
K I E O N E K D E V I S S C H]E R S B A A S, 181 

opeten; alleen de rupsen van Vanessa tasten de 
bladen aan. Klein bevestigt door eigen waarnemingen, 
dat b.v. koeien doodsbang zijn voor Lamium album, 
ofschoon die plant een sappig en smakelijk loof 
heeft. Geiten zijn dat eveneens, doch zet men ze 
het doovenetelloof voor in een donkere stal, dan eten 
zij het met graagte, omdat zij dan niet de botanische 
dwaling kunnen begaan, waarop alleenlijk hun vrees 
en afkeer berusten. 

Ten slotte valt nog te vermelden een kleine na-
oogst op het gebied van taal en folklore. Dat de 
tuchtiging met brandnetels ook in Frankrijk bij het 
landvolk in gebruik is, moge blijken uit de volgende 
zinsnede in een werk van E. de Goncourt, een 
schrijver, die er zich op beroemt, dat hij de bijzon
derheden zijner verhalen alle aan het leven ont
leend heeft. Hij zegt nl, ergens, dat la chose avail 
valu a la jeune fille une fessée d'orties, si douloureuse 
qu'elle s'était sauvée de la rnaison. Wil men nog een 
geheelander fransch brandnetel-citaat, dan zij gewezen 
op eene ietwat zonderlinge verklaring van Victor 
Hugo: J'aime l'ortie parce qu'on la hait. 

Talrijk zijn in verschillende talen de woorden en 
zegswijzen, die met de brandnetel samenhangen. 
Urtica (en dus ook ortie) komen van het latijnsche 
werkwoord wro, wrere, d.i. branden. Onmiddellijk van 
dat woord zijn afgeleid de reeds verklaarde term 
urticatio, alsmede urticaria, hetgeen de naam is 
eener huidaandoening (netelroos). De fransche taal 
heeft de uitdrukking jeter aux orties, voor ons //aan 
de wilgen hangen; jeter Ie froc aux orties beduidt: 
de monnikspij uittrekken, //Ortie de mer" is een 
naam voor de Medusen, die zeer sterk brandende 
netelorganen bezitten, In het engelsch heeft men 
to nettle voor prikkelen of plagen, en is een neltler 
iemand, verwant aan onzen irriteerenden Nurks, 
Van duitsche uitdrukkingen legde mij een geacht 
leeraar dier taal te dezer stede het volgende lijstje 
voor: 

1. Auf Nesseln sitzen. 
2. Nesseln brennen Feinde und Freunde. 
3. Was zur Nessel werden will, brennt beizeiten. 
4. „Das Kraut kenne ich", sagt der Teufel, und 

setzt sich in die Brennnesseln. 
5. Alte Hühner legen auch wohl manchmal in die 

Nesseln und verbrennen sich den Hintern. 
{„Alter schützt vor Torheit nicht"). 

6. Wenn ihr an Nesseln streifet, so brennen sie; 
Doch wenn ihr fest sie greifet; sie brennen nie. 

Haarlem, Nov. 1904. M, GRESHOFF. 

') Bijzonder duidelijk treedt het verschijnsel op bij Campft-
nula urlicaefolia, eene aloude sierplant, die o.a. veel ver 
wilderd voorkomt op do Hartekamp, 

KIEONEK DE VISSCHERSBAAS. 

| j | | p / aar gij een otter aantreft, vindt ge stellig 
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 < ^ e a n c ' e r e dingen; eenzame wildernis, 
Jl W natuurschoon en stroomend water, dat ook 

de winter niet kan doen verstijven. 
Daar is ook altijd goede gelegenheid, om te visschen, 

maar dat helpt u meestal weinig; want als de otter 
een stroom, vijver of een meertje heeft afgewerkt, 
dan is het verloren tijd er forellen, vliegen of katvisch 
in te gooien. De groote visschen zijn er spoedig 
uit — hun graat en een paar vinnen vindt ge wel 
hier of daar op 't ijs of op den oever, — en de 
kleine vischjes schuilen nog vol angst in de gaten, 
onder den hoogen oeverrand. 

Omgekeerd, als ge drie bovengenoemde zaken te 
zamen aantreft, dan is ook de otter niet ver weg, 
Als uw oogen maar gewend zijn, op de bodem te 
lezen, zijt gij spoedig overtuigd van zijn aanwezigheid, 
al krijgt ge hem zelf niet zoo licht te zien.' 

Zelfs op plaatsen dicht bij dorpen of steden, waar 
sedert jaren geen otters zijn gevangen, leiden dikwijls 
een paar otters hun stil en verborgen leven; daar 
zijn ze schuw en voorzichtig, daar letten ze zoo 
goed op elk gevaar, dat de vele voorbijgangers nooit 
een otter te water of te land bespeuren. 

Geen enkel dier werd of wordt in Canada zoo 
hardnekkig vervolgd om zijn bont als de otter, maar 
Kieonek is moeilijk te vangen en hij leert snel, het 
gevaar te ontkomen. 

Als een otterfamilie gevangen of verdreven werd 
uit een vischrijke stroom, dan betrekt een of andere 
vreemdeling, die op zijn winterwandelingen altijd 
speurt naar goed vischwater, al spoedig de plek; 
uit de teekens, die achter bleven, bemerkt hij, dat 
de vorige bewoners hun onbehoedzaamheid duur 
hebben geboet, en hij is nog waakzamer dan anders 
en hij vischt alleen bij nacht in alle stilte. 

Van zijn voorjaarsreis brengt hij een wijfje thuis, 
om zijn rijkdom mee te genieten. Spoedig visschen 
een viertal jonge ettertjes met de ouden alle plassen 
en poeltjes uit de buurt af en exploiteeren de rivier 
een halfuur af- en opwaarts. 
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Maar ze hebben zooveel schuilplaatsen tot hun 
beschikking en ze verbergen zich zoo snel bij elk 
verdacht geluid, dat de forellenvisschers, die bet pad 
langs de rivier volgen er maar heel zelden een ver
rassen; de ijsvisschers, die hun tentjes naast "de 
uitgehakte bijten zetten en evenmin de kinderen 
die sleutelbloemen zoeken, bemerken ooit, dat er 
weer otters huizen; of 't toeval moet hen helpen. 

Zoo heb ik zelf als kind eens onverwachts een 
otter heel gemakkelijk kunnen waarnemen. Ik had 
meer dan twee uur onbeweeglijk stil gelegen, om 
een wilde eend te begluren, waarvan ik het nest 
hoopte te ontdekken, dat ergens op den rivieroever 
moest verborgen zitten, een halfuur boven ons huis. 
Er was van mij zelf uit de rivier niets te zien, 
daarvoor had ik gezorgd, de braamstruiken en 
biezen van den oever verborgen mij volkomen; maar 
ik had kijkgaten naar alle kanten en vooral naar 
de rivier vlak voor mij, van waar ik de wilde eend 
verwachtte, als zij voedsel ging zoeken. 

't Liep tegen den avond en de pijnboom, die over 
den stroom helde, begon al zwart te worden aan 
den oostkant, daar schoot op eens een rij van zilveren 
luchtbelletjes over het water en dadelijk daarop 
kwam een groote otter .zijn kop omhoog steken. 
Hij hield een groote blei in zijn bek en keek rond 
naar alle kanten. Toen zwom hij recht op mij toe, 
lei zijn voorpooten op den oever, deed een sprong 
en daar stond hij geen twintig pas van mij af. De 
blei hield hij onder zijn voorpooten, zijn rug was 
omhooggekromd als van een blazende kat en een dun 
waterstraaltje liep uit zijn dikken staart in 't zand. 
Hij snuffelde niet in 't rond, zoo zeker scheen hij 
ervan te zijn, dat er geen gevaar te duchten was. 
Met veel smaak en zoo nu en dan spinnend en 
brommend van genoegen als een poes, begon hij zijn 
visch op te vreten. Nog begrijp ik niet, hoe 't 
kwam, dat die otter mijn reuk niet dadelijk bemerkte; 
maar lang duurde 't toch ook niet. Jaren later en 
honderden mijlen daar vandaan in 't hartje van de 
Canadeesche wildernis kwamen mij eens alle details 
van mijn eerste otter-ontmoeting in gedachten. 

Ik stond op sn eeuwschoen en uit te kijken naar 
de dichtgevroren rivier, toen onze Kieonek op eens 
uit een open plek te voorschijn kwam met een forel 
in zijn bek. Hij brak het dunne ijs vlies om zich 
heen dat het tingelde als klokjes, zette zijn voor
pooten op 't stevige sneeuwijs en sprong er op met 
de zelfde wrikkende beweging als indertijd bij mijn 
vaders huis en beet in zijn visch, met den rug 
gekromd, precies zooals ik 't hem zooveel jaren 
geleden had zien doen, 

Dat rugkrommen bij het eten schijnt een eigen
aardigheid van alle wilde otters te zijn, tenminste 
alle, die ik tot nu toe heb waargenomen, deden het. 

Mijn eerste otter was al aan zijn visch begonnen 

zooals ik zei, voor hij mij rook; midden in een 
gulzigen beet evenwel moet iets van mij zijn neus 
bereikt hebben, want hij hield op, keek naar mijn 
kant, liet zijn visch liggen, week behoedzaam achter
uit naar den rand van het water, liet er zich inglijden. 
Nog even stak hij den kop op; zijn neusgaten trilden 
toen de wind hem opnieuw de boodschap bracht 
dat er iets niet pluis was daar voor hem in de 
braamstruiken. Nu dook hij geheel weg, zoo zacht 
en bedaard, dat er geen rimpeltje op 't water ver
scheen en 't volstrekt onhoorbaar zich boven hem 
sloot; geen enkel golfje of kringetje, ook geen lucht-
blaasje, verried de richting waarin hij wegzwom. 

Toch heb ik dezen otter en zijn wijfje nog wel 
tienmaal op dezelfde plek weer-

4 gezien. Toen ik eenmaal wist 
. '. [ dat er otters waren koos ik 

Leeren zwemmen. 

en ongeveer op de plek waar mijn otter indertijd 
met zijn blei in den bek was geland. 

Ik heb daar ook eenige malen gezien, hoe de moeder 
haar beide jongen leerde zwemmen. Ik had gedacht, 
dat ze dit wel dadelijk zouden kunnen, omdat de 
otters toch de helft van hun leven in 't water 
doorbrengen; maar ik bemerkte tot mijn verbazing 
dat de kleintjes integendeel heel bang waren voor 
water. 

Den dag voor ik de jongen voor 't eerst zag, 
bemerkte ik een van de ouden die aan den oever 
op de plek boven 't nest voortdurend aan 't graven 
was; ze was erg argwanend, loerde rechts en links; 
en bij elk werkelijk of vermeend gevaar sloop ze 
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snel naar den hoogen waterkant en liet er zich 
onhoorbaar inglijden. Dan duurde 't meermalen 
een half uur voor ze weer te voorschijn kwam. 

Wat ze daar boven op den oever deed ben ik 
eerst veel later gewaar geworden; want ik durfde 
er niet dicht bij komen, om de dieren niet nog 
schuwer te maken en te verjagen, 't Bleek mij, 
dat een van de ouders, de moeder denk ik, van het 
hol uit naar boven toe een gang gegraven had en 
dat zij die telkens weer volstopte en maskeerde 
met takjes twijgen en dor blad. Do uitgegraven 
aarde bracht ze onder door naar 't water, zoodat 
er' boven zoo goed als niets van een graverij te 
bespeuren was. Ook eerst veel later begreep ik de 
beteekenis van dezen noodgang. De jonge ottertjes 
namelijk kunnen het nesthol niet verlaten door een 
opening die onder water ligt: ze zouden verdrinken, 
voor ze de oppervlakte bereikt hadden; en toch 
wilde moeder-otter hun de gezonde beweging in 
de open lucht niet doen ontberen; daarom groef ze 
dat hol naar boven naar het gevaarlijke element. 

Eiken volgenden dag zat ik op de loer en als ik 
er vroeg genoeg was, zag ik geregeld de moeder 
haar kop onder den wortel doorwerken, die boven den 
ingang uitstak. Lang bleef ze angstig rondkijken en 
snuiven, dan dook ze weg en de twee kleintjes 
kwamen naar buiten buitelen, om te rollen, te 
vechten met elkaar, met de afgevallen bladeren, met 
hun moeder en met alles wat op den grond lag en 
bewegen kon. 

Dan stonden ze opeens stil en probeerden een paar 
pas ver te gaan, ze liepen angstig als op eieren en 
snuffelden aan elk blaadje, aan elk takje. Op een 
of andere wijze moeten de dieren gestoord zijn 
geworden; ik zag ze een heele week niet buiten het 
hol komen; de ouden zwommen en vischten als 
gewoonlijk in de schemering, maar verder stroom
afwaarts. Eindelijk kwamen ze weer en nu sloeg 
ik iets gade wat mijn lang en geduldig wachten 
beloonde. De beide jongen waren al vroeger dooi
de moeder naar 't water gebracht, er in gerold en 
als ze angstig tegen 't zand opkrabbelden, er weer 
in gedragen een eindje verder van den kant. 

In den tijd dat ik ze niet gezien had, moesten ze 
evenwel goede vorderingen hebben gemaakt. Want ze 
klommen aan den kant op den rug van de moeder, 
die een heel eind ver de rivier in zwom. De 
kleintjes keken heel benauwd, ze wisten bepaald al 
uit ervaring dat ze straks weer onverwachts kopje 
onder zouden doen. 

En dat duurde ook niet lang. De moeder schoot 
opeens onder hen weg en zij spartelden even in 
't water; toen begonnen ze al flink te zwemmen; 
maar ze waren nog wat bang en een kleintje deed 
zoo angstig, dat hij begon te zinken. De moeder 
had het al eerder bemerkt dan ik, ze was er dadelijk 

bij en liet hem even uitrusten op haar rug. Dan 
dook ze weer weg en herhaalde het, tot de dieren 
begonnen te janken van angst; toen bracht ze beide 
kleintjes op haar rug weer naar den oever; daar 
vonden ze alleen al den weg naar 't hol; en net jonge 
hondjes rolden ze er zich in de dorre bladeren rond. 

Nog iets heel aardigs heb ik van otters waar
genomen. Zij waren op een moeien zomermiddag 
bezig met baantje glijden. Het sulbaantje was met 
veel zorg aangelegd op de steile kleien helling van 
een soort van natuurlijken dam, die een eindje in 
't meer uitstak. Een meter of zeven was de glij
baan stellig wel en onder een bijna loodrechten hoek 

liep 't glibberig paadje in 't 
water af. Door al 't glijden 
en het bespatten door de natte 
otters was het zoo glad als 
een spiegel geworden en de 
dieren hadden een dolle pret 
als ze van boven af in volle 
vaart langs het paadje neer
schoten in 't water. 

Boven op den dijk ging een 
otter plat op zijn buik liggen, 
stak den kop over den rand, 
klemde zich met de klauwen 
van de voorpooten rechts en 
links vast aan de klei, schoc. 
zoo iets vooruit, trok de pooten 
even op en daar vloog het 
beest bliksemsnel voort, dook 
heel diep in 't water en krab
belde een eind verder, waar 

de helling min
der steil was, 
er weer tegen 
op;intusschen 
was zijn speel
kameraad al 
weer boven en 
speelde nu 't 
zelfde spelle

tje; zoo vermaakten ze zich een paar 'uur lang. 
Was de een wat vlugger boven dan de ander, 

dan haalden ze elkaar in op den dijk en ze gleden 
snel achter elkander in 't water waar ze samen 
even stoeiden, heel woest en bijterig als katten wel 
doen. Dat alles ging daar zoo stil en met zulk een 
gelijkmatigheid in zijn werk, dat de stilte in 't geheel 
niet verbroken werd en zelfs de waterspiegel nauwe
lijks rimpelde. Bij 't opklauteren waren ze al even 
voorzichtig; zij vermeden elk steentje dat bij 't neer-
rollen de waterspiegel had kunnen beroeren. 

Verscheidene keeren heb ik dit glijspelletje waar
genomen. 's Winters als de helling met sneeuw 
is bedekt, is het glijbaantje spelen in vollen gangi 
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het is waarschijnlijk dat het een vast otterspel is; 
elke otter maakt meestal zijn eigen baantje en 
glijdt er op zijn eentje; toch is het spelen van 
drie of vier te gelijk geen zeldzaamheid. 

(Vrij naar W. J, LONO, uit zijn 
School of the Woods. Teeke-
ningen van COPELANP, 

E. Hs, 

ONZE AMSTERDAMSCHE HORTUS. 
vVervolg van blz, 168), 

JtToen het dak van de kas eens lek was, hadden 
A een paar exemplaren van Cycas het te kwaad ge

kregen, de bladen stierven af en men kon niet 
zeggen, of ze dood of levend waren. Ze werden 
bewaard en na een tweejarige rust liepen ze weer 
uit en staan even mooi als vroeger. In dien rust
toestand werden ze vroeger wel als ballast door de 
schepen meegenomen en zoo zijn er vele naar 
Europa meegebracht. In de kas blijft een krans 
bladen meestal twee a drie jaar in leven. Telt men 
het aantal kransen dan zou dit getal met 2 of 3 
vermenigvuldigd het aantal jaren geven. Men kumt 
dan tot een ouderdom van 1000 a 1500 jaar. Waar
schijnlijk groeit de Cycas in zijn vaderland sneller 
en krijgt dan misschien ieder jaar nieuwe bladen, 
maar dan wordt het nog een respectabele leeftijd. 

Bij de kleinere exemplaren van Livistona ziet 
men duidelijk, dat de plant op zijn wortels staat. 
Een groote L. chinensis dient tot steun voorPhilo-
dendron (letterlijk = boomenvriend, een slingerplant.) 
Hoe de gaten in het blad van Scindapsus pertusus 
komen, begrijp ik niet, voor scheuren zijn ze veel 
te mooi rond en te regelmatig verspreid. Consequent 
is dit laatste eigenlijk niet, want de bladen van 
palmen bv. scheuren altijd bij het ontplooien en 
zeer regelmatig; de vaatbundels ziet men dan bij 
de bladen neerhangen. Er wordt wel verteld, dat 
de gaten noodig zijn tegen regen en wind, waar
van de bladen anders te veel te lijden zouden 
hebben. Hierin zou dan het blad overeenkomen 
met dat van de Musa's, wier bladen steeds ge
scheurd zijn, zoodra ze buiten staan. 

In de linker vleugel vindt men behalve eenige 
palmen, als b.v. dadel- en kokospalm, Aralia en 
Ficus zoo groot en flink vertakt als men ze in geen 
huiskamer ziet. De Maranta arundinacea, het 
Arrow-root, staat hier ook en gelijkt in blad geheel 
niet op de M, Massangeana uit de warme kas. Bij 
de ingang staat nog een kuip met Asparagus Sprengeri. 
Als men goed toeziet, ziet men hier en daar de 
knollotjes met groene neuzen uit de aarde kijken. 

Menigeen, die de plant thuis heeft, kent die knol-
letjes niet. 

De rechtervleugel is het gebied der varens, veel 
60 a 100 jaar oud, hooge stammen met aan den 
top een prachtige kroon van bladen, wier stelen 
ruig zien van de vele schubben, ten minste bij de 
Alsoschyla's, australis en nog een andere. Cyathea 
medullaris is van de maand ruim een meter korter 
gemaakt, gemarcoteerd, zooals men dat noemt, 
Dat gaat zoo. Om de stam maakt men een vrij 
diepe inkerving en omwoelt deze met mos en brengt 
er daarna nog een kuip met aarde omheen. De 
bodem van die kuip bestaat uit twee losse stukken, 
ieder een halve cirkel en ieder met een halfcirkel-
vormig gat in het midden van den rechten kant, 
zoodat ze samen zoo ongeveer om de stam passen. 
De stam vormt dan uit de inkerving nieuwe wortels 
en als deze groot genoeg zijn, om de plant fe 
dragen en te voeden, wordt het stuk stam er onder 
afgezaagd en de plant in een nieuwe kuip gezet. 
Naast deze kan men de oude stronk nog gelijk met 
den beganen grond zien. Met Aralia, Ficus en derge
lijke kamerplanten, die als ze oud worden een lange 
kale stam krijgen, voert men die kunstbewerking 
op de kweekerijen vaak uit. In de kas schijnt het 
bij deze niet noodig te zijn, want er staat in de 
palmenkas een Ficus elastica, de gewone kamer
plant, en van de 2"/a meter is nauweiijk Va meter 
zonder bladen, maar in welke huiskamer kan men 
de planten het zoo naar den zin maken als in 
een kas? 

De achtergrond van de varenkas is een kunst
matige rotswand, met een klein bassintje waarin 
goudvisschen en waterpest en dat aan de voorzijde 
met varentjes, Juncus enz. begroeid is. Links 
staat in de kas nog een kleine kas met glazen 
deurtjes. Daarin staan vele kleine varentjes, bijna 
alle zoo zeldzaam en mooi, dat de collectie op een 
tentoonstelling minsten zeven eerste prijzen zou 
moeten krijgen. De mooiste indruk maakt de 
varenkas, als men nog in de palmenkas voor den 
ingang blijft staan; men krijgt zoo'n idee van rust 
over zich; de geluiden van buiten worden evenals 
het bovenlicht (door gordijnen, n.l. als de zon schijnt) 
gedempt en geen blad beweegt, 't is heel mooi. 

Tusschen het halfrond en Caprifoliaceeën door
gaande, komt men langs een Ginkgo biloba, een 
boom nu nog inheemsch in China en Japan, doch 
die in vroeger tijden in andere soorten op bet 
Noordelijk halfrond veel voor kwam. De bladen 
doen denken aan varentjes als Venushaar. Volgens 
sommigen moet men hem rekenen tot de coniferen 
en dan zou hij het nauwst verwant zijn aan Taxus, 
volgens anderen hoort hij meer bij de Cycadeeën, 

Achter in den tuin, ongeveer waar het pad om 
het vijvertje begint, staat een boomvorm van de 


