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BIJ DE HOMMELS. 
E steenhommels hadden een oud muizengat op een droge zuidhelling 
uitgehold en verwijd en zoo een prachtig nest verkregen. Darwin 
zegt ergens wel, dat veldmuizen vijanden van de hommels zijn, 
maar dat neemt niet weg, dat de brommers behoorlijk van hun 
tegenstanders weten te proflteeren; en ik zou wel durven beweren, 

dat hommels in een muizenarme streek moeite hebben, om behoorlijk aan een 
nest te komen. Ze kunnen zelf heel goed graven, maar ze nemen toch liefst 
een reeds bestaande holte en vergrooten die dan naar behoefte. 

't Was al in 't laatst van Juli, toen ik het nest vond. Uitwendig was er 
niet veel bijzonders aan te zien, de ingang zag er uit als een gewoon muizengat 
en 't uitgegraven zand was weggespoeld of weggewaaid. Ook werd er niet meer 
aan gewerkt; het nest had zijn maximum-grootte bereikt. 

Die helling lag nog al hoog en op't zuiden en vertoonde dus een echt woestijn
karakter. Het bruine hoorntjeskorstmos, Cornicularia, bedekte den grond, hier en 
daar afgewisseld met bleekgrijs rendiermos. Dan stonden er van afstand tot afstand, 
heel ruim, polletjes van verschillende zandminnende grassen, met wat zandzegge en 
alleen in 't laagste stuk zorgden thijm, geel walstroo en driedistel voor wat bloemen. 
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De ingang van het hommelnest lag vlak onder een polletje scherpgras, 
Koeleria, met rechte uitgebleekte halmen. 

De hommels vlogen nog al druk, nu eens eenzaam, dan in groepjes, gemid
deld tien in de minuut. Al dadelijk viel het op, dat èn de gaande èn de komende 
hommeltjes zich verschillend gedroegen. Sommige vlogen zonder de minste 
aarzeling het nest in en uit, andere hadden zorg en moeite, om zich te oriënteeren. 
Zoo een kwam dan loopend uit 't nest, vloog uit den ingang op en maakte dan 
dadelijk rechtsomkeerd, om heel van dichtbij ingang en omgeving eens goed te 
bekijken. Tot een halve minuut lang zweefde hij heen en weer en dan eerst 
ging het zuidwaarts naar de bloemen. 

Bij het terugkomen evenzoo. Ze kwamen allemaal opzetten uit het zuiden 
en dan konden de beginnertjes nooit zoo heel gauw hun scherpgraspol onder
scheiden van 't schapenzwenkgras of 't grijze buntgras, die een eindweegs verder 
hun polletjes vormden. Maar ze vonden hun ingang toch tamelijk vlug, die 
gaapte dan ook duidelijk en donker onder de grassprietjes. 

Toen ik echter onder het zwenkgraspolletje ook zoo'n groot gat maakte, 
had je de poppen aan 't dansen. Ze gingen bij troepen dat //verkeerde kanaal 
in. Dat liep natuurlijk blind, maar er waren er, die zoo stellig in de meening 
leken te verkeeren, dat ze thuis waren, dat ze aan 't graven sloegen, om 
't hinderende zand op te ruimen. Dit gebeurde vooral, toen ik de wezenlijke 
ingang had gemaskeerd met een propje rendiermos. 

Intusschen waren er toen nog enkele, die zonder aarzelen recht op den 
goeden ingang loskoerslen. Ik ving er enkele van, om ze van nabij te bezien 
en toen bleek het, dat het zonder uitzondering oude werkstertjes waren met 
afgevlogen, gehavende vleugeltjes. De andere, die zich zoo vlijtig oriënteerden 
bij het heengaan en toch nog zoo grif het „verkeerde kanaal" invlogen, waren 
gave jonge dieren, sommige misschien voor 't eerst buiten. Na alles wat ik 
gezien heb, ook bij vroegere gelegenheden, ben ik er van overtuigd, dat de 
hommels gedurende hun eerste dagen het nest terugvonden op het gezicht en 
na een opzettelijke oriënteeringsvlucht. Later bewegen zij zich als 't ware 
automatisch en komen zonder missen op de goede plaats, evenals wij ons dage-
lijksch loopje van huis naar werk en van werk naar huis doen, zonder ons 
rekenschap te geven van richting of duur. 

Dan vinden zij het nest, zelfs wanneer het uiterlijk van de omgeving geheel 
is veranderd. Ja, zij begeven zich naar de plaats, waar 't nest zich gewoonlijk 
bevond, al hebben wij dat nest een heel eind verschoven. De akkerhommel is 
in dit opzicht nog taaier van routine dan de steenhommel. 

Ik had eens akkerhommelnesten in een paar vogelnestblokjes en die waren 
zoo opgehangen, dat ik ze kon ophijschen en weer neerlaten. Wanneer ik zoo'n 
nest een meter had verplaatst, dan gingen de meeste terugkeerende hommels 
naar de oude plek, zaten daar beduusd op een hoopje tegen een tak en 't duurde 
wel een uur, voordat het geregeld verkeer zich weer had hersteld. 
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Het Steenhonimelnest. 
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Doch wij zitten nog bij de steenhommels. Tusschen twee haakjes, ik heb 
al evenveel aard hom meinesten gevonden tusschen steenen, als steenhommelnesten 
in zand of klei, dus die namen hebben niets te beduiden. Zooals ik reeds zei, 
ik vond het nest in 't laatst van Juli, toen 't op zijn sterkst was. De bevolking 
bestaat dan uit groote en kleine werksters, mannetjes en groote jonge koninginnen. 
Eigenlijk kunnen de mannetjes bezwaarlijk tot de bevolking gerekend worden, 
want zeer spoedig na hun ontpopping verlaten zij 't nest, om er nooit weer 
terug te komen, 't Laatste mannetje zag ik den Isten Augustus vertrekken; na 
dien tijd kwam er geen meer uit 't nest en gedurende al de uren — meestal vier 
per dag — die ik bij 't nest doorbracht, kwam er nooit een mannetje terug. Ik mag 
wel zeggen, dat de sprinkhanen, de parelmoervlinders, de hagedissen, de boom-
leeuwerikken en de kneutjes, die mij afwisseling brachten, mijn aandacht niet 
zoo konden afleiden, of ik zou zoo'n terugkeerend mannetje wel hebben opgemerkt. 
Ook 's avonds kwamen ze niet opdagen. Ze zijn heel mooi, want ze hebben 
behalve het gewone zwart en rood van de steenhommels nog een prachtige 
citroengele halskraag en ook een citroengele haarvlok midden op het aangezicht. 

Waar ze blijven? Wel, ze zwerven van bloem tot bloem en komen zoo 
mijlen ver van hun geboorteplaats. Ze gaan zelfs ver over de wijde zee; ik heb 
er wel gevangen op de Noordzee bij Rottum, tien kilometer van land af. Op de 
manier van verdwaalde vogeltjes kwamen zij naar onze schuit vliegen en rusten 
op het ankerspil. 

Schmiedeknecht zegt, dat de hommelwijfjes van den herfst in het nest 
blijven, daar bevrucht worden en eerst bij het ten ondergaan van de hommel-
maatschappij, bij het begin van den winter, een schuilplaats gaan zoeken, waar 
zij min of meer vorstvrij en droog de lente kunnen afwachten. 

Ik vond dat anders en zag de herfstkoninginnen het nest verlaten op alle 
dagen in de eerste week van Augustus en na eenigen tijd er ook weer in terug 
keeren. Op een dag heb ik alle koninginnen gevangen, naarmate ze 't nest 
verlieten, een onschadelijk knipje gegeven in hun rechter-voorvleugel en ze toen 
weer laten vliegen. Na verloop van een half uur kwamen de eersten weer terug 
en zoo heb ik een week lang kunnen constateeren, dat de koninginnen lederen 
dag een of meer vluchten maakten. Ten slotte bleven ze geheel uit, in 't nest 
zelf was toen geen enkele koningin meer aanwezig, mannetjes waren ook al lang 
weg, de bevolking bestond uit ± 150 arbeidsters, groote en kleine, maar ze 
verschillen weinig in afmeting. Er waren ook nog een twintigtal larven en poppen. 

Vnór dien tijd had ik nog een aardige proef genomen. Ik wilde zien, of die 
hommels iets ondervonden, dat herinnert aan gemeenschapsgevoel of onderling 
hulpbetoon. Ik bedwelmde er een dozijn en legde die dicht voor den ingang 
van het nest. Al dadelijk bewogen zich eenige der thuiskomende hommels 
tusschen de slachtoffers en, zoo oppervlakkig gezien, leek het, alsof ze hun 
ongelukkige kameraden zorgvuldig onderzochten en probeerden op te beuren. 
Ze waren er zoo in verdiept, dat ze zich niet lieten storen, toen ik ze door 
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een sterke loupe kwam bezien. En wat bleek nu? Bij de bedwelming door 
chloroform hadden die hommels den inhoud van hun honigmaag opgegeven en 
nu zaten ze dik onder den honing. De kameraden deden nu niet anders, dan 
gewoon dien honing oplikken; om de slachtoffers zelf bekommerden ze zich 
in het minst niet. Heel mooi was te zien, hoe ze geheel het behaarde gedeelte 
van de tong lang uitstaken buiten de scheede, die gevormd wordt door de 
onderkaken en de liptasters, en hoe ze hem dan, als hij geheel omsmeerd was 
met honing, inhaalden, om dan verder de zoete buit naar binnen te werken. 
Het bleek dus, dat ik in plaats van hospitaalsoldaten met lijkenberoovers te 
doen had. Maar practisch waren ze stellig en ze vonden zoo hun honing dichter 
bij huis dan anders. 

Ver gingen ze anders nooit, ik kon verscheidene door middel van mijn 
verrekijker volgen naar de overzijde van de vallei, vijftig of zestig meter ver, 
waar nog al veel driedistels stonden, kleine exemplaartjes met van éen tot 
drie bloemen. 

Hier zag ik weer iets aardigs. Ieder weet, dat die driedistels duidelijk in 't 
oog vallen, doordat bij mooi weer de lange omwindselblaadjes, die van binnen 
glanzend wit zijn, zich in een stralenkrans wijd uitspreiden. Ze doen dat.zelfs 
al, wanneer de eigenlijke bloempjes nog lang niet open zijn: wel een etmaal 
eerder. Zulke bloemhoofdjes vallen dus wel in 't oog, maar er is niets te halen 
en nu was 't heel merkwaardig om te zien, dat die steenhommels daar eerst 
wel op af kwamen, maar dichtbij gekomen een anderen koers stuurden, als ze 
geen bloempje open zagen. Dat vond ik nog al knap, al zijn ook de open 
bloempjes gemakkelijk te onderscheiden van de nog gesloten knopjes, doordat 
die nog geel, de bloempjes zelf echter blauw zijn: eerst licht, dan donker. Een 
hoofdje met een kring van donkerblauwe bloempjes trok dadelijk bezoek, het 
hommeltje werkte ze éen voor een af, rondgaande in een kring, en als hij zijn 
punt van uitgang weer had bereikt, dan had hij het onmiddellijk in de gaten 
en ging er van door. Die bloempjes scheiden zeer vlug honig af, want tien 
minuten nadat de eene hommel ze had gedraineerd, vond een andere er weer 
voldoende loonende bezigheid. Behalve op driedistel vonden ze ook voorraad op 
thijm en op wondklaver. 

Nog iets. Het wordt gewoonlijk zoo voorgesteld, dat de hommelkoninginnen 
voor den winter een schuilplaats zoeken onder mos en dorre bladeren. Maar ik 
heb èn steenhommels èn aardhommels in de tweede helft van Augustus bezig 
gevonden, terwijl ze heel in hun eentje bezig waren een kuil te graven voor 
zich zelf en daar gingen ze in. Daar zou zelfs een Laplander niet aan denken, 
om voor de herfstnachtevening de winterkwartieren te betrekken. 

JAC P. THIJSSE. 
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