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OVER HET „HOKKEN*.

VER de flora en de fossielen in de omstreken van Hulst heb ik u al
het een en ander verteld; daarover zal ik niet weer uitweiden, wel
over het botaniseeren. Al kon wat ik te zeggen heb, evengoed bij een
andere streek verteld worden, ik heb de beste herinnering ervan
uit Zeeuwsch-Vlaanderen; want ik heb er twee dagen genoeglijk
gehokt, in gezelschap — en gedurende de eerste uren onder toezicht en controle —
van vriend Lako uit Zwolle, een florist van belang, die op vijf pas afstand zich
zoo goed als nooit vergist, zelfs niet twijtelt tüsschen twee veel op elkaar
gelijkende grassen of biezen.
Voor wie het nog niet weet: dat „hokken* is botaniseeren op een zeer
bijzondere wijze. Je gaat met je tweeën — alleen is het wat vermoeiend en ook
niet zoo veilig - langzaam wandelend er op uit; de een noemt alle planten op,
die zijn speurend oog in het veld of aan den weg kan ontdekken, de ander
noteert ze — of liever streept ze door — op een gedrukt lijstje, waarop alle
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namen van de Nederlandsche planten verkort zijn aangegeven. Zoo, om
beurten, noem je op en teeken je aan. Dit lijkt heel vervelend; maar het is
niet te gelooven, hoe snel
Doonrenh
de tijd er door omvliegt,
ITohie:
JJL
net als met schaakspelen.
doof: ..
Geen wonder
trouwens;
datums
aC<*cjhjej^a^..l&<&.ri!&/Cx&t,
iemands volle aandacht is
Z<2
sterk samengetrokken op
een bepaald onderwerp, en
niet-vergissen is steeds het
stilzwijgend consigne.
Acer.ca. Ach.mj). Acon.LJV. Acor. Act Adon.a.o. Adox Acp. Aotli. A|jhm.£.o.
Agrostem. A|;i-ostis,a£,u. Air.c.d/. Aj.di,!;,v. Alcli,n,«. Alis.n.P.r. Allui.ca,
Wel is het vermoeiend,
o,Sc/t,Sco,wr.U(. Aln.^.i Alop,a.6/..7^. AlsX Alth.o. A\y,cal.camp Amar./i,r,s.
dat ,/hokken"; althans in
Anibr.o. Ammi.m. Ammo.H.b. Anne Aimg.n.c.r Anch. Andt Anenvi.P.r.
Anjj. Anthem.jf.c.nfi Antho.o.P Anlhr.C.s.v Anthyl. Antir.O. Apc.i.S.
het begin, als je nog niet
Api.y- Aq.B. Ara.nr.ff.d.s Are.l.s Ans.Ci Arm.c.m Ami Arno Anh.
precies weet, waar zoowat
Art,/ll)s,c,»i,». Aru.i.m. Asa- Aspaiii,o.p Asperug. Asperul.a.c.o Aspl..^-n,
R-IH,T. Aste.s.r. Astray. AI.Uy,f-f. Mr\,<!,lio,lac.lat,li,p.r- Atro. kv.c,fa,fl,jiiae,
de namen der planten op
prat.pu Az
het lijstje staan. Ook dat
Ball M irb.«.i.p,D,t>. Bark/.s.f. BAl.d.f.ltcd.het.o.s.tric.trip Bol Rorb Roru.
Büta.iu Baba. Bem.p.v. Bid.c.l. Ble Bli.c.i) Bm-. Bot Riach.p.s Bias.c.I,
leert snel aan en na een
Na,ni,o.R. Bil. Bra,ar,as.c,e.li.i.in.i.sc.*t.t. Biy. Bup.I. Bul.
poosje is het voor iemand,
Cull. CA\:u\v.\.E.Il.la.U.n Calami,X.o CaTë.o.o. Calla Calli.a.h.s.t). Calhi Galt,
die dagelijks heel ander werk
Camo.rf.m.s Caiiip./.;)n.p<!.ro-rii'i,r(i..i(s.n)r,7'. Capa Oarda.n.d.ji.s Cardu,
cr.n. Care.ac •• a.ar.. in.ar.br.Bi'.can.rtia.dio.dista.diRÏi.div.cch.cl.ci-.ex.fi.flav,
te doen heeft, een welkome
Tu<(7Lhi.Ho.lfpo,li't.li''i.niii.pull.pni,ici'.panicHtpar,pc,pi,pfae.Ps,pn,rc,rtp.ro,
afwisseling in den geestesSch.stricsfin.üit.teJrinxesvKlij.VHlp
Carl Oirp Caru.B.Cl». Cas Cata.
Cau. Centa,Ca,Ci/.J,n,Sc,So. Cento. Cepli.g. CM:\*,nr,glo.glu,!S-lc.tr. Coiat.rf.s.
arbeid; dus een uitspanning
Chae.f. Chainng. Clioir. Chol ChGii,o,!)-/i/,j7./i,m,o,j),)•,«,» Clil.p.s. Chon.
en in dat geval een nobele
Cliiysa.i./.,P,». Chryso.a.o. Clcen Cic.li.7 Cicu. Cin,p. Circae.i. Cnsi/ir.mi,
en nuttige.
ar,l,o,p. Glad. Glayt Glem, r . Gli. Ciicli,on,/lr.d.o. Coloh. Coin Gom. Gonl.
Conva,ma). (;oiivo,a,.w,.S'o. Goris. Com,s. Coroni.V. Oorr. Coryü.cn.cIJ.s Goryl.a.
Denaam ,/hokken" slaat
Coryn,c. Gram. Grat.m.o. GropA;'/.». Cri Gui'.ub Cas.Epil.iïpil.cu Cynan.F'.
op de verdeeling der offlcieele
Gytiod.D. Cynog.o. ('> nos.c. ryp./l.fn. Gys
Dac. Daph. Dal. Dan. Dal.c. Dian,/lnn.Ccii,(,(i,p,8 Dig./.p Dipl,m,(,B. Dipsj),8.
topografische kaart van Ne"^ Doi.P. Dra.m.v. Dro,i.(,r.
derland, „de stafkaart", in- Echin.rf.t. Kcliiu Kla./ie,//;/.(. Elo Ely.o. Emp End. Epil.ii./i.m ('ivl.pnr.r.r.u
vakjes van een half uur
Epip,fl7.p. V.<\.ti,h.[.w.p.*.v. Eran EriccT1. Biig-Ojfi. Erio.f/./.p.r. Erod.r./xiup.
Eruc.P. Eryn.r.m Ei'ys,C/i,A,or,i-,ti. Bryl.Ctj) Eupa. Eiiplio,Ci/.£s,(i,rr^/.
gaans, en van deze weer in
pal,Par,Prp.plu,firfi,Rtr.vir Etiphr.Orf.oA Kv.
vier hokjes, kwartierhokjes
F«gu. Par. Faa.a^e.g.l.M^rig.rub.Sc.
Flo. Eil.or.y.m^ F|-a(;,e,t). Frax. Frit.Jf.
^Tu.c.rf.nic.o
~
geheeten. Al die vakjes en
e>g,n,(,R;),sf.Oala C.aloobd Oaloops,ft,t.o.p,T,». Oalins. Oaliii,^Ip.h.r.rM,M,o.p,snx,
hokjes zijn genummerd en
sylval,s:ilresJ,H,v. Gieni,a,3,p,(. Gonl.a,co.ci-,(7,P. Ctvr.r.il.m.Pli.pr.pu.pii.Rob.
OLMi,i,v,u. (ilaucc,;. Glaux. Oio. 01y,rf,Am,«. Qna,rf^-tt,s,«. Good Cra
geletterd. Wie een kwartierOym,o,c. Gyp.m.p.
hokje bewerkt toekent in
Hallm,p«/,por. Hod. !Ioloo.a,m,p,u Holia.gi.tï Helich. HnlKv. Hnlm. Helo.i,«,r.
het figuur, ook als het een
Hora. Herm. Hern.9. Hiora.aitra./lKH.ft.cae.m.Pi.pi-.i'.d-jM.tiK. Hicro Hippo.
Hlppu. HolCjijm. Hülo. Honck. Jiov.ma,mu,se. Holl. Uil. llydruih. Hydroco.
open veld of bosch is, den
Hyo. }iyp9,lDii,hu,mj>e,pu,q,t. Hypo,<7,r.
afgelegden weg aan.
Het ingevulde lijstje hierbij (het is iets verkleind) zegt dat alles duidelijk
genoeg, het werd ingevuld, en is welwillend afgestaan ten gebruike in ons
tijdschrift, door Dr. Vi^'ck te Wageningen, Voorzitter van de Commissie voor
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het Floristisch Onderzoek in Nederland. De omgeving van Doorwerth is door
hem als voorbeeld gekozen, omdat het een bekend terrein is en een buitengewoon rijke flora bezit.
Ook is het te begrijpen, dat
lie. Illec. Ini,«-<.p. In.6,C. Ir,ps. Isn.
indien van alle kwartierl a , ^ }ünc.al,ba,bii,ca,comp.co)ig,d,e/,Ge,gH,m,op,sq,su,sy,Tena,tenu. Juni.
KH. KOC1I,/I.S. Kool,c.
hokjes van ons land de
Lac,)«,sa/,sc. LamijO^am.tHCinf.nij). Lamp. Lap,i.m(i,mi,(. Lar. Latlir. Lathy,
plantenlijstjee b e h o o r l i j k
A,m,in'r,Sispa.prtst,v.
Leer. Lem,a,3,m.p,(. Leont^ft. Loonu. Lepid,c,D,g,
waren ingevuld, liefst elk
ij),r,s,v Lept. Leu.o.B. Lig. Lil.b. Limn. Limo. Lina,a,0,E,m,sp,s(,u. Linu.c.
Lis.o. Lilh.a.o. Lilt. Lob.D. LoU,m.p,( Lon,P. Lot^^.u. Lii/,,a£,ma,ïft«,p.
hokje in verschillende jaarLychn.d.F.nes. Lyci. Lycopo.d.co.i.S.TTycops. Lycopu. Ly3,r«,ArM,(,v. Lyt.ff.S.
getijden endoor verschillende
Maj. Malacli. Malax Malv.4.m,r,s,t?. Mar.u Matr,C/i,d Med.d/^.ma.me.rni.s.
Molam.fi.;.!. Molic.n.u. Molii,a/ö,ar,(;.rf,o,p. ÜAtii\l,aq,ar,g,rtsij. Meny. Mero,tt.p
personen —dat dan eindelijk
Mes. MiU.s Moeiir Moen. Mol Mono MLinI,m,r. Miiöc,b,c. Myoso,c,/i,i^.
een compleet materiaal was
stric,strig,sy.v. Myosu. Myno.c.G. Mynn,n,s,u.
Na^ma.mi Nardu. Narth Na?i.rtm,o,^,s. Neo. Nep.C. Nes. Nu. Ny.
verzameld voor een goede
Oena./ï.L.P/i OenoA/^m Oiion,r,s Oiipp. Oplu Ophr.a.m. Orch^ft^mae,
floristiek
van Nederland. En
mas.mü.mo Ong. Oinithog,J!,w Ornitliopj) 0\oba..a,c,G,m,pa,Pi,ram,Rap,ru.
zoo
iemand
zich daarna de
Osm. Ox,a,c,s
Pan.C-G.i.s Fap./l.d^i.fl. Pane.o.r. Paris. Pain. Pas. Pedjï.s. Pep. Peta.n.o.
ontzaglijke moeite wilde gePou.C Plialar.a.c Phe,D,p,R Plil,a,p. Hhr. Phyt,«,3. Pice.e. Pier. Pil.
troosten, om die gegevens
Piin.m.S Ping Pmu.sy Piro.m.r^ Tlan,a,C,/,nm;,mar,)ne. Platant,!),»!.».
Poi\,an,b.co.n.pt\fic,su,t. Polyc Polygal.cd.v Polygona.m.o Polygon.u,om,(ZB,
te verwerken en op een
B,C,D,H.htp,m>n.mü.n,Pe,ta Po\^jmd Polys.o.c.P-m.O.s.T' Popi«,n,(. Pota.o,
serie kaartjes van Nederland
co,cr,d,gMo,l,mii,n.o}itpec,pp.rypo,pr.pn,rtt.
?otent,a»s.arglclf,i-v;n.o,pi.pr,recl
aan te duiden, dat dan voor
rep,T,ve. Pn.a.e.o Prune Prunu,Pu,sp. Pt Pulo Puli.d.u. Pulm.
Ü^RjS.
~~
de kennis 'van de verspreiRad Ran/ic.ar.ait.ö.Fi.L.n.P/i.pOjï^sce Raplianu.r.s Res,i«^rt,ï(deo. Rha,c,F.
ding van de planten in ons
Rhina,4,»m.j)!( lïliynch.a/. Uib.a.G.ji.r. Rob Ros.ai-^a.ciiï.ro.i^t.pi.po.nt^.i.
Rnbia, Riibiis,ca(;,7d,mx..s/);^ RLiin.Ac--sa,^lc--/a,Cün(;,con.s,CJ.d(ü,H/p,H7d,/a,
land een uitmuntend stanZe.mar,)na.r;o.p.sa.sc. Rup.Hi.rT^fc[icttfa i
daard-werk was ontstaan.
Sagin.a.c.n.p.^r.yir Sagu. Salic./t.r. SaMx.(w.al.atnb.amy.au,b,ca.ci.f,i.pc.pu,re,Ru,
Immers dan was, op hoogse.sm.sf.Kn.uim Sals Salvia.p.Scsi/.t'e. Salvm. Samb.B.n.r. Samo. Sang,rK,o.
Sani. Sap.o. Sar Six,;;.* Scab Scan. Solieu. Schoe.n. Scil.b. Seir.cacco.D/,
stens een kwartier gaans
l,m.pa.pu.ru.se.sy.Ta.tr. Scloia.n.p. Suleio.P.p. Scol. ScorA Scro.n.E.A'e.iiü.o.
na, voor alle planten aan te
Scut.^.ïtt So(i,oc.a/,ö,C,d^,r. Sel.c Sem. Senob.c.d. Senec.a.err,c>-((.F,J.p,
sa,.sy.Bi.,u«. Set.^.i'e.ui. Sli. Silan Silo,/I.c.rf,(/,ï.i70,«».0. Sily Sin,aZ,ar,CA.
duiden, waar ze te vinden
Sis.A.C.I.L.o.p.S.T. Sin Sola.fl.n. Soli.s Son.nr.as.o.p. Soi,a. Spnrg.a/.m.r.s.
zijn;
dan was met een
Spail Specs. Spergula.fl,]!/. Sporgiilaria,r«ajiw;.r,.sa.A'e Spiroe,ü. Spiran.at'.rtM.
Slacli.ai)i.aii,arj),5. Slat,i. Stel,!;;,ji-,H,m,n,u. Stra. Stu. Suae/,"»- Sub.
oogopslag te zien waalSue. Sym.o.
een bepaalde soort veel,
Tan. Tar. Tax~Toe. Tetr. T e u ^ . Tha./Za./Icrai The. Tlil,a(p,or.c. Tlir. Th^in.
weinig of in het geheel niet
Tliys Till.i7,i.pa. Till. ToM.H.» Trag.iu.po.jjr. Trio. Tiir.iirdi./;./'r,/i,i,ma,
me,mi.pru.pra.tw,sc,st,su
Trigl.mj) Trio, Tril,a,c,;,p«,r Tul Tuig. Turr.
voorkomt; en er was een
Tu~Typïia.a,!.
grondslag gelegd voor het
llle. Ulm.c.s. Ui.d.u. ütr,P.?.jn.ïi.v
Vacca.s. Vaf.ci,iHar.W.'i,0,ii,T'. Valeriana.d.o. Valerianella,^4,ca,d,o. Vciba,/?,t,»i,
wetenschappelijk onderzoek
pht,Sc)i,(h • • forme. Verbs. Vi'ro,ti9,/li),ar,Bc,Bi(,CVi7i,;a,(u,i)i,cp/",op.pc.j)o.prae,
naar
de oorzaken deipro,sc,se.i,u,v. Vib,Z,,0. Vic,a,C,3,/ii,/«,sa,sc,(,B. Vin,mi. Viü,cal,can,h,o.pa,R,
verspreiding in v e r b a n d
s(,s!/,(. Vis.
Xanthium,.s.
met de grondsoort, de culZan.jm j u . Zos,m,«.
tuur, de m e n s c h e n en
dieren, het gezelschap van andere planten, enz. enz.
Dit groote werk nu is al begonnen, en wordt voortgezet, maar het is nog veel
te weinig bekend en het wordt daardoor te weinig gesteund in stoffelijken en
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werkdadigen zin. Dr. Goedhart en Dr. Jongmans te Leiden hebben nu zeven jaar
geleden het plan vol en breed opgezet. Voor ƒ 5 per jaar kan men zich abonneeren op de voor elke plant uitgewerkte kaartjes van Nederland, waarop met
roode stippen en kruisjes de thans bekende vindplaatsen gedrukt staan; en
daarvan zijn er al eenige honderden verzonden. En honderden kwartierhokjes
worden er jaariyks ingevuld, die alle weer bewerking eischen. Het is te begrijpen
dat zij, die zulk veel omvattend en tijdroovend werk belangeloos willen verrichten,
daarbij, naast het gevoel van nuttig te zijn voor de wetenschap, ook wel eens
behoefte gevoelen aan blijken van waardeering van hun werk door deskundigen
en door belangstellende leeken. Meer wil ik er niet van zeggen, wie nadere inlichting
en ter kennismaking een paar exemplaren van de plantenlijstjes verlangt, kan
zich richten tot Dr. Vuyck, Docent aan de Hoogere Landbouwschool te Wageningen.
Laat ik er dit nog bij zeggen. Jaarlijks worden er in de vacantie van wege de
Nederlandsch Botanische Vereeniging excursies gehouden, als die waarvan boven
sprake is, in dit jaar in de omstreken van Tilburg. Aan zoo'n excursie heeft
iemand zonder plantenkennis natuurlijk niets; maar het is een dwaling onder
de jongelui, ook onder de jongere studenten in de botanie zelfs, dat alleen zij
mee kunnen doen en gewenschte deelnemers zijn, die elk plantje zonder determineeren op een afstand en voetstoots benoemen kunnen; ook als het niet bloeit.
Deze dwaling doet het aantal deelnemers zeer klein zijn, veel te klein. Immers
hoeveel zullen er zijn in ons land of in welk land ook, die dat kunnen!
Eenige vaardigheid in dit opzicht ia vereischte, maar geen volmaakte kennis;
die bestaat heusch bij de voormannen niet eens en zij hebben dat ook nooit
beweerd en niet begeerd ook, want dan was het mooie en het aangename van
het studeeren er af. Laat iemand, die er wat voor voelt, maar eens wat lijstjes
bij Dr. Vuyck aanvragen en, kalmpjes en gestadig in zijn buurt ermee werken.
Kom dan eens op de vergadering en doe met de excursie mee; ge krijgt dan —
evenals ik hier in Zeeuwsch-Vlaanderen — een oude rot tot compagnon bij het
hokken, en ge leert in een paar dagen meer van dit deel der botanie dan op
uw eentje in een heel jaar.
E. HEIMANS.

JAPANSCHE

NACHTEGAAL.

Iemand, die kort geleden Weenen bezocht, deelde my mede, dut in de stadsparken
aldaar profven worden genomen om de Japansohe Naohlegaal »einzubürgerén«, waartóe
verscheidene paren in vrijheid gesteld werden. Vóór men daartoe overging, heeft men kunnen
vaststeüen dat zo de winterkoude goed kunnen verdragen en de eigenschap onzer inheemsche,
om tegen den winter te verhuizen, niet bezitten. Mij dunkt in het Vondelpark ten nwent en
op uitgestrekte landgoederen ware er een proef mede te nemen.
Nn we een tijdperk zijn ingetreden, waarin de voor de hinnenvisscherij en houtcnltnnr
/.mi schadelijke reiger zeis lot een vliegend natuur»monuinent« gepromoveerd is, zonde deze
zoo nuttige insecteneter zeker als zoodanig een eereplaats toekomen.
Ilccnlr.

V. IlF.EKF.REN.

