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voor zijne jongen deed hem alle schuwheid vergeten. Hij was meer dan een 
meter lang. „Hij is wel ƒ 25 waard", fluisterde J. zenuwachtig, „had ik het geweer 
maar meegenomen". Hekkie moesten we tegenhouden. De otter was grooter 
dan de hond en op den rand van het wak zou hij het onderspit moeten delven. 
Toen gleed de otter weer van het ijs, dook en kwam een eindje verder weer 
boven. Hij was besluiteloos. Toen hij eindelijk de jongen niet meer hoorde, 
klom hij weer op het ijs, draaide zich om en tegen onze verwachting in liep 
hij het ijs over met eigenaardige springende bewegingen, zooals een tam konijn 
ongeveer loopt. Daarmee was ineens alle aarzeling bij ons verdwenen en we 
kregen nu een tweede kans. Maar het verraderlijke wak was nog altijd tusschen 
ons. Hekkie snelde vooruit, maar verdween tegelijk op de plaats, waar het 
zwarte water door de kleine gaatjes trilde. Nu zag ik, dat het inderdaad ,/verrot" 
slecht was. J. behoefde niet nog eens te zeggen, dat er dertien voet water 
stond, ik geloofde hem graag. Had die ongelukkige hond nu maar beter uit 
zijn oogen gezien; het kostte nog moeite genoeg om hem er weer uit te krijgen. 
Ieder jager weet, dat een hond in het ijs, veel kans loopt te verdrinken. 
Intusschen was de otter ons teveel vooruit geraakt. Wel konden we zijn spoor 
volgen, maar in het riet verdween het. Hekkie had ineens een hevigen afkeer 
van het ijs. In de verte zagen we nieuwe wakken; wel zochten we den heelen 
dag naar verdere sporen en bleven tot het donker werd in de buurt van het 
nest; maar ook deze tweede kans was ons ontgaan. 

Een maand later vond een arbeider in het schrale land in de richting van 
de Meie een doode otter; gestorven aan de melkziekte zei hij. Anders had ik er 
om gelachen, nu geloofde ik het direct. Het was een prachtig groot dier met 
dreigende snorharen, hard als varkensborstels, en lange borstelige wenkbrauwen 
Het haar liet reeds los, zoodat hij geen waarde meer had. 

W. J. DIJK. 

DE P L A T A A N . 
I.IN door liet toenemend verkeer de menschen nader tol elkaar gebracht, > an 
de planten kan hetzelfde gezegd worden. Naast do planten en boomen die Van 
onder tot ouder in onze landstreken gewoond hebben, heeft men in den loop 
der tijden vele uitheemsche soorten eeno plaats gegeven. Vooral by den aan
leg van tuinen en parken, van lanen op het land en alleeën in de straten der 
steden, was het gemakkelijk, als men voor het doen van eene keuze niet 

beperkt bleef tot de betrekkelijk weinige inheemscho soorten. Te meer ook, omdat vele dier 
vreemdelingen eigenschappen bezitten, die in groote mate bijdragen tot de verfraaiing van 
het landschap. Voorbeelden daarvan kent ieder, die in het najaar de donkere, roode herfst-
kleuren van den Amerikaanschen eik, of in het zomerland.schap de slanke vormen der 
Italiaansche populieren heeft gezien. 

Een van de eigenaardigste voorbeelden van deze boomenimmigratie levert de plataan. Hij 
komt hier voornamelijk in twee soorten voor, de Uostersche en de Westersche. De eerste 
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komt uit het morgenland, de andere uit de nieuwe wereld. Ze groeien hier broederlijk naast 
elkaar en hun afstammelingen hebben de verschillen in geografische afkomst vergeten en 
door kruising met lamiliegenoolen een leger van nakomelingen over onze landen verspreid, 
die door onderlinge vermenging druk bezig zijn, de kenmerkende verschillen der twee soorten 
te doen verdwijnen. 

Door verschillende eigenschappen heeft de plataan zich in ons land tusschen parkboomen 
eene plaats veroverd en wordt ook in den laatstee lijd meer gebruikt voor hel beplanten van 
onze stralen. Ten eerste is de boom mooi gevormd. De slanke, niet te dikke stam is regel
matig en draagt een open kroon van fraaien vorm, soms nagenoeg rond, gewoonlijk echter 

iels meer in de boogie ontwikkeld. 
Veel invloed op dezen vorm heeft 
de nabijheid van andere boomen. 
De plataan heeft liehoefte aan 
veel licht en wanneer andere 
booipen, vooral die, welke veel 
scliaclnw geven, als bonk, eik of 
olm, hein van terzijde dal licht 
gaan benemen, groeit de kroon 
verder omhoog en laai de onderste 
lakken afsterven. Staal de plataan 
daarentegen geheel vrij, dan kan 
bij soms een zeer breeden kroon 
krijgen en gaan de tukken aan 
den omtrek iels naar beneden han
gen. Die behoefte aan licht kan 
/iih vaak op duidelijke wijze 
uiten. Zoo staal de plataan op 
onze eerste foto in een parkje aan 
hel water. Waar hij door andere 
boomen omringd is, vormt hij 
weinig takken, maar aan de andere 
zijde des te meer; de groole takken 
strekken zich ver niloverden vijver. 

Aan stam en grootere lakken 
is iets op te merken, waaraan 
waarschijnlijk negen tiende der 
wandelaars den boom zal herken
nen. Er zijn enkele boomen meer 
met zulke sprekende horkennings-
leokens. Voor den berk is dat de 
witte stam, voor den beuk de 

ZUÜvormige gladde, grijze stam, voer de kastanjeboom do groote waaiervormige bladeren 
en voor den plataan is dat de afschil terende schors. We welen, dat alle boomen hunne 
schors laten vallen evenals de menscb zijn opperhuid. Weinig boomen doen dit echter zoo 
demonstratief als de plataan. De stam en de hoofdtakken werpen n.l, in den herfst de schors 
bij heele stukken af en vertoonen onder die afgevallen stukken een heldere kleur, zoodat 
de boom er altyd gevlekt uitziet. 

De lichte kleur der bladeren is van beteekenis, waar men den plataan in parken gebruikt 
tusschen boomsoorten van donkorder uiterlijk. Van onder vooral zijn de bladoren licht
groen gekleurd. Maar van nog meer belang is deze tint voor het gebruik, dat men van den 

Foto j . v. i>. VKKN. 
Plataan in ilon winter. 
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plataan als straatboom maakt. Onze inlandsche boomen, die voor dit doel gebruikt worden, 
olmen en linden vooral, hebben een dichter kroon en donkerder blad, waardoor zij bij regen
achtig weer een min of meer triesten indruk maken. De plataan is lichter en toch geven de 
groote bladeren voldoende schaduw. Daarbij maakt de fraaie kroon, ook wanneer de boomen 
in rijen staan, een goeden inch-uk. Om deze redenen wordt de plataan door velen beschouwd 
als de schoonste boom, die we voor de beplanting van onze straten bezitten. In Engeland 
heeft men dit reeds lang geweien en hel aantal platanen in de Londensche straten is dan 
ook verrassend. Maar niet alleen in de straten en langs de Embankment, ook in de Londensche 
stadsparken groeien haast evenveel platanen als allo andere boomsoorten bij elkaar. Prachtige 
lanen er van kan men vinden en fraaie alleenstaan'tó exemplaren, ook 'm het nooit volprezen 
arboretum van Kew Gardens. 

Hier te lande echter heeft hij 
één ding bij de bovengenoemde 
inlandsche soorten tegen, hij heeft 
meer last van vorst en vooral in 
het voorjaar brengen nachtvorsten 
aan de jonge loten dikwijls schade 
toe, waarvan ze den geheelen 
zomer nog de sporen blij ven dragen. 

In vorm komen de bladeren 
veel overeen met die van den 
eschdoorn. Hier openbaart zich 
een der verschilpunten tusschen 
ooslerschen en westerschen pla
taan. De bladeren van Plantanus 
oriënlalis hebben meest vijf lobben 
met rechte, evenwijdige randen, 
die van Platanus occidentalis 
hebten er gewoonlijk drie, waar
van de randen meer bochtig zijn. 
Intusschen moeten we in het 
oog houden, dat de meeste boomen 
geen zuiver nrasa zijn en bij de 
bastaarden of overgangsvormen 
de kenmerken in de verdrukking 
komen. Toch kunnen we wel 
sprekende verschillen te zien 
krijgen, ook wat de andere onder
scheidende kenleekenen betreft. 
De vertakking b, v. is bij de 
twee soorten duidelijk anders. 

Bij den plataan uit hot oosten richten de zijtakken zich meer horizontaal, bij zijn Amerikaansch 
familielid meer omhoog. Voor een villa bij Renkum staan twee platanen, die dit verschil 
duidelijk vertoonen, vooral in den winter, als de vertakking niet schuil gaat in de blader
massa. De hoofdstam van Platanus oriënlalis is goed te volgen tot boven toe en daaruit 
ontspruiten, vooral onderaan haast horizontaal, de zijtakken. Bij Platnnus occidentalis loopt 
de hoofdstam minder duidelijk door en is ongeveer even dik als de mede naar boven 
gerichte zijtakken. 

Ook verschillen de soorten in de manier, waarop ze hunne schors laten vallen. Platanus 
oriëntalis doet dit met groote platen, Platanus occidentalis met kleinere stukken of dunne 

Foto J. v. D. VEEN, 
Plataan in hot Arboretum der Lamlbouwschool te Wageningen. 
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schilfers. De telletjes, die aan lange draadvormige stelen hangen, zijn de bloeiwijzen. Ze 
bestaan uit maimolijke of vrouwelijke bloempjes. De eerste zijn niets dan een groot aantal 
meeldraden met schubben er tusschen, de laatste zijn stampers met schubben. Als uit de 
vrouweiyke bloempjes de vruchtjos zyn ontstaan, blijven deze als bolletjes aan de zelfde 
draadjes nog vaak den heelen winter aan den toom hangen. 

,1, v. D. VEEN. 

WATERVIOLIER. 
fET studeerkamerlje is zoo klein en zoo duf, — en er ligt ergens onder den 

wijden, blauwen lentehemel een stille sloot met donker water, niet elzen op 
den oeverkant, — daar Hitsen de zonnestralen door het groen, daar kruipen 
waternimfen uit. haar dorre hulsel, daar zingen vogeltjes hun voorjaarsliedje 
en daar slaat de waterviolier zoo mooi te bloeien laten de teeken dan 
een poosje rusten. 

Toen we nog schooljongens waren, moesten we dag aan dag langs slooten, waarin water
violieren groeiden, Hoe dikwijls lag er een van ons voorover op den oever en reikte en 
reikte Stonden ze te ver'.' Een kameraad pakte onze voeten, om ons het evenwicht te 
helpen )iewaren en dan waagden we ons, tot de kameraad ons niet meer tegenhouden kon 
en handen en armen de diepte in gingen. Een oogenblik later stonden we met druipende 

mouwen op den weg, maar de bloemen 
hadden we toch nog geplukt. 

De waterviolier is een bijzonder mooie 
plant. Met welk een ophef toonen scholieren, 
die haar voor 't eerst vonden, ze aan juffrouw 
en meester! 

In de stille sloot zien we de plant in 
haar omgeving en ongeschonden. Waarbij 
zullen we haar ijle, teere bloemtuilljes ver
gelijken? Bij miniatuur kerstboompjes',' Och, 
waartoe ook dat vergelijken.' Wordt de 
indruk van het schoone door de vergelijking 
niet vaak verminderd.' 

De kleur van de bloemen der water-
violier is meer roze dan lila en wel een 
bijzonder leer roze, zoo leer en zoo lijn, dat 
het niet te zeggen is. Ook is debloemkroon 
niet gelijkmatig met dal zachte morgenrood 
getint; er is ook wil, meer naar het midden 
en ook nog geel, rondom de opening in hel 
centrum. 

Evenals bij de echte sleulelteemen, tot 
welker lamilie zij behoort, is debloemkroon 
bij de waterviolier trompetvormig, maar de 
kroonbuis is tamelijk kort. Bij de geheel 
open bloemen valt de kroon licht af en dan 
gaan de meeldraden, die er innig mee ver
groeid zijn, mede. De vijfsllppige kelk daaren
tegen houdt ook na den bloei het eenigszins 
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Water-violier. 
Naar oen aquarel van BEN RKITH. 


