doen. 

Ook is het lang niet zoo'n vriend van de duisternis, 
als je wel denken zou. Het felle zonlicht is hem 
onaangenaam; maar dat neemt niet weg, dat hij 
overdag toch wel uit zijn schuilhoeken te voorschijn 
komt. Een jaar of dertig geleden had ik ook het 
genoegen te wonen in een huis met krekels. Dikwijls 
genoeg zagen we de kleine gasten onder de tafel 
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Ilniskrckel, inaunetje. X 3» 

zitten, als we pas binnenkwamen, maar zoodra het 
hun te druk werd. verdwenen ze met drie sprongen 
a la sprinkhaan en een paar schuifels a la kakkerlak. 

In gevangen staat kunnen ze heel mak worden 
en dan blijken ze in 't geheel niet iichtschuw te 
zijn. Worden ze veel aan 't licht blootgesteld, dan 
krijgen ze ook langzamerhand een gezonden, bruinen 
tint. Ze kunnen er soms allerakelijkst wit uitzien 
en als je dan eens zoo'n zwarte grasduivel van 
een veldkrekel erbij ziet, dan krijg je zoowat net 
dezelfde tegenstelling als tusschen zoo'n meelwitte 
stadsnuf, die nooit in de lucht komt en een bruin-
gebranden sportbroeder. Maar die huiskrekel kan 't 
niet helpen, 

Ook komen ze wel eens buiten. Op heel warme 
zomeravonden ontplooien ze hun wondermooie vleu
geltjes en dan zweven ze als bleeke spookgestalten 
op stille binnenplaatsjes in 't ijle schemerlicht. 

Maar springen en loopen is toch hun lievelings-
sport. Als je zoo'n krekel zijn dikke dijen ziet, dan 
zou je denken, dat hij al geweldig ver moet springen. 
Hij heeft veel dikker dijen dan de groote groene 
sprinkhaan. Maar 't is niet allemaal spier; aan de 

binnenzijde is een heel diepe gleuf, waarin het 
scheengedeelte past, wanneer hij zijn sprong gaat 
beginnen. 

Wat een prachtige springbeweging en wat een 
uiterst doelmatige inrichting. Hij buigt de heele 
poot in drieën; nu komt het voetgedeelte juist te 
liggen tusschen de dubbele rij van stekels aan de 
scheen, en de scheen zelf past precies in de dijgleuf-
Zoo is de beenbuiging zoo volkomen mogelijk. 

Gaan nu de strekspieren werken, dan beletten 
die stijve scheenstekels volkomen het uitglijden en 
alle kracht kan nu worden aangewend, om het 
lichaam omhoog en vooruit te krijgen. 

Bij het achteruitloopen zitten die geweldige uit
steeksels hem wel wat in den weg: hij moet dan 
zijn achterpooten hoog optillen bij 't doen van een 
nieuwen stap. Een enkele keer vouwt hij dan ook 
wel de poot geheel in als voor een springbeweging 
en houdt hem dan zoo los omhoog. Hij loopt dan 
op de twee andere pootparen en 't spreekt van
zelf, dat vooral de voorpooten bij het achteruitgaan 
de beste diensten bewijzen. 

Je kunt deze dingen mooi bestudeeren door de 
krekels in glazen tunneltjes achteruit te jagen. Twee 
voorwerpglaasjes schuin tegen elkaar gezet en met 
wat lak of canada-balsem bevestigd, maken prachtige 
overdekte wegen. Neem soms eens een vloertje van 
glas, maar natuurlijk doorgaans een van filtreer-
papier of tenminste iets ruws, anders martel je 
' t dier. 

Van veel belang is het, om tegelijk op te merken 
hoe de lange uitsteeksels aan 't achterlijf nu fun-
geeren als voelsprieten. Als een krekel wil, dan kan 
hij ook wel achter zich tasten met de sprieten, die 
aan zijn kop zitten; ze zijn er lang genoeg voor. 
Maar dat doet hij niet zoo dikwijls; hij heeft genoeg 
aan die achterlijfsstiften. 

Aeblcrpoot van de Iliiiskrekcl. 

De heele lichaamsbouw maakt dat achteruitloopen 
gemakkelijk. De waaiervormig saamgeplooide achter
vleugels steken wel een eind buiten 't achterlijf 
uit, maar liggen toch nog altijd binnen de tast-
stiften. De voorvleugels sluiten stijftegen't lichaam 
en zijn zelfs aan de kanten rechthoekig omgeslagen 
en stijf tegen 't lijf gedrukt, zoodat ze onmogelijk 
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aan een oneffenheidje van de omgeving kunnen 
blijven haken. Vergelijk deze inrichting eens met 
den vleugelstand van de groote, groene sprinkhaan 
of van den wrattenbijter, dan zult ge zien dat deze 

Voorpoot van de Huiskrekel, met het gehoor-orgaan in de scheen. 

laatsten zich al heel moeilijk door nauwe gangetjes 
achteruit zouden kunnen bewegen. 

De krekel is voornamelijk beroemd om zijn ge
zang. Alleen de mannetjes kunnen zingen. Eigenlijk 
is 't eerder vioolspelen, of nog meer 't geluid, dat 
een straatjongen maakt door met een stok te strijken 
langs de spijlen van een hek. 

Met een loupe, die tienmaal vergroot, is het 
muziekinstrument al heel aardig te zien. De heele 
boven vleugel is er zoo wat bij betrokken; uitge
zonderd het gedeelte, dat omlaaggeklapt tegen den 
zijkant van 't lichaam licht. 

Het allereerst ziet ge wel aan het achtereind van 
de vleugel te midden van vele aderen een groot 
vlak veld, waar maar één adertje dwars doorloopt. 
Daarvoor ligt een driehoekig veld met een viertal 
gekromde aderen en nog vele (bij zwakke ver
grooting onzichtbare; ruwigheidjes. En daarvoor 

E^n stukje uit de »strijkader<(. 

komt 't voornaamste: een rechthoekig omgebogen 
stijve ader, waar je allemaal dwars-streepjes op 
kunt zien (flg. hiernaast). Bij sterke vergrooting 
blijken die dwarsstreepen niets anders te zijn dan 
vele honderden rechtopstaande tandjes (flg. hier
boven). 

Neem nu een dunne insectenspeld, strijk daarmee 

over die dwarsstreepjes en je krijgt 't geluid van 
een zeer zwakke en uitertst zieke krekel. Aan 
rechter- en linkervleugel is de inrichting volkomen 
hetzelfde. 

Wanneer nu een krekel zangerig gestemd is — 
en dat gebeurt nog al dikwijls, ook overdag — 
dan tilt hij zijn voorvleugels eventjes op en be
weegt ze schokkerig zijwaarts over elkander heen, 
Nu strijken de tandjes van die stijve ader over de 
oneffenheden van den anderen vleugel en daardoor 
geraken natuurlijk beide vleugels in trilling. Het 
groote ongeaderde veld maakt die trillingen zoo 
ruim en zoo zuiver mogelijk en zoodoende ontstaat 
het welbekende ,/kriek, kriek", dat we zoo graag 
hoeren. 

Voorvleugel, tevens muziekinstrument van .de 
mannetjes-huiskrekel. 

Het wijfje kan geen geluid geven ; ze kan alleen 
toehooren. Haar voorvleugels zijn mooi geaderd, 
maar er is niets op te ontdekken van tril vliezen 
of strijkaderen. 

Haar oor zit in haar voorpoot. De mannetjes 
hebben daar ook hun oor, dus die kunnen elkander 
hooren en ook nog zichzelf, waar menigeen al mee 
tevreden is. 

Je zoudt wel kunnen zeggen, dat die krekels, 
evenals wij, een ovaal venster en een rond venster 
aan hun gehoororgaan hebben. Het ovale venster 
ligt aan de buitenzijde van de scheen, het ronde 
venster aan de binnenkant. Je kunt door 't ovale 
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venster heen het ronde zien liggen, want die gehoor-
holte is tamelijk doorzichtig. 

Bij sterkere vergrooting blijkt dat ovale venster 
gesloten te zijn door een heel mooi, zeer fijn.gestreept 
vlies. Daaronder komt dan een holte met vreemd
soortig gewonden wanden vol tastbaren en eindelijk 
aan de andere* zijde het ronde venster, ook door 
een vlies gesloten. 

Met een loupe, die tien keer vergroot, zijn die 
vensters al heel duidelijk te zien, vooral als je de 
poot op een voorwerpglaasje insluit in Canada-balsem, 
met een dekglaasje dekt en dan tegen het licht 
beziet. Te gelijkertijd zie je dan ook heel mooi de 
spieren voor de beweging van 't been. 

Voorvleugel van 't wijfje van den Hulskrekel. 

Waarvoor maken die krekels nu geluid? Zeker 
wel om de wijfjes te roepen, anders zouden die 
geen ooren hebben. 
. Toch heb ik wel den indruk, dat die krekels en 
sprinkhanen ook wel zingen voor hun eigen plezier 
of liever uit een gevoel van welbehagen, waar de 
wijfjes niets mee te maken hebben. Hoe mooier 
warmer weer, hoe meer plezier ze maken. 

Het aardigst is wel, dat heel jonge, nog onvol
wassen krekeitjes en sprinkhanen al geluid gaan 
maken, zoodra ze zich verheugen in 't bezit van 
een paar beweegbare vleugelstompjes, dus lang voor 
de laatste verveliing. Dat kan toch niet anders zijn 
dan plezier en grappenmakerij, 

JAC. P. THIJSSE. 

DE MEIDOORNBLADWESP. 
Trichiosoma tibialis Steph. 

eze vrij groote bladwesp kwam vroeger veel-
vuldiger dan thans in 't Vondelpark voor op 
de meidoorns. Toch gelukte het mij van den 

winter nog enkele cocons te verzamelen waarvan éen 
op den gewonen tijd, begin April uitkwam. De andere 

Meidoorn-bladwesp Trichiosoma tibialis. 

liet op zich wachten, en daarom sneed ik de zeer 
harde, hierbij afgebeeldde cocon open en vond er de 
volkomen wesp rustig inzitten. 

Het is wel opmerkenswaard, dat waar bij de 
vlinders en vliegen de vleugels ruimte noodig schijnen 
te hebben en zich pas buiten de cocon ontwikkelen, 
dit bij de Vliesvleugeligen meestal niet het geval is. 
Wanneer een vlinder direct na 't uitkomen ook 
maar eventjes gestoord wordt, groeien de vleugels 
vaak niet goed meer uit, terwijl nu b.v.b. bij mijn 
bladwesp, deze zich in zoo'n nauwe cocon goed ont
wikkelen, waar alle voorwaarden zouden ontbreken 
om een vlinder in staat te stellen z'n vlerken be
hoorlijk te ontplooien. Denkelijk staat dit o.a. in 
verband met het meestal zeer groote oppervlak dei-
vlindervleugels in verhouding tot 't vlinderlichaam. 

Cocon van T. tibialis. 

Deze bladwespen zijn van vervaarlijke kaken voor
zien, die hen naar ik vermoed, voornamelijk bij 't 
doorknippen der merkwaardig harde cocon te stade 
zullen komen. 

Ik geloof niet, dat ze er veel anders mee uitvoeren; 
want traag en log als ze zijn, kan ik ze niet in 
staat achten andere dieren te vangen en te eten, 


