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kaken naast, maar ook die bedacht zich, zoodat ik tenslotte zelf moest ingrijpen. 
Intusschen, zoo ging het niet langer; nu en dan gaf ik één der hommels bij ongeluk een 

stomp, ééns zelfs de koningin in eigen persoon en dan werd de heele familie woedend, zoo
dat ik me in een hoekje van de kamer moest verstoppen. Ik besloot dus alles weg te vangen 
en het nest grondig van alle ongedierte, dat ik op vier of vijf schatte, te reinigen. Het re
sultaat was dat er van het nest vrijwel niets overbleef en ik vijf en zestig lijken op het 
slagveld telde, van allerlei grootte van 0,5 tot 3,2 c.M. Zou er misschien meer dan eens een 
mot zijn eieren in gelegd hebben? 

Treurig zat de koningin naast de ruïne en het duurde lang voor ze weer met hernieuwde 
ijver begonnen te werken. Ze vlogen weer uit, brachten zelfs wat honing thuis, al moesten 
ze 's morgens om kwart voor vijf al naar buiten van den honger. 

Een dag of tien later zat het nest weer vol met volwassen rupsen; de toestand was ho
peloos: er waren geen larven of eieren meer; de oudere hommels gingen één voor één dood 
van ouderdom of door verdwalen. Een stuk van een steenhommelnest, dat ik hun gaf, 
werd al gauw de hoofdverblijfplaats. Met honing uit hetzelfde nest hield ik de koningin en 
haar laatste getrouwen nog eenigszins in leven. De rupsen sponnen zich buiten het nest 
in een hoek van de doos in, liefst in een hoopje bij elkaar (vandaar de Latijnsche soorts
naam: sociella) zoodat ik 's morgens het deksel niet oplichten kon zonder eerst al het 
spinsel met een mes door te snijden. Van een twintigtal, die ik bewaarde, waren er het vol
gend jaar midden Juni enkele uitgekomen en nog levend. 

De koningin werd met den dag suffer; ze viel gewoon onderste boven en moest met ho
ning nu en dan weer bijgebracht worden. Ook was ze te zwak om uit het mottenspinsel vrij 
te komen, als ze daarin geraakte; 5 Sept. vond ik haar een eind buiten het nest dood liggen. 
Toen ik 24 September voor het laatst naar het nest keek, scheen er één hommel nog in 
latent leven, terwijl een verboemelde steenhommel nog een laatste spoortje honing trachtte 
te bemachtigen. 

Het volgend jaar vond ik een moshommelnest met motten larven. Na een grondige 
schoonmaak, is het er weer heelemaal bovenop gekomen. 

H. UITTIEN. 

AVONDSCHEMERING OP DE HEIDE. 
Op de groote stille heide 
Rust het al bij maneschijn. — 

't "TS een lekker warme Meidag geweest. Al te warm vinden sommigen, maar het 
moet al heel, heel erg wezen, als ik er in Mei over klaag en 'k heb er vandaag 

-*- heelemaal geen last van gehad, integendeel ik heb er volop van genoten. 
Maar ik weet dan ook een heerlijk plekje, waar ik verscholen in een groote, 

Juniperusbos stil den heelen omtrek af kan spieden, mijn kijker laten weiden over hei, 
langs dennen, over 't water en 't moeras, het bouwland en de wei. Alles is er en ik vertel 
er misschien nog wel eens van. Het was er schitterend! Met volle teugen heb ik natuur
genot ingedronken. En — zooals het wel meer gaat, juist wanneer men zoo intens volop 
kan genieten, schijnt de zucht naar nóg al meer in den mensch de overhand te krijgen. 
Nauw kon ik er scheiden, maar 'k zou tegen eten thuis zijn en belofte . . . is nu eenmaal 
belofte. 



AVONDSCHEMERING OP DE H E I D E . 119 

Echter: na den eten in mijn knerst oei het alles nog eens de revue latende passeeren, 
bekruipt me die zucht naar meer en ik heb er geen weerstand aan kunnen bieden, ben, 
gewapend met mijn kijker, nogeens er uitgestapt om de heide te zien. 

Veel moeite behoefde ik daarvoor niet te doen, want ik woon er dichtbij. Het eiken
hakhout dwars door, idem de jonge dennenaanplanting en ik ben er. 

En nu lig ik er al een half uurtje. 
Wat is de heide al mooi. Ze heeft nog wel niet haar paarse zomerkleed aan, maar 't 

is ook nog geen zomer. Er bloeien enkele bremstruiken in de verte en aan dat geel paart 
zich het grijs-groen der uitbottende dennenloten al heel schoon. Vlak bij me staan tusschen 
de Tormentils al een paar Rozenkransjes. 

Leuke dingen die Tormentils. Lieve bloempjes tusschen de heidestruiken. Maar Roze-
kransjes niet minder. Ze doen aan Edelweiss denken. Tweehuizig zijn ze, dus we kunnen 
naar manlijke en vrouwlijke plantjes zoeken. 

Daar bloeit werkelijk al een Erica. Dopheide gaat haar meer algemeene zuster de Cal
luna maanden vooraf. Nog veel meer moois is er. 'k Zeg u alleen maar, dat ik een plek weet, 
waar 't wit ziet van Dalkruid. 

Echter: 't wordt al te laat naar planten te zoeken en ik vlij me boven op den Amers-
foortschen berg aan den voet van een ouden Pinus neer en laat de omgeving op mij in
werken. 

Hoe rustig dat dal, waarvan de toren van Soest vooral imponeert, die van Hilversum 
al als een silhouet aan den horizon staat. Daarover moet Amsterdam liggen, de hoofdstad 
met zijn geroezemoes. Wie weet hoe gezellig druk het er op 't oogenblik is, maar 'k ruil 
mijn heerlijke eenzaamheid nog voor geen tien zulke gezelligheden. 

Wat vliegt daar? 
Een vleermuis? Ja, een Grootoor is het. 't Is wel te merken, dat we niet ver van de 

huizen af zijn, anders vloog die hier wel niet, waar ook geen holle boomen schuilplaats 
bieden over dag. Of zou hij op den Utrechtschen straatweg zoo'n verblijf hebben? 't Is 
niet onmogelijk, de straat is geen tien minuten hier vandaan. 

Daar kruipt een trein door 't mooie groen, waaruit het Klooster aan de Vlasakkers zco 
pittoresque opsteekt. 

Loewe, loewe, loe loe- loe-oe! 
Een wulp. Nog zoo laat? Ja 't is zoo! Zou 't beest daarginds, waar ik zijn nest reeds 

lang vermoedde, misschien gestoord zijn of . . . 
Al weer een nieuw geluid: op een dood eikentakje zit vroolijk een vogel te tierelieren. 

Zijn zang doet zeer aan het lied van den leeuwerik denken, maar 't zal wel den Kuifleeuwerik 
zijn, dien ik eens imitatie-leeuwerik hoorde noemen. Het beest zingt uit volle borst al maar 
door. Heeft zijn wijfje hier dichtbij haar nest? 't Zal wel, want al menig keer merkte ik 
den aardigen zanger hier op. 

't Wordt al duisterder en juist als ik er over denk, nu maar naar huis te gaan klinkt 
daar eensklaps in de verte een eentonig geratel, dat mij vroeger deed denken aan den 
toon van den boomkikker, zoo vaak in de omstreken van Doetinchem gehoord. Maar 
boomkikkers hebben we hier niet: er is te weinig badgelegenheid voor de groene kleef-
voeters. 't Is de Nachtzwaluw, die in de schemering rondvliegt. Daar is hij al met zijn 
stil wiekbeweeg, de geheimzinnige vogel, dien bijna niemand ooit ziet. Over dag beschermt 
zijn schitterende schutkleur hem; de camouflage is volkomen. En 's avonds valt hij door 
zijn gemischloos vliegen weinig op of wordt met vleermuizen verwisseld. Alleen zijn ratel 
is opvallend sterk. Maar alweer: weinigen weten, dat hij het is, die zoo snorrend zich 
presenteert. 

Nog vele minuten luister ik er naar en een paar maal scheert de vogel dicht langs me 
heen, doch aan alles komt een einde en zoo ook, hoewel noode, aan mijn uitstapje, 'k Ver-
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trek en neurie bij het scheiden de laatste regels van het couplet waarvan de eerste als 
motto boven dit opstel prijken: 

„welk een schat,, 
Hoe rijk is mijn heide"! — 

Amersfoort, Mei 1924. A. JOMAN. 

BOEKBESPREKING. 
Dr. G. EIJKMAN. Vogel-photografie met behulp van electriciteit. 64 p.p. met 28 platen. 

Morks, Dordrecht 1923. pr. /1.75. 
Dr. Eijkman heeft indertijd in ons Tijdschrift al eens verteld, hoe hij zijn electrische in

richting heeft bedacht en verbeterd en ons ook laten zien, welke resultaten hij verkreeg. 
In dit boekje geeft hij nu een volledige handleiding en goede teekeningen maken het ieder, 
die eenige handigheid bezit, mogelijk, zelf zoo'n toestel te construeeren. Bij electrische 
fotografie is men natuurlijk niet vrij in de keuze van stand en actie; de vogel zelf beslist 
daarover. De talrijke prachtige afbeeldingen in dit boekje bewijzen echter, dat er soms 
buitengewoon interessante afbeeldingen kunnen worden verkregen. Wij kunnen dii werkje 
zeer aanbevelen. 

Dr. A. SCHIERBEEK. Van Aristoteles tot Pasteur, Leven en Werken van Groote Biologen. 
Geb. 4S0 p.p. met zeer vele illustraties. Amsterdam. W. Versluijs. pr. / 7.50. 

Ook dit boek is grootendeels artikelsgewijze in de Levende Natuur verschenen. Thans, 
uitgebreid met enkele nieuwe hoofdstukken, ligt dit goede werk van Dr. Schierbeek voor 
ons als een kloek boekdeel. De talrijke illustraties komen op het fraaie papier goed tot 
hun recht. De inhoud van het boek is geheel in overeenstemming met den zoo gelukkig 
gekozen titel en het is een waar genot, om na te gaan, hoe in den loop van ruim twintig 
eeuwen de biologische wetenschap zich heeft ontwikkeld, sprongsgewijze, zooals het be
taamt, maar altijd in innerlijken samenhang met de groote gedachten van voorheen. Mij 
dunkt het was een heele durf van Schierbeek, toen hij zich zette tot dit werk en ik wensch 
hem er van harte geluk mee, dat hij het er zoo goed heeft afgebracht. Onze Nederlandsche 
biologische litteratuur is een standaardwerk rijker geworden; de jeugd en werkkracht van 
den begaafden auteur waarborgen ons, naar ik hoop, ook voor de toekomst een behoorlijke 
verzorging van dit boek, dat niet alleen voor leeraren en leerlingen bij H. O. en M. O. van 
belang is, maar in handen verdient te komen van elk beschaafd mensch. Een goed register 
en uitgebreide litteratuur-opgaven veraangenamen het gebruik van dit belangrijk boek. 

T. 

Dr. J. P. LOTSV. Van den Atlantischen Oceaan naar de Stille Zuidzee. Dagboek van een 
botanicus, die niet alleen naar planten keek. 490 p.p. met 181 illustraties. 's-Gravenhage 
G. Naeff 1923. pr. / 10.—. 

Nog lang voordat ik dit boek had uitgelezen, had ik bij mijzelf gedacht, dadelijk aanvragen 
voor de Schoolbibliotheek. De Rektor mompelde wel wat van „soberheid", maar dit tien-
guldensboek is zijn geld dubbel en dwars waard: Vlot geschreven, aardig verteld, prachtig 
en prachtig geïllustreerd en zeer belangrijk van inhoud. Niet alleen krijgen alle belang
rijke landschappen van de Vereenigde Staten een goede botanische, ook zoölogische, 
geologische en klimatologische beurt, maar Dr. Lotsy brengt ons ook als 't ware in per-


