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Formica est exemplo magni laboris   door Marcel van Ellen 
 

DE MIER IS EEN VOORBEELD VAN GROTE IJVER. 
 

Ieder mens die een mierennest heeft gezien, zal gefascineerd zijn door het krioelen van al 

die mieren, maar ook door de geordende chaos die zo’n nest schijnt te zijn, waarin iedere 

mier zijn eigen weg vindt en arbeid heeft. Waarin ze elkaar nooit hinderlijk zijn en elkaar 

bijstaan in hun werk en met vereende krachten wegslepen hetgeen te groot of te zwaar is. 

 

De ijver van de mier was in de oudheid 

al spreekwoordelijk. De griekse dichter 

Aisopos of Aesopus (ca. 620 - 560 

v.Chr.) werd bekend met zijn 

dierenfabels, waarin dieren zich 

gedragen als mensen. Zo schreef hij 

ook over de krekel en de mieren. In het 

verhaal waren de mieren hard aan het 

werk terwijl de krekel lekker 

musiceerde. Toen de winter aanbrak, 

hoopte hij wat voedsel van de mieren te 

krijgen, maar die weigerden.  

 
Jean de La Fontaine (1621 - 1695) 

schreef over hetzelfde onderwerp zijn 

fabel en ook onze eigen Joost van den 

Vondel (1587 - 1679) schreef er over. 

Alle gaan ze over werken zolang het 

kan om in tijd van tegenspoed welstand 

te behouden. 

In een andere fabel (de duif en de mier) 

schetst Aesopus nog een kwaliteit van 

de mier: Die van redder, juist door zijn 

nietig formaat. (Een duif redt een mier 

van de dood, waarop later de mier de 

duif van een jager redt door de jager, 

die de duif wil vangen, in zijn hiel te 

steken. De ene dienst is de andere 

waard.) 

 

De wijze koning Salomon, koning van 

Israël van 971 tot 931voor Christus, 

stelde de mier tot voorbeeld voor de 

mens vanwege haar ijver: ‘Ga tot de 

mier gij luiaard, zie hare wegen en 

word wijs.’ (Spreuken 6:6) 

Deze tekst hangt samen met het 

voorgaande vers, waar Salomon de 

mens waarschuwt tegen borgtochten en 

schulden, en degenen die schulden 

hebben of daardoor zijn verbonden aan 

anderen,  oproept zich zo snel mogelijk 

weer tot vrij man te werken. In dat 

verband stelt hij de mier tot voorbeeld, 

die door vlijt en onvermoeid volharden 

‘haar brood bereidt in de zomer, haar 

spijs vergadert in de oogst’. Met andere 

woorden: werkt zolang het dag is. 

 

Een Schriftverklaring uit 1744 weet te 

melden dat mieren ‘onder de aarde 

bekwame holen of cellen maken, tot het 

wegleggen van hun koren, waarin de 

regen niet ligt kan doordringen; dat, als 

hun koren door zeer zwaren regen nat 

geworden is, zy het zelve terstond naar 

buiten brengen, om het te laten 

droogen; en dat zy de puntjes der 

graan-korrelen afbyten, opdat ze niet 

zouden schieten’. 

 

samenwerking door communicatie 

Een mier kan tot vijftig keer zijn eigen 

gewicht tillen. Vergelijk dit met de 

mens: die kan beslist geen 3500 kilo 

tillen zonder hulpmiddelen. In 

verhouding tot de mens kunnen ze 

honderd kilometer per uur rennen. Hun 

kamers en tunnels graven ze tot meer 

dan vijf meter diepte; complete 

bouwwerken zijn het. Mierennesten 

kennen een uitgebreid stelsel van 

gangen waarin mieren zich zowel 

verticaal als horizontaal moeten 

oriënteren. Hoe vinden ze de weg in dat 

gigantische driedimensionale stelsel 

van gangen en kamers? 

Omdat mieren nauwelijks 

hersencapaciteit hebben, is gezocht 

naar de mechanismen die helpen bij het 

navigeren. Bekend is dat mieren een 

feromoon afscheiden: een signaalstof 

die vergelijkbaar is met een hormoon. 

Het verschil is echter dat een feromoon 

niet binnen het lichaam werkt, maar als 

een signaal fungeert voor andere 

organismen binnen de soort. Met 

behulp van deze signalen kunnen 

mieren hun weg vinden binnen een 

nest. Ze helpen dus anderen. 

 

Het stofje heeft nog een functie. Mieren 

kennen een 24-uurs economie, ze gaan 

maar door. Alles draait om de groep en 

een individueel leven is daaraan van 

geen belang. 

Bij zo’n intensieve samenwerking is 

‘communicatie’ het sleutelwoord. Het 

onderling contact verloopt via de 

voelsprieten, maar ook via onhoorbaar 

hoge tonen en…. de feromonen. Een 

mier kan wel 120 verschillende 

combinaties van deze geurstofjes 

afscheiden. Zo weet hij precies of hij 

moet gaan verkennen, voedsel halen of 

een andere taak uitvoeren. Wanneer er 

gevaar dreigt, gebruiken ze een soort 

112-feromoon. 
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mierenkoningin 

De eerste paar jaar van een kolonie 

bestaat deze alleen uit vrouwelijke 

mieren: een koningin en werksters. 

Wanneer de kolonie groot genoeg is, 

worden in de zomer gevleugelde 

mieren geboren. Dit kunnen ook 

mannelijke diertjes zijn. Ze vliegen uit 

en paren in de lucht. Kort daarna 

sterven de mannetjes. Koninginnen 

zoeken een plek, verliezen hun 

vleugels, graven een gat en gaan eitjes 

leggen. Ze komen nooit meer uit hun 

nest en dat hoeft ook niet, want de 

werkmieren die uitkomen, doen alles 

voor haar. Een koningin kan rustig 

twintig jaar oud worden. 

 

oriëntatie 

In 1978 concludeerde een artikel in La 

Tribune de Geneve dat mieren uit 

Trinidad het zwitserse klimaat niet 

konden verdragen. In november 1975 

was een mierenkolonie overgebracht 

van het eiland Trinidad naar de oevers 

van het Meer van Geneve. 

Aanvankelijk leek het dat de mieren 

zich in Zwitserland thuisvoelden, maar 

na 28 maanden moesten 

wetenschappers concluderen dat de 

kolonie ten prooi was gevallen aan een 

ernstige ontwrichting van haar 

leefgemeenschap. Het blad meldde dan 

ook dat de wetenschapsmensen er niets 

meer van begrijpen. De mieren 

versmaadden de moerbeibladeren die 

hun (sinds 28 maanden) werden 

aangeboden. Enkele diertjes stierven 

daardoor de hongerdood. 

De overblijvende mieren begroeven 

hun dode soortgenoten niet meer. Men 

zag hen zelfs werkeloos rondlopen. De 

koningin van de kolonie bleef niet 

langer trouw op haar post om cocons te 

spinnen en enkele dieren begaven zich 

zonder aanwijsbare reden naar elders.  

 

Mogelijk had dit te maken met het feit 

dat de mieren zich niet konden 

oriënteren. Naast het herkennen van 

geuren en de inval van het licht maken 

mieren ook gebruik van de silhouetten 

van de hemel boven hen om zich te 

oriënteren. Ze herkennen bijvoorbeeld 

vormen van boomkruinen die ze boven 

hun hoofd zien. Daardoor weten ze 

waar ze zich bevinden waar ze heen 

moeten. Trinidad en Geneve lijken wat 

dat betreft niet zo op elkaar en wellicht 

was de verwarring voor de mieren net 

zo groot als walvissen wel eens hebben 

ondervonden wanneer ze zijn gestrand. 

 

Het was de arts Felix Santschi (1872 - 

1940) die zich bezighield met de vraag 

hoe mieren zich oriënteren. Santschi 

emigreerde naar Kairouan in Tunesië 

waar hij door de plaatselijke bevolking 

‘Tabib-en-neml’ of ‘de mierendokter’ 

werd genoemd. Hij was dan ook een 

gedreven taxonoom die meer dan 2000 

soorten mieren en varianten beschreef. 

soldaatjesmier 

Door gebruik te maken van een spiegel 

om de invalshoek van de zon te 

manipuleren en een paneel om de echte 

invalshoek af te schermen, kon hij 

aantonen dat sommige soorten bij het 

foerageren worden geleid door de stand 

van de zon. In 1923 toonde hij aan dat 

mieren zich ook kunnen oriënteren 

indien zij slechts een klein deel van de 

lucht te zien krijgen; hiervoor gebruikte 

hij een cylinder die hij rondom een 

mier plaatste. Latere onderzoekers 

toonden aan dat het ingebouwde 

kompas van mieren wordt gestuurd 

door de polarisatie van het licht. 

 

desinfectie en schoonhouden 

Naast hun ongeëvenaarde ijver en 

goedontwikkeld communicatiesysteem 

kennen mieren ook een hoogstaande 

hygiëne die nest en broedsel beschermt 

tegen ziekte en schimmel. Enerzijds 

doen ze dat met een klier die ze in hun 

achterlijf hebben, anderzijds door het 

gebruik van hars en andere 

vergelijkbare ontsmettingsmiddelen. 

De bosmier Formica paralugubris uit de 

Alpen bijvoorbeeld zoekt in het 

voorjaar hars, met name van 

fijnsparren, mengt dat met 

nestmateriaal en ontsmet er het nest 

mee. Hars van naaldbomen bevat 

terpenen en andere vluchtige stoffen en 

die beschermen de bomen tegen 

bacterie- en schimmelinfecties. De 

mieren ‘weten’ dit en wanneer het 

broedseizoen aanbreekt, gaan ze op 

geurige harsbrokjes uit. De 

werkstermieren halen de hars als 

voorzorgsmaatregel, ook als er nog 

geen ziekteverwekker is opgedoken. 

Zowel volwassen mieren als larven 

hebben in een van hars voorzien nest 

een hogere kans van overleven wanneer 

de schadelijke bodembacterie 

Pseudomonas fluorescens de kop 

opsteekt. De vluchtige stoffen uit de 

hars beschermen de larven bovendien 

tegen de ziekmakende schimmel 

Metarhizium anisopliae.  

Omdat mieren hun nest ontsmetten, 

kunnen ze hun immuunsysteem op een 

lager pitje zetten. Dat scheelt energie. 

 

Daarnaast weren mieren schadelijke 

schimmels van hun eitjes door die te 

behandelen met gif, dat ze met hun 

mond aanbrengen. Het was al bekend 

dat werkstermieren de schimmel 

Metarhizium brunneum verwijderen 

van eitjes, om te voorkomen dat die 

worden aangetast. Maar dat ze de eitjes 

ook desinfecteren was nieuw voor 

onderzoekers eind 2012. 

Werkstermieren maken het gif, 

mierenzuur, aan in hun achterlichaam. 

Ze gebruiken het ook als wapen tegen 

vijanden zoals spinnen en om routes uit 

te stippelen naar voedsel. Voor die 

doeleinden scheiden de mieren het gif 

uit via hun zuurporie, achterop hun lijf.  

Voor het behandelen van de eitjes 

blijken ze het gif eerst te transporteren 

naar een tweede opslagplek in hun 

hoofd, die is aangesloten op hun mond. 

Via die route brengen ze het gif gericht 

aan op de eitjes. 

 

Sterven in afzondering  

Wordt een mier toch ziek en weet zij 

zich stervend, dan verlaat ze meestal 

het nest. Dit doet ze om infectiegevaar 

te verkleinen. 
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Wanneer een mier in aanraking komt 

met schimmelsporen, bijvoorbeeld van 

de eerder genoemde Metarhizium 

brunneum, dan ontwikkelt zich in twee 

tot vier dagen een infectie. Enkele 

schimmelsporen blijven plakken op de 

mierenhuid en ontkiemen; de 

schimmeldraden boren zich naar 

binnen. De besmette mier en zijn 

nestgenoten proberen de eerste twee 

dagen nog om de schimmelsporen te 

verwijderen, maar dat lukt ze niet. Is de 

schimmel eenmaal binnengedrongen, 

dan wordt de besmette mier ziek en na 

zeven dagen is hij dood. Nog enkele 

dagen later verschijnt een nieuwe 

generatie sporen op zijn lijf. Zo zou een 

besmette mier de hele kolonie in zijn 

ondergang kunnen meesleuren.  

Maar dat gebeurt niet. Vanaf de eerste 

dag dat een mier de schimmel 

meedraagt, blijft hij weg van het 

kwetsbare broed en vanaf de derde dag, 

wanneer hij echt ziek is, brengt hij veel 

meer tijd buiten het nest door dan 

gezonde nestgenoten. Uiteindelijk 

verlaat hij de kolonie definitief om in 

eenzaamheid te sterven – zonder zijn 

nestgenoten te hebben besmet.  

De mieren gaan overigens ook weg als 

ze door een andere oorzaak stervende 

zijn. Dat ook stervende mieren zonder 

schimmelinfectie de kolonie verlaten, is 

een aanwijzing dat het vertrek 

inderdaad een aanpassing van de mier 

is, en geen gevolg van manipulatie door 

de schimmel.  

 

Mieren begraven dode soortgenoten 

In de natuur worden dode dieren 

meesttijds opgeruimd door aaseters. 

Dode mieren worden niet door aaseters 

opgeruimd. Mieren ruimen hun dode 

soortgenoten zelf op, puur uit 

hygiënisch en praktisch oogpunt. Dit 

gedrag wordt necroforese genoemd en 

is ook een hygiënemaatregel om het 

nest vrij te houden van schimmels en 

andere ziekteverwekkers. Maar hoe 

weet een mier of zijn collega is 

overleden?  

Mieren herkennen de geur die wordt 

afgestoten als een mier in een staat van 

ontbinding is. Daarom duurt het een 

dag of twee voordat zijn soortgenoten 

actie ondernemen. Deze geur wordt 

opgevangen door nabije mieren en deze 

starten dan de procedure ‘lijk 

opruimen’. 

 

De amerikaanse mierenkenner Edward 

Wilson ontdekte het piepkleine kliertje 

dat verantwoordelijk is voor ‘de inkt 

van het doodsbericht’, die pas vrijkomt 

nadat de mier dood is. Mieren zijn heel 

gehoorzaam aan die boodschap. Als een 

levende soortgenoot naar de dood ruikt, 

wordt die net zo hard weggedragen als 

een levenloos voorwerp dat die geur 

draagt. 

Wilson ontdekte dit door een aardige 

proef. Hij reproduceerde de geur van de 

mierendood en spoot het eerst op 

stukjes papier. Deze werden net als de 

dode soortgenoten meteen opgeruimd. 

Daarna spoot de onderzoeker de geur 

op levende soortgenoten en zonder 

aarzelen begonnen de levende mieren 

de bespoten maar levende (!) mieren op 

te ruimen. Als de nog levende mier 

eenmaal tussen het afval lag, rende hij 

weer terug naar de kolonie waar hij, als 

hij zich niet goed genoeg had 

gewassen, werd opgetild en weer uit de 

kolonie verbannen werd. 

 

Het ‘afval’ uit de vorige alinea is net zo 

min ‘afval’ als onze begraafplaatsen. 

Mierenkerkhoven zijn ordelijke 

begraafplaatsen die, zodra er veel dode 

mieren liggen, andere mieren 

stimuleren om meer dode soortgenoten 

op die plek te verzamelen.Niet kriskras 

door elkaar, maar netjes op hoopjes.  

Wanneer mieren in een 

laboratoriumexperiment geconfronteerd 

worden met een ordeloos slagveld van 

lijken, beginnen ze de dode 

soortgenoten meteen te verplaatsen. 

Iedere mier raapt een lijk op, zeult er 

schijnbaar willekeurig een tijdje mee 

rond, tot ze even verder het lijk weer 

neerlegt. Na uren werk liggen alle dode 

mieren op enkele hoopjes verzameld.

 

Een bezoek aan…. 
T.H. White schreef ‘Het Boek Merlijn’ waarin de hoofdpersoon een bezoek brengt aan een mierenkolonie. Hij schreef 

dat tussen de jaren 1936 en 1942 en het is opvallend hoe nauwkeurig zijn bevindingen aansluiten bij wat ‘moderne’ 

onderzoeken hebben ontdekt. Wie op een zonnige dag mieren heeft zitten bekijken (of bovenstaande tekst goed heeft 

gelezen), zal het gescharrel van de mieren bekend voorkomen. Het is een beschrijving die treffend de 

mierenmaatschappij weergeeft. 

 

Hij wuifde voorzichtig met zijn voelsprieten en veegde ze 

met zijn voorpoten schoon en wreef ze netjes glad. Toen 

werd hij zich bewust  van iets dat er al die tijd op had 

gewacht om te worden opgemerkt: dat er een geluid in zijn 

hoofd was dat een betekenis had. Het was een geluid of een 

gecompliceerde geur, maar de makkelijkste manier om het uit 

te leggen is om te zeggen dat het op een radio-uitzending 

leek. Deze kwam tot hem door zijn voelsprieten, als muziek. 

De muziek had een monotoon ritme, als een trilling, en de 

woorden die erbij hoorden vond hij wel aardig, tot hij merkte 

dat er geen variatie in was. Zodra ze een keer waren 

geëindigd, begonnen ze opnieuw. Na een paar uur kreeg hij 

het gevoel dat ze hem dol zouden maken. 

(…) 

Er was ook een stem in zijn hoofd, tijdens de pauzen in de 

muziek, die aanwijzingen scheen te geven. ‘Alle die twee 

dagen oud zijn, moeten naar de westelijke gang worden 

overgebracht,’ zei de stem, of ‘Nummer 210397/WD moet 

zich bij de stroopbrigade melden om 333105 te vervangen die 

uit het nest is gevallen.’ (…) 
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Hij begon de woestijn van rotsblokken onzeker te verkennen, 

onwillig om de plek te bezoeken waar de bevelen vandaan 

kwamen, maar toch verveeld door het beperkte uitzicht. Hij 

ontdekte kleine paden tussen de keien, slingerpaadjes, zowel 

doelloos als zinvol, die naar de stroopvoorraad leidden, maar 

ook in verschillende andere richtingen die hij niet kon 

begrijpen. Een van die laatstgenoemde paden liep dood in een 

kluit met een natuurlijke holte eronder. In die holte, opnieuw 

met dat vreemde voorkomen van een doelloze bedoeling – 

vond hij twee dode mieren. Ze waren daar netjes 

gedeponeerd, maar toch ook slordig, alsof een zeer keurig 

iemand ze naar die plek had gebracht, maar toen hij er 

aankwam, was vergeten waarom. (…) 

Terwijl hij de twee lijken bekeek, kwam er een levende mier 

over het pad aan, die een derde droeg. 

De nieuwe mier legde zijn kadaver verstrooid neer en begon 

de andere twee in verschillende richtingen te slepen. Hij 

scheen niet te weten waar hij ze moest leggen, of liever, hij 

wist dat er iets moest worden gedaan, maar hij wist niet hoe 

hij het moest doen. Hij was als een mens die in zijn ene hand 

een theekopje heeft en een sandwich in de andere, die een 

sigaret met een lucifer wil aansteken. Maar waar de mens op 

het idee zou komen om het kopje en de sandwich neer te 

zetten alvorens de sigaret en de lucifer op te pakken, zou deze 

mier de sandwich hebben neergelegd en de lucifers hebben 

opgepakt; daarna zou de lucifer zijn neergelegd en de sigaret 

opgepakt, daarna het kopje neergezet en de sandwich 

opgepakt, tot hij tenslotte de sandwich had neergelegd en de 

lucifer had opgepakt. Hij was geneigd op een reeks 

toevalligheden te vertrouwen om zijn doel te bereiken. Hij 

was geduldig en dacht niet na. Wanneer hij de drie dode 

mieren in een aantal posities had getrokken, zouden ze 

uiteindelijk onder de kluit komen te liggen en dat was zijn 

hele opdracht. 

(…) 

Arthur sloeg het gedoe gade met een verbazing die in 

ergernis en daarna in afkeer overging. Hij wilde vragen 

waarom hij de dingen niet van tevoren uitdacht – met het 

geërgerde gevoel dat je krijgt wanneer je een karwei slecht 

ziet uitvoeren. Maar het bijzondere was dat hij dergelijke 

vragen niet kon stellen. Om ze te vragen, zou hij ze via zijn 

sprieten in de mierentaal moeten formuleren en hij kwam nu 

met een hulpeloos gevoel tot de ontdekking dat er geen 

woorden waren voor de helft van de dingen die hij wilde 

zeggen. Goed of Slecht kon hij niet dichter benaderen dan 

door te zeggen Kan of Kan-Niet. 

De mier staakte zijn gescharrel en keerde langs het pad terug, 

de lijken in de vreemde toevallige schikking achterlatend. Hij 

merkte dat Arthur in de weg stond, dus bleef hij staan terwijl 

hij zijn sprieten naar hem wuifde alsof hij een tank was. Met 

zijn stomme, dreigende helm van een gezicht en zijn 

harigheid, en de dingen als sporen aan ieder pootgewricht, 

leek hij misschien meer op een ridder in wapenrusting op een 

bepantserd paard, of als een combinatie van beide, een harige 

centaur in wapenrusting. 

Hij vroeg: “Wat doe je?” 

Arthur antwoordde naar waarheid, maar niet zo verstandig: 

“Ik doe niets.” 

Hierdoor was de mier enkele seconden lang verbijsterd, zoals 

u zou zijn geweest, als Einstein u zijn nieuwste ideeën  over 

de ruimte zou hebben verteld. Toen schoof hij de twaalf 

geledingen van zijn antenne uit en sprak langs hem heen in de 

ruimte. 

Hij zei: “105978/UDC meldt zich in blok vijf. Er is een 

krankzinnige mier in blok vijf. Over.” 

Het woord dat hij voor krankzinnige gebruikte, was Kan-

Niet. Hij zou later ontdekken dat er slechts twee kwalificaties 

in de taal waren - Kan of Kan-Niet – die op alle 

waardebepalingen van toepassing waren. Als stroop zoet was, 

was het een Kan-stroop. Zou het kwiksublimaat betreffen, 

zou het een Kan-Niet-stroop zijn geweest, en dat was dat. 

De uitzending werd een ogenblik onderbroken en de stem zei: 

“A.H.K. antwoordt 105978/UDC. Wat is zijn nummer? 

Over.” 

 

 
 

De mier vroeg: “Wat is je nummer?” 

“Ik weet het niet.” 

Toen dit nieuws met het hoofdkwartier was uitgewisseld, 

kwam er een boodschap terug om te vragen of hij verslag kon 

doen van zichzelf. De mier vroeg hem of hij dat kon met 

dezelfde woorden als de omroeper had gebruikt en met 

dezelfde vlakke stem. 

“Ja,” zei hij sarcastisch, want het was duidelijk dat het 

schepsel geen sarcasme kon onderscheiden. “Ik ben op mijn 

hoofd gevallen en kan me er niets van herinneren.” 

“A.H.K. antwoordt 105978/UDC. Kan-Niet-mier is nummer 

333105, die vanmorgen uit het nest is gevallen terwijl hij met 

de stroopbrigade werkte. Als hij in staat is om zijn plichten 

verder te vervullen” - In staat om zijn plichten te vervullen 

was gemakkelijker in de mierentaal, want het was 

eenvoudigweg Kan – “Als hij in staat is om zijn plichten 

verder te vervullen, gelast 333105/UDC dan om zich weer bij 

de stroopbrigade te voegen en 210397/WD af te lossen, die is 

gestuurd om hem te vervangen. Over.” 

(…) 

 

De stroopbrigade stond bewegingloos om de stroop, als een 

kring van gelovigen. Hij voegde zich bij de kring en 

kondigde aan dat 210397/WD naar het nest moest teruggaan. 
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Toen begon hij zich net als de anderen met zoete nectar vol te 

proppen. Eerst vond hij het verrukkelijk, zodat hij gretig at, 

maar na enkele seconden begon het onbevredigend te 

worden; hij begreep niet waarom. Hij at stevig en deed de 

rest van de brigade na, maar het was of hij een banket van 

niets at, of als een diner op het toneel. Het was min of meer 

een soort nachtmerrie waarin je almaar enorme hoeveelheden 

stopverf at zonder te kunnen ophouden. 

Er was een komen en gaan rondom de stroop. De mieren die 

hun kroppen boordevol hadden gegeten, liepen terug naar het 

fort om te worden vervangen door een optocht van lege 

mieren die uit dezelfde richting kwam. Er waren nooit 

nieuwe mieren in de stoet, alleen ditzelfde twaalftal dat heen 

en weer ging, zoals zij hun hele leven zouden doen. 

Hij besefte plotseling dat wat hij at, niet naar zijn maag ging. 

Slechts een klein deel ervan was in het begin in zijn eigen 

zelf doorgedrongen, maar nu werd de hoofdmassa in een 

soort bovenmaag of krop opgeslagen, waar het weer 

uitgehaald kon worden. Tegelijkertijd daagde het bij hem dat 

hij, wanneer hij zich bij de westelijke stroom aansloot, zijn 

voorraad in een provisiekamer of iets dergelijks zou moeten 

uitspuwen. 

(…) 

 

 

Hij liep met een volle krop naar het nest. (…) Hij merkte dat 

hij in de enorme hal van het fort stond waar honderden 

mieren in de kinderkamers aan het likken waren of aten en 

larven naar verschillende gangen droegen om een 

gelijkmatige temperatuur te verkrijgen en de ventilatiegangen 

openden of sloten. In het midden zat de reusachtige Leidster 

zelfvoldaan eieren te leggen, naar de uitzendingen te 

luisteren, aanwijzingen te geven of terechtstellingen te 

gelasten, omringd door een zee van verering.  

Er was helemaal geen provisiekamer voor zijn voorraad 

stroop. Hij merkte dat hij rond moest lopen als een levend 

dienblad voor het gerief van de werksters binnenshuis. 

Wanneer zij wilden eten, hielden zij hem staande, hij opende 

zijn mond en zij voedden zich eruit. Ze behandelden hem niet 

als een persoon en in feite waren zij zelf onpersoonlijk. Hij 

was een stommeknecht waaruit stomme eters zich voedden. 

Zelfs zijn maag was niet van hemzelf. 

(…) Hij woonde geduldig onder hen, conformeerde zich aan 

hun gewoonten en sloeg hen gade om zoveel mogelijk te 

begrijpen, maar was niet in staat vragen aan hen te stellen. 

(…) Voor hen was een vraag een teken van krankzinnigheid, 

omdat hun leven ontwijfelbaar was: het werd 

voorgeschreven. 

 

 

Bronnen: 
 Centraal Bureau voor de Statistiek 

 Grasduinen, september 1982 (‘Waarom zie je zo weinig dode beesten’) 

 Kennislink (‘Irrationele mieren?’) 

 De Standaard 22 juli 2002 (‘Mieren volgen simpel plan’, Kim De 

Rijck) 

 Amigoe, blad in de Ned. Antillen 21 maart 1978 (‘Mieren in de war’) 

 Bionieuws 9, 16 mei 2009 (‘Levensgeur beschermt tegen uitvaart, 
Jeroen Scharroo) 

 Telegraaf 18 februari 2014 (‘Wonder der natuur’) 

 Het Boek Merlijn, T.H. White 

 Spreuken (Koning Salomo) 

 Verklaring van het boek der Spreuken van Salomon (Patrik, Polus, 

Hammond, 1744) 

 Bionieuws, 14 april 2012 (Willy van Strien: De ongekende 

medicijndoos van insecten) 
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