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K I N D E R E N D E R Z O N . 

nder de vreemde siervisschen zijn de Macropoden 
ook wel Paradijsvischjes genoemd (Macropus 
venustus) wel de bizonderste om hun weelde
rige kleuren en vormen, hun interessant leven 

en hun geschiktheid voor het kameraquarium. Als 
Labyrinthvisschen halen ze, net als amphibiën, adem 
aan de oppervlakte van het water; het luchtgehalte 
van het water is voor hen dus van geen belang en 
daardoor gedurige waterverversching overbodig. Maar 
wat wel opweegt tegen dit voordcel is, dat de tempe
ratuur van het water geregeld 20-—25° Celsius moet 
zijn. Volgens prospectussen van verschillende Duit-
sche firma's is kamertemperatuur (15° Celsius) vol
doende, doch dit voldoende is zeer relatief, 't is juist 
genoeg om ze in 't leven te houden, meer niet! In 
warme zomertijden gaat alles goed; met herfst en win
ter komt voor deze waterchineesjes een slechte tijd 
aan. In die voldoende kamertemperatuur hebben ze 't 
zoo koud, dat de warme kleuren veranderen in een 
vale koperkleur; ze liggen stil op den bodem met 
saamgeschrompelde vinnen, de schrandere oogjes dof, 
tot op een goeien morgen de arme vreemdelingetjes 
dood in 't water drijven. Zoo heb ik tenminste 
meermalen mijn vischjes verloren. Nu verleden 
herfst dreigden mijn twee paartjes den lijdensweg 
van hun voorgangers op te gaan. Overdag ging 
alles tamelijk goed met bijgieten van water, maar 

de nachttijden zag 't er bedenkelijk uit en ik had 
spijt, die arme Macropoden gekocht te hebben. 

Toen gelukte 't mij op een avond toevallig, een 
oplossing te vinden. Een ruit van 't aquarium brak 
en de vischjes gingen in een goudvisschenkom 
logeeren. Die verandering van lokaliteit was niet 
erg naar hun zin en ze hadden 't zoo koud, zoo 
koud! Nu troonde het theepotje op een roodkoperen 
lichtje, mooi van vorm en wat in dit geval belang
rijker was, als de meeste oude dingen stevig 
gemaakt. Het theepotje moest plaats maken voor 
de goudvisschenkom en tot mijn verwondering bleek 
mij dat met dit kleine lichtje een temperatuur van 
20 verkregen kon worden. Nu was 't leven der 
zonnekinderen gered. Voorloopig bleven ze op 't 
theelichtje en ze waren zelfs levendiger dan 's zomers. 
Wel primitief anders; de warmte kon door de 
gaatjes van 'tkoperwerk gedeeltelijk ontsnappen 
en het geheel kon nu juist niet dienen als voor
beeld van stabiel evenwicht en goede verhoudingen. 
Ik liet daarom door een blikslager een blikken 
cilindervorm maken, 26 cM. hoog, 19 cM. in middellijn. 
Daarin een blikken bakje, dat een goede hoeveelheid 
petroleum kon bevatten, met een klein brandertje 
11 cM. verwijderd van de onderzijde der vischkom. 
Drie stevige banden steunden zijwaarts het glas. 
Ik nam nu de grootste kom, die te krijgen was 
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en de proef op de som was, dat de temperatuur 
van het water tot 30° steeg. 

Nu brak voor de Macropoden een goed leventje 

aan. Dag en nacht in water van minstens 25° was 
een weelde, zelfs 's zomers niet genoten. 

Het zal meer liefhebbers als mij gegaan zijn, 
waarom ik duidelijkshalve het eenvoudige apparaat 
in afbeelding geef. Als men den cilinder van rood-
koper laat maken, het lichtje en de steunbanden 

van geel koper, die in mooie buiging tevens drie 
voetstukken vormen, ziet het er smakelijk genoeg 
uit om een blijvende plaats op tafel te veroveren. 

Ik ben anders geen groot liefhebber van vreemde 
siervisschen; onze eigen soorten hebben zooveel 
moois, door ons nog te weinig bekend. We hebben 
den kloeken baars, den zwart-gestreepten roover, 
die met roode vinnen, den donkeren rugvin breed 
opgezet door het water kan schieten, een ver
persoonlijking van behendige kracht; de donkere 
pos met z'n eigenaardigen kop, waarin de groote 
oogen blauwig glazen, z'n mooie, gestippelde vinnen 
en prachtigen paarlemoerglans op de kieuwen; den 
teer-getijgerden, kleinen modderkruiper; de sober-
mooie bittervoorn en last 'not least de donderpad 
met heel mooie kieuwvinnen, als overgang van het 
platte kopje tot het gerekte lijfje. Doch voor deze 
wondervischjes maak ik graag een uitzondering. 
Een mooi gevormd kopje met groote, intelligente 
oogen, grijsgrauw met zwarte vlekjes; een gedeelte 
der kieuwen omlijnd met een pikant, rondloopend 
lijntje in oranje; het lijfje en de wimpelvormige 
staartvin rood, maar een bizonder rood, gedempter 
dan vermilloen en lichter dan barmijn, afgewisseld 
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met regelmatige blauwe strepen; de weelderige rug-
en buik vinnen grijsblauw — onder den kop twee 
witte, stekelige vinnetjes, die pikant afsteken tegen 
de andere, breede vinnen. 

Altijd zijn ze dartelend in beweging, en als 
iemand het glas nadert, kijken ze nieuwsgierig 
en volgen den vinger langs den glazen wand. 
Hun beweeglijk gedoe en hun kleurenweelde wordt 
het sterkst, als de zon in het water schijnt. In 
statige wendingen, de vinnen breed uitgespreid, 
omkruisen de mannetjes elkaar of pronken tegen 
de wijfjes, soberder van vorm. De blauwe strepen 
verbleeken, het rood verdonkert, 't witte stekel-
vinnetje wordt vlammend rood, de vinnen donker
blauw. Zoo zwemmen ze elkaar . voorbij met de 
trotsche kalmte van galeien met volle zeilen, nauw 
beroerend het water, heel langzaam. Opeens een 
vlugge wending en de schertsende aanval wordt 
ontweken. Weer naderen zij elkaar; weer veranderen 
de kleuren. Het rood verzwakt, de blauwe schub-
betjes verdonkeren. De punten van de staartvin 
trillen. En onzichtbaar snel trekt de een de vinnen 
in en stort zich onstuimig op den ander, die ver
bleekend wegvlucht tusschen groene waterplanten. 
Een kronkelend wurmpje, dat in het water valt, trekt 
opeens de aandacht. Een der wijfjes grijpt het en schiet 
naar beneden. De anderen zetten haar na met breede 
vinslagen, die het water als riemen doorploegen, 
forsch staartzwaaiend, als het behendige wijfje 
plotseling omwendt en juist tusschen de vervolgers 
wegschiet. Maar niet lang duurt het, of de wilde 
waterjacht is gedaan; elk heeft gulzig opslikkend 
een brokje vermeesterd. 

In den droevigen winter, die achter ons ligt, met 
kil-koude dagen, ons onthoudend het schitterend-
blanke sneeuwlandschap, heeft de zon weinig 
geschenen. Voor deze luchthartige zonnekinderen 
niets; geplaatst onder het gasgloeilicht, scherp ver
lichtend het water, zijn ze even goed op dreef en 
heel den avond vermeien ze zich met pronkende 
kleurenwisseling en prachtige bewegingen. En zoo 

et dorp Doorn ligt, zooals wel genoegzaam 
bekend zal zijn, in een droge streek. Ten 
Noorden en ten Oosten vindt men er heide 

en dennenbosschen en in het Zuiden en Zuidwesten, 
in de richting van Wijk-bij-Duurstede en van Cothen, 
meer loofhoutbosschen, wei- en bouwland. Aan 
deze zijde is er tenminste eenig water, hoewel niet 
veel; de slooten zijn voor iemand zooals ik, die uit 

is het voor mij in den winteravond een bizondere 
emotie geweest die gloed en die vormen te zien, 
sprekend van den zomer, die weer gaat komen, 
van zonnewarmte en blijde bloemenweelde. 

Nu zijn we in 't voorjaar en de Macropoden hebben 
de overwintering goed doorgemaakt. Flink gezond 
en geen enkele maal hebben ze 's middags en 
's avonds den maaltijd verzuimd. Kleine stukjes 
vleesch eten zij uit de hand; houdt men 't een 
eindje boven de oppervlakte, dan springen ze er uit 
om het te pakken. Zoo worden ze gevoed, tot geen 
liefhebber naar boven komt. 

Deze voedingswijze heeft wel't voordeel, dat niets 
overblijft en 't water verontreinigt. Ik geloof niet 
dat dit voor hen zoo onschadelijk is. Als het 
water 8 a 10 dagen oud is, verbleeken ze en 
bezitten zelden hun volheid van kleur en dit is het 
beste teeken van hun welstand. Erg gesteld zijn 
ze anders niet op deze schoonmaak-geschiedenis; 
overgegoten in een emmer, moet deze met een doek 
overdekt worden. Ze kunnen ongeloofelijke sprongen 
maken en eer men het weet, spartelt er een op 
den grond. 

Ik ben nu zeer nieuwsgierig of in de maand Juni 
het interessante nest-bouwen zal plaats hebben. 
Het mannetje spuwt dan luchtblaasjes vermengd 
met slijm tegen de onderzijde van een waterplant 
tot een slijmêtH^l in nootvorm gemaakt is. Behoed
zaam vangt hij de eitjes op en spuwt ze in het 
nestje, waar hij ze blijft beschermen tegen de niet 
bizonder-moederlijke eetlust. Ook als de eitjes uit
komen, worden de onvoorzichtige kleintjes in het 
nestje gejaagd. Dit nest-bouwen moet zich van 
Juni tot September meermalen herhalen. 

J. A. LOEBÈR JR. 

Leiden, Maart 1900. 
N.B. Van eenige liefhebbers vernam ik, dat bij 

de ontvangst der visschen uit Duitschland niet 
veel ex. het transport overleefd hadden. Ik ontving 
ze altijd van Gebrs. Harster, Speyer a/Rh. en daarbij 
was nooit een doode. 

Holland afkomstig is, eigenlijk slootjes, en vele van 
deze zijn gedurende een groot deel van het jaar 
geheel of bijna geheel droog. Desniettemin is hiel
de plantengroei al heel wat belangrijker, afwisse
lender en fraaier dan aan den zoogenaamden hoogen 
kant, waar men niet veel anders te zien krijgt dan 
struikheide en dennen. De eenige afwisseling in 
die naaldhoutbosschen vormen berken en wat eiken-

Een Voorjaarswandeling. 


