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EEN ZILVEREN JUBILEUM. 
1883—J 908. 

anneer een mensch gedurende een tijdperk van een 
kwart — soms zelfs wel van een achtste — eeuw 
onafgebroken naar zijn beste krachten heeft gediend, 

dan Is het gebruikelijk dat tijdperk af te sluiten met een 
gedenk-, met een feestdag soms. En wanneer dan het aantal 
dergenen, die van de vervulde diensten hebben geprofiteerd 
en die op hooge waarde schatten, groot is, dan rijst de 
gedenkdag in belangrijkheid. Dan is het velen een genot, 
een behoefte zelfs, op dien dag zijn blijde dankbaarheid uit 
te spreken. 

Wanneer dan nog bovendien de jubilaris uw vriend of 
vriendin is — al die 25 jaren geweest is — bovendien, dan 
nietwaar, dan kunnen we niet nalaten den gedenkdag te 
stempelen tot een blijde gebeurtenis in ons leven. 

Lezers van D. L. N. en allen, die, hoewel geen vaste 
lezers van dit tijdschrift, toch belangstellen in onze Neder-
landsche Hora, in alles wat er groeit en bloeit op onze 
heiden en weiden, in slooten en plassen, in bosch en in duin 
en op de schoone rotsen in ons eenig Limburg, van die 
rotsen tot het Ultima Tule van ons land — u allen breng 
ik in herinnering ; zoo'n feestdag is aangebroken -15 Maart 
van het jaar 1908! 

Dan toch zal het 25 jaren geleden zijn, dat Heukels' school-
flora zijn diensten begon aan te bieden en onmiddellijk 
daarop te verrichten. En al die 25 jaren lang heeft zij in 
steeds verbeterden vorm op steeds betere wijze trouw 
dienst gedaan aan allen, die met onze Nederlandsche wilde 
planten meer vertrouwd wilden worden en zijn geworden. 
Duizenden en duizenden heeft zij in die jaren aan zich ver
plicht op onderscheidene wijzen zeker en in zeer ver
schillenden graad wellicht, maar dan toch op een wijze, die 
niet nalaten kon en niet nagelaten heeft vruchten af te 
werpen voor de studie der levende natuur in het algemeen 
en die van onze flora in 't bijzonder. 

Het lijkt me daarom niet alleen gepast, maar tevens een 
plicht der erkentelijkheid dit feit in I). L. N. te herdenken 
en ik wensch dit te doen: 

l". door in korte trekken te schetsen wat de flora in dien 
tijd was voor schrijver dezes als illustratie van het nut en 
het genot, dat ze heeft geschonken aan velen nog daarenboven. 

2°. door kort na te gaan hoe ze in den loop der tijden 
haar debiet heeft slaande gehouden door levenskracht uit 
levensfrischheid. 

Wat ze mij was'? Een echte, ware, trouwe vriendin. 
Het heugt me nog best, hoe ik of liever wij, want we waren 
met z'n tweeën, kennis met haar maakten. Dat was in 1883, 
het jaar van haar verschijnen, wellicht zelfs in de maand 
van haar geboorte. 

Wij waren toen nog beginnertjes op botanisoergebied en 
we gebruikten daarbij de flora van Suringar. Ik zal u maar 
niet vertellen hoeveel échecjes daarvan het gevolg waren. 
Als ik toen al heel wat planten kende, heel wat voor een 
jongen van 15 jaar, die autodidactisch en — arm was, dan 
kwam dat minder door onze flora dan wel door de mooie 
platen uit Oudemans' atlas, die een rijker gezegend kame
raad van z'n vader had cadeau gekregen. 

Dat bevredigde ons zeker niet erg, tenminste ik kan me 
nu nog wel het opgewonden blijde gezicht van m'n vriend 
voorstellen, toon hij me juichend vertelde, dat in den winkel 
zijn vaders (hij was een boekverkooperszoon) een boek lag, 
dat uitkomst en redding bood. Hij had het al ingekeken, 
stilletjes weggepikl en met een paar planten geprobeerd en 
»jong, 't ging zoo echt.a Chrysanthemum segetum werd 

niet meer voor Calendula gescholden, enz. Zou 't waar zijn'? 
Hij was soms zoo'n enthousiast. Ik mee natuurlijk. Het 
boek bewonderd en den prijs gevraagd. /' 2.50. Een heele 
rijksdaalder, 't Was geen kleinigheid! Maar de vader liet 
zijn commissieloon vallen, we kregen nog wat crediet en 
zoo verhuisde Heukels' flora uit de etalage van mijn vriends 
vader in onze zakken. En toen de wei in, den weg op, 
door 't boscli, de hei op, het duin in! En al grooter en 
grooter werd onze liefde voor ons trouw boekje, dat ons 
wel eens deed dwalen en vastloopen toen n3g, maar dan 
was 't natuurlijk onze schuld. Welzeker, aan ons boekje 
kon 't niet liggen! 

Toen de vrienden later scheidden werd het boekje mijn 
eigendom. En dat is het nog altijd. Vijf en twintig jaren 
lang heeft het me vergezeld op tallooze tochten, geholpen 
in tallooze gevallen. In dien tijd heeft het gezelschap ge
kregen van Heimans en Thijsse's flora, van Le Hoy's planten-
tabellen, maar . . . oude liefde roest niet — altijd weer was 
het mijn eerste vraagbaak in tijden van nood. 

Al dienst doende werd er het kenmerk van alle oud
gedienden op gedrukt: de jaren stempelden er hun slijtage-
merk op en door allerlei gebeurtenissen werd het wat 
invalide, Eens bleef het op een duinhelling eenige uren in 
de zon liggen, een ander maal dook het met zijn meester 
onder in den vijver achter 't Heerenhuis te Bergen, weer 
een anderen keer schoot het uit den zak van den eigenaar 
in de bruine modder van een Texelsch slootje of zwom een 
eindje in een vijvertje bij Doetinchem, enz. enz. enz. Dat 
kostte wat lijm en 't bandje werd vernieuwd en vele plak-
strookjes moesten te hulp komen, wat toch al weer niet 
belette, dat het titelblad en beide schutbladen te loor gingen, 
doch dat is ook alles. Alle 368 bladzijden zijn er nog en 
hoe graag ik een betere editie, een meer volledige uitgaaf 
had gehad, mijn oud vriendje bleef, (misschien was een 
gebrek aan te veel rijksdaalders daarvan wel niet vreemd) 
tot — ik dit jaar werd verrast door een lieve vriendin met 
een gloednieuwe dikke, geïllustreerde Schooltlora van 
Heukels! Maar die is wat lastig in den zak en ik geloof, 
dat op zwerftochtjes het oude kameraadje nog niet zijn 
congé krijgt. 

Ik zou nu nog heel wat kunnen vertellen over allerlei 
genoegens en nuttige oogenblikken aan het gebruik van 
Heukels' flora verbonden, maar ik geloof, dat ieder, die aan 
botanie doet, daarvan zal weten te getuigen. Bovendien, ik 
wensch geen reclame te maken. Dat behoeft niet meer! 

Liever laat ik de rest van mijn eerste gedeelte over aan 
de phantasie van den lezer en behandel nog even het tweede 
deel: Hoe heeft het werk zich staande gehouden niet alleen, 
maar zich aan de behoeften aangepast 1 

Door een vriendelijke hand werd me een nieuwste druk 
ter hand gesteld, een eltde, en ik ben nu in de gelegenheid 
een vergelijking te maken tusschen mijn eerste en deze 
laatste editie. Straks noemde ik 3(38 bladzijden. Daar be-
hooren er nog 03 bijgevoegd te worden, die met Homeinsche 
cijfers waren gemerkt, wat in de nieuwe drukken niet meer 
het geval is, zoodat we krijgen 431 bladzijden voor den 
eersten tegen 099 bladzijden van den laatsten druk. 

Dus 208 bladzijden meer. 
Langzamerhand en geregeld heeft het werk zich zoo 

uitgebreid. Steeds werden verbeteringen aangebracht, steeds 
breidde het aantal gevonden planten zich uit. En altijd 
werd de nieuwere druk daardoor rijker en heter dan de 
voorgaande. Aroegt men daarbij, dat de Me druk bovenden 
len voor heeft een lijst, verklarende de Latijnsche namen, 
opname van variëteiten en tal van uitheemsche, veel ge
kweekte planten, dat de «inhoudc verrijkt is ook met de 
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minder gebruikelijke namen, dan wordt het duidelijk, hoe 
het debiet van het werk zich steeds staande hield, zoodat 
bijna regelmatig om de 2 jaar een nieuwe oplaag noodig 
was. Dat dit niet geheel het geval is, komt alleen door de 
concurrentie met do geïllustreerde uitgaaf, die feitelijk 
dezelfde is en alleen door de plaatjes verschilt. Een opgaaf 
der laatste jaren doet dit duidelijk zien. 

Zoo verscheen de 6C druk in 1894, de 7e in 1890, de 8e in 
1898, de 9e in 1901, do 10» in 1904 en de l l e in 1907. 

Dat zóó regelmatig de behoefte bleek is zeker alleen een 
gevolg van het steeds op de hoogte van den tijd blijven 

der flora, van een steeds bijwerken van den auteur. Bijna 
30,000 exemplaren werden in de 25 jaren de wereld inge
zonden! Dat zoovelen van de flora profiteerden is zeker 
grooter lof voor den auteur, beter reclame voorden uitgever 
dan mijn pen zou kunnen geven. 

Beclame maken — ik herhaal het — was mijn doel niet. 
Het was alleen een uiting van dankbaarheid voor het vele 
dat ik persoolijk genoot, dat ik dit zilveren jubileum niet 
onopgemerkt wilde laten voorbijgaan. 

Ambt Doetinchem. A. JOMAN. 

D E E E N D E N K O O L 
-j-^,en prachtige morgen in het begin van Juli. Om zeven 
•y . uur staat de zon natuurlijk al hoog aan den hemel. 

In opgewekte morgenstemming nemen we plaats in 
de bun-schouw, ik achter op een plankje, dat dwars over 
de boorden gelegd is en mijn vriend, de kooiman, voor de 
bun op de roeiplank. Weldra schiet ons vaartuig snel vooruit 
onder de bedaarde riemslagen van den gespierden roeier. 
Onderweg passeeren wc een bord met het opschrilt; »Eenden-
kooi van J. Kloek, met recht van afpaling op 1130 M. 
gerekend uit het 
midden der kooi«. 
Binnen dezen kring 
mag niet geschoten 
worden, zelfs niet 
door den eigenaar. 

Na een half uur 
roeienszijn we waar 
we wezen moeten. 
Voorzichtig uitge
stapt eu we staan 
op do boezemka. 

Vlak voor ons 
ligt daar, te midden 
van uitgestrekte, 
e e n z a m e gras
velden, een bosch 
in miniatuur: de 
e e n d e n k o o i , 't Is 
hier, ver van alle 
g e w o e l , dat de 
levende natuur zich 
manifesteert in haar 
veelvuldige uiteen-
loopende vormen., 
als de bolle lens, 
die de s t r a l e n 
concentreert op één 
punt. 't Bestek van 
dit artikel laat niet 
toe, hier uit te 
weiden over 't speciale kooi-genre van flora en fauna. 
Later hoop ik hiertoe eens in de gelegenheid te zijn. 

Deze prachtige Julimorgen is wel de meest geschikte tijd, 
een kijkje te nemen in de kooi, want nu zal menig vrien
delijk kooiman genegen zijn, een kennis toegang tot zijn 
heiligdom te verleenen; 't geen altijd als een buitenkansje 
is te beschouwen en op een ander tijdstip niet zoo licht 
gebeuren zal, als 't niet iemand betreft, die tot zyn meest 
hitieme vrienden behoort. 

Iti de pijp. 

Om dezen tijd is hier niets te bederven; de kooi is leeg. 
Geen enkele eendvogel glijdt over 't spiegelgladde water
vlak. Voorwaar oen droevig gezicht; een kooi zonder eenden 
geeft een indruk van verlatenheid, zooals de ruïnes van een 
of andere stad uit de oudheid, of de weer blootgelegde 
straten van Pompeji doen, naar ik me voorstel. 

Aan den anderen kant treft 't toch weer goed. De in
richting is nu in haar geheel te bezichtigen. Naar elk punt 
kan men vrij toe loopen, dat men 's winters niet mag, zelfs 

niet de kooiman 
hoogst eigen per
soon. 

Met eenige illu
straties zal, hoop 
ik, de beschrijving 
welduidelijkgenoeg 
zijn, om den lezer 
een goede voorstel
ling van de typische 
inrichting te doen 
verkrijgen. Alleen 
dit nog vooraf, dat 
ik een bepaalde kooi 
op 't oog heb, dat 
natuurlijk allerlei 
variaties op 't zelfde 
thema mogelijk zijn 
en dan ook voor
komen. 

De plattegrond 
toont aan, dat het 
buitenste deel be
staat uit «griend», 
d.w.z. struikgewas, 
met hier en daar 
een hooge boom. 
Hoe meer hout, hoe 
beter. In het midden 
bevindt zich een 
vijver, het w e d , 

dat geheel ommuurd is door rieten schuttingen. De hoogte 
van het water kan willekeurig geregeld worden. Door een 
duiker stroomt het water uit den boezem (hoog peil) in hot 
wed (middïn peil), en van hier vloeit 't af in een gewone 
poldersloot (laag peil). 

Elk van de vier hoeken van het wed vormt den ingang 
van een sloot, de pijp. Deze is het meest essentieelc van 
de geheele inrichting. Hij is gebogen en wordt naar het 
einde steeds smaller. Aan de »hoUe« zijde is een eenvoudige 


