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zou me in het vervolg in staat stellen, op grooten afstand — vooral met behulp 
van mijn prisma — te constateeren, of een opname gedaan was. 

Wordt vervolgd. J. VIJVERBERG. 

ONS DOODSKLOPPERTJE (ANOBIUM 
STRIATUM OLIV.). 

HOEWEL er zich in ieder huis zeer zeker meubelen bevinden, die aangetast 
zijn door de z.g. houtworm, zijn er toch maar weinigen, die dieper door
gedrongen zijn in de geheimenissen, die er zich daar achter afspelen. Wel 

klaagt men dagelijks, dat er zich steeds een wit poeder onder een of andere stoel 
bevindt, maar in het begin beschuldigt men de huisvrouw, dat ze niet genoeg stoft, 
totdat plotseling een der huisgenoten gaatjes in die stoel bemerkt, waaruit dat 
witte poeder, houtmolm, komt. Bij een nauwkeuriger onderzoek merkt men zelfs, 
dat het aantal gaatjes steeds toeneemt. 

Zoo nu en dan vindt men wel eens een „klein hard vliegje", maar niemand van 
het huispersoneel heeft zelfs maar een flauw 
vermoeden, dat het een kevert je is en nog 
minder, dat het uit het hout te voorschijn komt. 
Hoe kan het ook anders! Hoe weinigen weten 
zelfs, dat de gewone houtworm de larve is van 
het klopkevertje, het insect, dat zoo'n enorme 
schade aanricht in oude meubelen. 

Laat ik beginnen, om achtereenvolgens de 
larve, de pop en de kever te bespreken, om 
daarna nog iets van hun levenswijze te ver
tellen. 

De larve. Het is een klein, 3—4 m.M. lang, 
wit engerlingachtig teer diertje, dat algemeen 

bekend is onder den naam van houtworm, welk beestje men niet gemakkelijk te 
zien krijgt. Duidelijk kan men er een kop en zeer moeilijk 13 ringen aan onder
scheiden, omdat het geheele lichaam vol met rimpels en plooien zit. Op fig. 1 stelt 
dan ook niet iedere plooi een afscheiding tusschen twee segmenten voor. 

De kop is eenigszins geel en zeer glimmend, zoodat hij afsteekt tegen het dof 
matte lichaam en is als het ware rondom door het eerste borstsegment omgeven, 
hetgeen men op fig. 2 vindt aangegeven. 

De 3 borstsegmenten dragen ieder een paar pooten, die elk uit 4 leedjes bestaan. 
Het geheele lichaam is behaard, (op fig. 1 niet aangegeven); het ventrale ge

deelte nog sterker dan het dorsale. 

Fig. 1. Larve van Ano 
bium striatum Oliv. 

Fig. 2. 
An. striatum Oliv. 
Rugzijde der larve. 
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Fig. 3. Larve van Anobium 
striatum Oliv. 

Zwakke vergrooting. 
Foto H. T H . N. 

Fis 4. Monddeelen der larve, 
sterk vergroot. 

Foto H. T H . N. 

Op de rugzijde vindt men evenwijdigloopendfe met de segmentale afscheidingen, 
meerdere rijen van zeer kleine bruine doorntjes, welke echter slechts bij zeer sterke 
vergrooting duidelijk zijn waar te nemen. Op de mesothorax is een enkele rij, en 
op de 7 volgende segmenten zijn dubbele rijen van die doorntjes te vinden, welke 
voor het dier karakteristiek zijn. Deze, over 8 

segmenten verdeelde, rijen 
van doorntjes zijn in de 
huid ingeplant. 

mk B k ^ B Aan weerszijden der larve 
vindt men 9 stigmata; de 

EL I eerste bevindt zich in de 
• JÊÊ ÉÊ huidplooi achter de protho-

"^^f l rax, terwijl de 8 overigen 
in de eerste acht achterlijfs-
ringen te vinden zijn. Ze zijn 
ovaal van vorm, alleen bij 
sterke vergrooting te vinden 
en dan eenigszins geelbruin 
gekleurd. 

De algemeene houding van de larve is zoowel in als buiten het hout een weinig 
opgerold (fig. 3), lang uitgestrekt zal men haar nooit vinden. 

Het ventrale gedeelte van den kop draagt de sterke, donker bruin gekleurde 
monddeelen, die makroskopisch als een klein zwart puntje aan den kop van de 
larve te zien zijn. Op fig. 4 zijn ze sterk vergroot afgebeeld, duidelijk kan men 
de kaken onderscheiden. 

Oogen ontbreken geheel, evenals antennae. Wel vindt men vlak onder den mond, 
aan weerszijden een 4 ledige taster, maar deze is 
ongetwijfeld een kaaktaster. 

De pop. De jonge pop is geheel wit, later wan
neer ze wat ouder wordt, kan men al spoedig pig
mentvorming zien optreden, in haar laatste pop
stadium zijn de oogen en kaken en eveneens de elytra 
donker bruin, terwijl het eigenlijke lichaam wit 
blijft. 

We hebben hier met een naakte pop te doen, ze 
ligt los in het houtmolm in het hout en meestal 
dicht bij de oppervlakte. 

De eigenaardige prothorax vorm der kever is al 
zeer duidelijk aan de pop waar te nemen (fig. 5). De eerste twee paar pootjes 
liggen op de omgebogen elytra, terwijl het derde paar er onder verborgen blijft 
(fig. 6). 

De Kever. Het is een klein 3—4 m.M. lang kevertje met een cylindrische lichaams-
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Fig. 5. De Pop. 

[ 

Fig. 6. De Pop. 
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Fig. 7. Doodskloppertje. 
(Anobium striatum Oliv.). 

Fig. 8. De kever 
van opzij gezien. 

vorm, dat de naam van „Doodskloppertje" draagt en waaraan de wetenschappelijke 
naam Anobium striatum Oliv. (domesticum Fourcr.) is gegeven. 

Vanaf de rugzijde gezien merkt men niet veel van een kop (fig. 7) omdat deze 
geheel door het pronotum (halsschild of eerste rugschild) 
is overwelfd, hetgeen fig. 8 zeer duidelijk aangeeft. 

Behalve de monddeelen en oogen, die 
kaal zijn, draagt de kop een paar 
11 ledige antennae, waarvan de 3 laatste 
leden langer zijn dan de overige 8 (fig. 9); 
zij zijn vrij ver van elkaar, vlak voor 
de oogen ingeplant (fig. 8). 

Het pronotum is sterk omlaag ge
bogen, hetgeen aan dit kevertje zoo'n 
eigenaardige-vorm geeft. 

Tusschen het halsschild en de dek-
schilden vindt men geen insnoering, het 
eerste is echter iets smaller dan de 
elytra. Hierop zijn zeer duidelijk groeven 

waar te nemen. Het aantal van deze groeven bedraagt per dekschild 10, terwijl 
in iedere groef putjes te vinden zijn, de z.g. punkteering. In het geheel loopen er 
dus over elk dekschild 11 ribben, die, met uitzondering van de buitenste begrensd 
worden door gepunkteerde groeven. De buitenste achterranden van de dekschilden 
buigen vrij sterk naar omlaag, terwijl de buitenzijranden dit meer gelijkmatig 
doen en zoodoende medehelpen aan den cylinderschen vorm van de kever. Het 
scutellum (schildje) is, hoewel het klein is, duidelijk waar te nemen. 

Karakteristiek voor dit kevertje is, dat zich in het voorste gedeelte van het 
derde borstschild, het metasternum, een vrij diepe holte bevindt, die, wanneer 
we het beestje op zijn rug leggen, gemakkelijk is te zien. Wanneer het beest zich 
dood houdt worden hierin de antennae zorgvuldig beschermd. 

De pooten dragen ieder 
5 tarsale leedjes (fig. 10, 11 
en 12), terwijl er zich aan 
het laatste of 5e tarsale lid 
twee kleine klauwtjes be
vinden. 

Het geheele dier is zeer 
fijn behaard, zoodat het lijkt of het geel-grijs bepoederd is. 

De Cultuur. Deze is zeer eenvoudig, men behoeft er niet veel zorg aan te be
steden. Wanneer men een aangetast stuk meubel heeft, kan men hiervan een ge
deelte in een groote glazen stopflesch doen, de rest komt dan van zelf. Half Juni 
verschijnen de kevers; maar wees vooral voorzichtig, dat ze niet ontsnappen! 
Minder eenvoudig is het echter, om de larven gaaf uit het vrij harde hout te halen, 

Fig. 9. Ken voelspriet van de kever. *v 
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omdat ze heel teer en fijn zijn. Door toevallige omstandigheden vond ik echter, 
dat de kevers niet alleen in houten meubelen voorkomen, doch ook in rieten, teenen 
stoelen (serre-meubelen); van dat oogenblik af nu kweek ik ze in stukjes riet van 
oude stoelen, het begin van de cultuur is dan een aangetast stuk. Hier uit kan 
men gemakkelijk de larven halen en zoo tegen eind Juni ook de poppen. In enkele 
jaren tijds zijn de stukjes teen dan veranderd in poreuse, teere staafjes, vol met 
gangen en uitwendig van ronde gaatjes voorzien, waardoor de kevers naar buiten 
zijn gekomen. Het is dan z.g. geheel vermolmd. 

Omstreeks begin tot half Juni verschijnen hier de eerste kevertjes, men kan 
het dan soms treffen, dat juist een kevertje bezig is, zich een uitweg naar buiten 

te banen. In het begin is het een klein ruw gaatje, 
maar langzamerhand krijgt het z'n mooien ronden 
vorm. Uren lang is het bezig om het gaatje mooi 
rond te maken en eindelijk kruipt de kever er uit. 

De Levenswijze. Laat ik maar weer met de larve 
beginnen, dit engerlingachtige diertje leeft, zooals 
boven reeds gezegd is, in het hout. Vanaf het oogen-

Fig. 12. 
Fig. IO. Eerste poot van de kever. Fig. n . Tweede poot van de kever. Derde poot van de kever. 

blik van zijn geboorte begint het met zich een weg door het meestal harde en zeer 
droge hout te eten, immers we vinden ze alleen in oude meubelen. Zeer langzaam 
knaagt het zich door het hout heen en vormt zoodoende de gangen, die vol met 
houtpoeder en faeces zitten, wat we in het dagelijksche leven houtmolm noemen. 
Het interessante is nu de ongetwijfeld zeer ingewikkelde spijsvertering van dit 
dier, wTant over het geheel genomen, zijn er niet veel diersoorten, die zich uit
sluitend met een zoo droog en hard voedsel voeden. De voornaamsten zijn wel 
de Termieten en uit het keverrijk Hylotrupes bajulus Lin., een boktor en 
Lymexylon navale Lin., een weekschildig, en meerdere keversoorten van het 
geslacht Anobium. 

Het gelukte reeds in 1900 aan Escherich om aan te toonen, dat er zich in bepaalde 
darmepitheelcellen van de larve een Saccharomyceet bevindt, die door zijn enzym
afscheiding medewerkt aan de spijsvertering. We hebben hier dus te doen met 
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sj'mbiose, nog beter intra-cellulaire symbiose, een samenleving tusschen het gist-
plantje en de keverlarve, waaruit beiden voordeel trekken, 

Het zijn verder vooral de schitterende onderzoekingen van Buchner geweest, 
die ons in de laatste jaren een duidelijke voorstelling van de geheele levenswijze 
hebben gegeven; hetgeen verder volgt, heb ik dan ook hoofdzakelijk uit zijn 
werken gehaald. 

Het darmstelsel der larve is gemakkelijk te verdeelen in een voor-, midden-
en einddarm. De voordarm is fleschvormig, de wand bestaat uit een sterke ring-
musculatuur, die met chitinetandjes is bezet. Deze voordarm doet dus dienst als 
kauwmaag. Nadat het voedsel de voordarm is gepasseerd, komt het in den midden
darm, die vooraan eigenaardige blindzakken heeft, welke zelf ook weer door in-
snoeringen in onderafdeelingen vervallen. Het verdere gedeelte van den midden
darm vertoont niets bijzonders, evenmin de einddarm. 

Mikroskopisch blijkt nu, dat de epitheelcellen van het begin van den midden-
darm niet allen denzelfden bouw hebben. 

Behalve de gewone wimperepitheelcellen, vinden we er veel cellen tusschen, 
die de trilhaarbekleeding missen, grooter en afgeronder zijn en vol zitten met z.g. 
symbionten; hier dus met het eencellige gistplantje, een Saccharomyceet. Terwijl 
de kernen der gewone epitheelcellen rond of ovaal zijn, zijn ze bij de „mycetocyten", 
dat zijn de cellen, waarin de symbionten zitten, onregelmatig veelhoekig. 

Ook bij de kever vindt men op den zelfden plaats in den darm de mycetocyten, 
die echter hier een meer uitgerekten vorm hebben aangenomen, nog meer bijeen 
zitten, zoodat er niet veel gewone cellen tusschen te vinden zijn. Uit alles blijkt, 
dat het dier absoluut met het gistplantje moet samenleven en het is dus de vraag, 
op welke manier infecteert het jonge dier er zich mede, daar de Saccharomyceet 
zich niet in het ei bevindt, wat uit zeer nauwkeurige onderzoekingen bleek en wat 
overigens iets zeer merkwaardigs en geheel nieuws is, daar bij alle overige tot nog 
toe bekende gevallen van intracellulaire symbiose bij insecten, de infectie via het 
ei, d.w.z. voor dat het het moederlichaam verlaat, geschiedt; dus met andere woorden 
de symbiont dringt reeds in het ei voordat dit is afgezet. 

De infectie moet dus van buiten af komen, maar op welke manier? Het eenige 
wat overblijft is dan een infectie via den mond, wat uit het volgende zal blijken. 

Het is begrijpelijk, dat de symbionten van de larven via de pop in de kever 
komen en het was al jaren bekend, sinds de onderzoekingen van Stein in 1847, 
dat de vrouwelijke kever een eigenaardig orgaan bezat, dat bij andere kevers ontbrak 
en wat hij accessorische klieren noemde. Later is echter gebleken, dat het, in het 
kort beschreven, een paar lange wormvormige buisjes zijn, waarvan de wand in 
het geheel niet uit kliercellen bestaat, doch uit een dun afgeplat epithelium, dat 
een chitine huidje afscheidt. De buisjes monden niet in de vagina uit, maar in de 
ingetrokken segmenten van het abdomen. Het zijn reservoirs, die vol zitten met 
de symbionten. Zoowel bij de larve, pop en kever vindt men in de darmholte vrije 
gistcellcn, deze nu vormen het materiaal voor het reservoir. Reeds in het popsta-
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dium wordt het geheele geslachtsorgaan gevormd. In het laatste popstadium komen 
nu deze gistcellen via den anus in deze bijzondere buisjes, welke speciaal dienen 
om de symbionten zorgvuldig te bewaren. 

Wanneer nu het wijfje haar eitjes afzet, wordt tegelijkertijd de eischaal geïn
fecteerd. Op ieder ei vindt men dan ook overal gistcelletjes zitten en wanneer 
later het jonge larf je zich uit het ei tracht te werken door een gedeelte van de 
eischaal op te eten, infecteert het zichzelf er mede. 

Nadat het eerste voedsel van de jonge larve dus den voordarm is gepasseerd, 
komt het in den middendarm, die het opneemt en tegelijkertijd de symbionten. 
Op deze manier worden meerdere epitheelcellen mycetocyten en zoodoende ontstaat 
dan door verdere infectie de eigenaardige blindzakvorming aan het begin van den 
middendarm. 

Zooals reeds gezegd is verpoppen de volwassen larven ongeveer begin Mei; om
streeks half Juni komen uit de poppen de kevertjes te voorschijn, die zich door 
het hout heen een uitweg naar buiten banen en zoodoende de ronde gaatjes in 
onze meubelen maken. 

De mannetjes gaan nu de wijfjes opzoeken. Dit geschiedt door het kloppen 
en wel zoo, doordat het kevertje zich zoo hoog als het kan op zijn pooten verheft 
en dan zijn borststuk vijf of zesmaal in snelle opeenvolging tegen het hout slaat. 
Spoedig daarop wordt het kloppen door een ander kevertje beantwoord en zoo
doende vinden ze elkaar gemakkelijk. De paring vindt dan ook buiten het hout 
plaats, maar daarna kruipt het wijfje in het hout en zoekt liefst een oud vlieg-
gaatje op om daar weer in te kruipen en in de gangen haar eitjes af te zetten. De 
kevertjes vliegen in de maand Juni dan ook overal rond, maar ook vindt men ze 
wel op aangetaste meubelen loopen. 

De Hollandsche naam „Doodskloppertje" vindt z'n oorzaak in het bijgeloof 
van het volk, dat in het zachte rhytmische tikken, dat vooral 's avonds duidelijk 
waarneembaar is, een naderend onheil, voornamelijk een sterfgeval, ziet. Ook in 
andere landen slaan de namen als Totenuhr, Dead Watch, en Horloge de mort, 
zeker op een dergelijk volksbijgeloof van vroeger. 

Als slot nog een enkel woord over de bestrijding van deze meestal zeer onaange
name gast van onze woningen. Het is namelijk een bekend verschijnsel dat „de 
molm" in onze meubelen zich vrij spoedig sterk over de andere verspreidt en 
zoodoende de geheele inventaris vernielt, althans beschadigt, want zelfs de hardste 
houtsoorten worden niet gemeden. Het beste is dan ook om direct wanneer men 
een gaatje ontdekt, dit vol te spuiten met een 2 % carbol oplossing en het daarna 
te sluiten met harde was of met houten pinnetjes, die de schoenmaker voor onze 
zolen gebruikt. Door dit dichtmaken voorkomen we het gemakkelijk binnendringen 
der wijfjes, terwijl we tevens met het carbol, het zij poppen of jonge larven, dooden. 

Utrecht, September 1923. H. T H . NIEUWENHUIJSEN. 


