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8. A c e r a s. 
A. anthropophora R. Br. Op den St. Pietersberg en by 

Oud Valkenburg gevonden. 
9. C e p h a l a n t h e r a . 
G. A'iphophyllum Rchb. fil. Bij Valkenburg, Oud-Valken

burg en Gulpen gevonden. 
G. rubra Rich. Misschien bij Lichtenberg gevonden. 

10. E p i p a c t i s. 
E. palustris Cmtz. Op vochtigen, grazigen zandgrond en 

in vochtige duinvalleien. Vrij algemeen en bijna overal. 
E. microphyUa Sw. Bij Valkenburg en op den St-Pieters 

berg gevonden. 
E. latifolia All. Op beschaduwde, vochtige, zandige plaatsen, 

ook in duinvalleien tusschen kreupelhout. Vry algemeen 
en op vele plaatsen. 

E. atrorubens Hofl'm. Op hooge gronden, in bosschen en 
in duinvalleien. St-Pieterberg, Gronsveld. Ulenpas. Schier
monnikoog. Rokanje, Oost-Voorno. Walcheren. 

11. Li s t e r a . 
L. ovata R. Br. In vochtige duinvalleien en op 

beschaduwden, grazigen zandgrond. Vrii algemeen en bijna 
overal. 

L. cordata R. Br. In een duinvallei achter Ovei'veen 
gevonden. 

12. N e o t t i a . 
N. Nidus avis L. Op boomwortels in dichte bosschen. 

Valkenburg, Gronsveld, Maastricht, Gulpen, St-Pietersberg. 
Hengelo. Bergen. 

13 G o o d y e r a. 
(?. repcns R. Br. By Harderwijk en Havelte in een 

dennenbosch gevonden. ScWrl. 

14. S p i r a n t h e s . 
S. aulumnalis Rich. Op vochtige plaatsen in hooge heide

streken. St-Pietersberg, Maastricht. Breda. Hatert, Bennekom, 
Lochem, Apeldoorn, Beekbergen, Lunteren. Amersfoort, 
Veenendaal. Goor, Hengelo, Markelo. Ameland. 

S. aestivalis Rich. Op moerassigen heigrond teS^tamprooi 
bij Weert. 

15. S t u r m i a. 
8. Loeselii Rchb. In duinvalleien en in moerassige veen

streken. Plasmolen. Wissel. Amersfoort, Achttienhoven. Goor, 
Markelo, Giethoorn. Schiermonnikoog. Texel, Callantsoog, 
Potten, Breesaap, Haarlem, Zandvoort. Katwijk, Wassenaar, 
Naaldwyk, Nieuwland, Brielle. Schouwen. 

16 M a l a x i s. 
M. paludosa Sw. Op moerassige plaatsen in heide- en 

veenstreken. Velden, Oostrum, Nederweert, Plasmolen. 
Boxmeer. Oosterwyk. Etten. Breda. Nijmegen, (Wychen, 
Overasselt, Malden), Winterswyk, Groenlo, Eibergen, Apel-

De najaarsvergadering dor Nederla'idsche Ornithologische 
Vereeniging werd gehouden den 12den October 1901 in een 
der zalen van Artis te Amsterdam. Behalve het bestuur 
waren vyfendertig ledon aanwezig. 

Na opening der vergadering doet de voorzitter mede
deeling van eenige ingekomen stukken betrekking heb
bende op de leefwyze van Lanius collurio, het broeden 
van Columba oenas in een konynenhol en de waarde van 
ritnaalden als vogelvoedsel. De heer Bitzema Bos licht toe. 
dat ritnaalden, hoewel ze veel door rookon en snreeuwen 
gegeten word- n, toch nooit een handelsartikel kunnen 
worden, daar ze lang niet zoo makkelijk te kweeken zyn 
ais meelwormen en veel harder van huid zyn. Ook wordt 
de aandacht gevestigd op den sterken gaaien trek en het 
veelvuldig voorkomen van Loxia pytiopsittacus. 

Nu houdt de voorzitter zijn voordracht over de koekoek. 

doorn, Kootwyk. Vaassen, Epe, Ernst, Wissel, do Bilt, Zeist, 
Soest, Achttienhoven. Stoenwykerwold, Hollenbergerveld, 
Giethoorn. Meppel. Haren, Scheemda, Winschoten. Ter
schelling, Texel, Wijk aan Zee, Abcoude. 

Familie Juncaarinaceoën. 

1. S c h e u c h z e r i a . 
.S. palustris L. In moerassige veenstreken, Gennep. Velden, 

Arcen. Boxtel, Boxmeer. Nijmegen (Wijchen, Hatert, 
Heumen), Doetincbem, Overasselt. Nieuw-Dordrecht, Odoorn. 

2. T r i g l o c h i n . 
T. palustris L. In vochtige weilanden, aan moerassige 

waterkanten. Vrij algemeen en op vele plaatsen. 
T. maritimum L. Aan den kant van brakke wateren in 

grasgrond, ook aan zeedyken. Vrij algomeen en bijna overal. 
Familie Alismaceeën. 

1. A 1 i s m a. 
A. natans L. In slooten en poolen in heide- en veenstreken. 

Ottersum, Velden. Noord-Brabant (alg.). Nijmegen (Neerbosch, 
Hatert, Malden, Wiichen, Groesbeek), Ede, Laag Soeron, 
Lochem, Apeldoorn, Uddolermeer, Harderwijk. Twenthe (alg.i, 
Steenwyk, Giethoorn. Moppel, Assen, Eelde, Vries.Eelderwolde. 
Blyham, Wedde, Joure, Oosterwolde. Abcoude. Zuiddorpe. 

A. raminculoides L. Op moerassige en nu en dan over
stroomde plaatsen in zandige streken. Vry algemeen en 
bijna overal. 

A. Planiago L. Aan slooten, vaarten enz. Algemeen on 
overal. 

2. S a g i 11 a r i a. 
S. sagittifolia L. In poelen, slooten, moerassen. Alge

meen en byna overal. 
3. B u t o m u s. 
B. umbellatus L. Aan slootkanten en vaarten. Vry alge

meen en bijna overal. 
Familie Hydrocharitaceeën. 

1. E1 o d e a. 
E. canadensis Casp. In slooten, vijvers en grachten. Door 

het geheele land verspreid, doch schijnt in Drenthe. 
Groningen. Friesland (Heerenveen. Knype) en Zeeland 
(Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen) niet of niet algemeen voor te 
komen. 

2. S t r a t i o t e s . 
S. aloides L. In slooten, grachten en ondiepe waterplassen. 

Algemeen en byna overal. 

3. H y d r o c h a r i s . 
H. Morsus ranae L. In slooten, vaarten en grachten. 

Algemeen en bijna overal. 
H. HBUKKLS. 

Spreker begon met er op te wijzen, dat het niet zyn 
bedoeling was. eene omstandige beschouwing ten beste te 
geven over den koekoek, maar uitsluitend de waarde van 
dezen vogel na te gaan in verband met rupsenplagen. 

Vooraf liet hij gaan zijn opvatting van nut van verschil
lende diersoorten, daarbij tot de conclusie komende, dat nut 
en schade begrippen zyn, die alleen te pas kunnen komen 
in eene door den mensch vervormde natuur. 

Verder betoogde spreker, dat rupsen erger vijanden hebben 
in parasitaire insecten dan in koekoeken en andere vogels, 
zich daarbij ton slotte beroepende op eene in een Duitsch 
ornithologisch tijdschrift verschenen artikel van A. Bau, 
die deze materie omstandig behandeld heeft en met cyfors 
welke insgelijks medegedeeld werden, heeft pogen te staven. 

Spreker kwam tot de ook door andere ornithologen 
gedeelde slotsom, dat aan den koekoek niet die groote 
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nuttigheid moet worden toegeschreven waarvan de roep 
hem meestal ten deel valt, maar dat hij niettemin er voor 
is den interessanten vogel alle noodige bescherming te 
verleenen. 

(Deze voordracht is reeds opgenomen in Be Levende 
Natuur VI pag.i-n ). 

Professor Ritzema Bos komt hiertegen op, aanvoerende, 
dat de berekeningen omtrent deze zaak gepubliceerd, voor 
een groot deel foutief zijn. dat sluipwespen beperkt zyn in 
de keus hunner slachtoffers en dat zij eerst in voldoend 
aantal optreden, als de plaag reeds langen tijd gewoed heeft. 
Zij brengen dus wel een plaag ten einde, maar pas wanneer 
reeds groote schade is aangericht. Koekoeken, die zich snel 
kunnen verplaatsen, zyn echter reeds in de eerste phase 
van het vernielingswerk aanwezig en alsdan van onbere
kenbaar nut te meer, daar zy onder de vogels de eenige 
zyn, die harige rupsen eten, o. a. de zoozee.' te vreezen 
processierupsen. 

De voorzitter antwoordt nog, dat wielewalen ook harige 
rupsen eten, wat door den heer Van der Sprayt be
vestigd wordt. 

Hierna worden eenige opgezette koekoeken vertoond. 
waaronder een prachtexemplaar van de rosse variëteit, 
toebehoorende aan baron Snouckaert van Schauburg en 
geschoten op Texel benevens eenige zeer interessante 
legsels van diverse zangvogels met koekoekseieren, toebe
hoorende aan baron Snouckaert en professor Ritzema Bos. 

De heer Van Pelt Lechner doet nu eenige mededeelingen 
naar aanleiding van bezoeken door hem gebracht aan de 
eilanden Rottum en Schouwen (zie De Levende Natuur VI, 
blz. 239). Rottum neemt in omvang af, het aantal vogels. 
die er broeden wordt voortdurend gering r. Van de zilver
meeuwen nestelen er niet meer dan 2500, (in 1869 schatte 
Homey'er het aantal op 5000), bergeenden zijn in de laatste 
kwarteeew teruggegaan van 400 op 80 paren. Oude stern
soorten broeden er alle, behalve S. macrura. Op Schouwen 
komt Sterna macrura wel voor. Sterna cantiaca neemt daar 
sterk toe en komt er meer voor dan S. hirundo waarmede 
hy in gezelschap met L. ridibundus broedt. Het geleg van 
S. cantiaca bestaat meestal uit twee, zeer zelden uit drie 
eieren. Op Schouwen wordt het eierrapen telkens voor 
7 jaren verpacht; misschien is het wenscheiyk b;] de ver
pachting maatregelen te bedingen voor het behoud der 
vogels. 

Daarna komt de heer Buekers aan het woord over het 
instinct der vogels. 

Ten einde begripsverwarring en verkeerd verstaan te 
voorkomen worden eerst korte definities gegeven van een 
zintuig, een gewaarwording, een voorstelling en denken. 
Er wordt opgewezen dat de voorstelling geheel afhangt van 
de wyze waarop de gewaarwording die haar bron is, door 
ons geiïiterpreteerd, als het ware vertaald wordt. Dit hangt 
weer geheel af van onze ervaring, van wat wy, door eigen 
of anderer ondervinding geleerd hebben. 

Ondervinding is alleen bestaanbaar als uitvloeisel van een 
andere verrichting van het bewnstzyn, Oflfceuosn. 

De uiting van een voorstelling, het teeken, waarmee 
menschen en dieren haar bestaan te kennen geven, is een 
willekeurige handeling. Er zijn ook onwillekeurigo handelingen. 
Niet alle, door ons zoogenoemde handelingen verdienen 
dien naam, want vole daarvan waren oorspronkelijk wille
keurig. maar werden daarna zoo dikwyis herhaald, dat zy 
gewoonte, automatisch werden. Zy moeten streng onder
scheiden worden van reflex handelingmi, die in de huishouding 
van ons lichaam zulk een groote rol spelen. Haar volmaakte 
doelmatigheid, voortvloeiende uit haren aard, als een fcrugilag 
op den prikkel die haar teweeg brengt, is het voornaamste 
kenmerk. Deze doelmatigheid brengt den onervaren waar
nemer dikwijls tot do verkeerde gevolgtrekking, dat zy met 
overleg, met bewuatzyn van doel en uitwerking volbracht 
worden, dat zy uitingen zyn van gewaarwordingen of voor
stellingen. 

Nu is instinct oen aangeboren, een gekristalliseerd geheugen, 
verbonden met een aantal, eveneens aangeboren reflex
bewegingen of handelingen. 

Bij de dieren speelt dit instinct, deze aangeboren drijfveer 
tot automatisch handelen een voel grootere rol dan bjj den 
mensch. Deze heeft daarnaast, daarboven zijn verstand: 
dat zjjne instincten wijzigt, verbetert, bestuurt, versterkt of 
tempert Dit ontbreekt ook by de dieren niet. maar de 
machtigste factor tot ontwikkeling, verruiming en ver
sterking van deze godsgave ontbreekt den dieren. Dit is 
de spraak. 

Daarmede wordt hier natuuriyk niet bedoeld het ver
mogen om, door bepaalde geluiden elkander iets te kennen 
te geven. Dat doen do dieren duidelijk genoeg. Geen dier 
is echter in staat gedachten, abstracties, zoodanig, nauw
keurig en concreet onder woorden te brengen, dat daardoor 
alleen die gedachten en voorstellingen ook het eigendom 
van den hoorder worden. Zoo is dan een dier niet in de 
gelegenheid om zyn verstand te oefenen met behulp van 
anderen. Het kan geen voordeel doen met de ondervinding, 
met het denken, met de verstandsuitingen zyner mede
wezens, die toch bij ons den grondslag vormen van het 
geesteiyk bestaan. Bjj ons wordt daardoor het instinct op 
den achtergrond gedrongen. Het is niet meer de hoofd-
drijfveer tot onze handelingen, het wordt door het verstand 
bedekt, door gebruik niet versterkt en verbeterd. Als elke 
slapende functie wordt het latent; het verwordt. By de 
dieren daarentegen is het de machtigste factor in de kracht. 
die dryft tot steeds voortschrydende ontwikkeling. Geen 
levensuiting heeft zulk een invloed op den strijd om het 
bestaan, de voortstuwende kracht tot alle evolutie. 

Reeds kan uit het voorafgaande worden afgeleid, dat het 
verschil tusschen instinct on verstand meer kwantitatief 
dan kwalitatief, minder een verschil in aard, dan in graad 
van ontwikkeling is. 

Dieren hebben verstand. Zy kunnen uit gewaarwordingen 
voorstellingen maken, zij kunnen verschillende gewaar
wordingen met elkander in verband brengen en uit bestaande 
voorstellingen nieuwe afleiden, zy kunnen zich. by een of 
andere handeling rekenschap geven van het hoe en waarom 
en waartoe hunner daden. Deze functie moge weinig ont
wikkeld zyn, het overleg moge zich bepalen tot kleine, 
onbeduidende dingen en dikwyis falen of verkeerd uitkomen, 
dat hot bestaat zal wel niemand ontkennen. 

Zulk een handeling kan van zeer groeten invloed zyn op 
het welzijn van het dier en op het welzyn en het aantal 
zijner nakomelingen. Wordt zy dikwyis herhaald, dan kan 
zy automatisch, een gewoonte worden en deze gewoonte 
kan overerven op het nageslacht. Zy is toch gebonden aan 
bepaalde organen, aan stoffelijke eigenaardigheden. 

De oorapronkeiyk verstandelijke hunAeWng is dan geworden 
een instinctmatige. Het is van een willekeurige verstands
uiting geworden een geestelijke reflex. 

Daar naast het instinct het verstand blyft werken, kan 
daardoor dat instinct uitgebreid, vergroot, samengestelde 
worden. Hiermede is de verklaring gegeven van het hoogst 
ingewikkelde, wonderbaarlijk samengestelde instinct, dat, 
vooral by de vogels zoo groote dingen tot stand brengt. 

Door voorbeelden worden nu bewezen deze twee stellingen : 
1. Het instinct is voor verandering vatbaar en kan zich 

dus, evenals iedere lichameiyke eigenschap ontwikkeld 
hebben uit lagere tot hoogere vormen. 

2. Gewoonten zyn erfelijk. 
By het beoordeelen der dryfveeren tot de handelingen 

van {lieren staan wij altijd voor een groote moeieiykheid. 
Het is altyd zeer lastig om te beslissen of zij voortvloeien 
uit het verstand dan wel uit instinct en dikwyis is dit 
zelfs onmogeiyk. 

Over het algomeen wordt daarby gezondigd in dezen zin. 
dat aan het verstand een veel te groote rol wordt toege
schreven. Juist de zeer groote doelmatigheid van zulke 
handelingen, de verbazende gelijkwaardigheid van de ge
bruikte middelen met de verkregen uitkomsten, het inge
wikkelde van haar samenstel tegenover de gemakkeiykheid 
waarmede zjj uitgevoerd worden, moeten ons waarschuwen 
tegen de gevolgtrekking, dat zij vorstandsuitingon zouden zij)). 

Een dier kan niet weten hoe volkomen zijn levenswijze, 
zjjn nestbouw, de maatregelen, die het neemt voor hot 
gedijen en voor het welzijn van zijn kroost, passen b\j de 
bijzondere omstandigheden, waaronder het al die dingen 
volbrengt. Hiervoor geldt geheel wat reeds gezegd is van 
reflex werkingen. Een hoogst ontwikkeld verstand, scherp 
denken, uitgebreide waarnemingen en een schat van opge
dane kennis en ondervinding zonden daartoe nauwelijks in 
volstaan. Men zou evengoed kunnen zoggen dat het een 
uiting van ons verstand is. dat wy by zware of snelle 
beweging krachtiger en dieper ademhalen en onze hart-
werking vergrooten. Dat ia ook een zuivere reflexwerking. 

Hot instinct is een. niet alleen door elk individu, maar 
door alle voorouders, in lange reeksen van eeuwen, opge
dane ondervinding. Een ervaringsschat, hy zeer kleine 
beetjes tegelijk, maar gedurende oneindig langen tyd ver
zameld en steeds vermeerderd toegenomen Het is een 
snorf'i"1ieiigvi. Anders echter dan gewone, zelf opgedane. 
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ervaring, ligt zij buiten het bewustziju en kan zij geen 
doikmateriaal zyn. 

Deze denkbeelden worden nu getoetst aan en toegepast 
op een verklaring - der voornaamste levensuitingen der 
vogels: het trokken, het zingen, de nestbouw, de zorgen 
voor de veiligheid en het gedijen der jongen. ') 

Bij het trekken komen vooral op den voorgrond deze 
vragen: Hoe kennen de vogels den juisten tyd van vertrek 
naar het Zuiden en terug? en: Hoe vinden de dieren 
den weg ? 

Het antwoorden op deze vragen is buitengewoon be-
moeielykt en verward door de mislukte pogingen om die 
dingen als verstandeiyke handelingen te beschouwen. Zij 
geschieden geheel onbewust, zuiver instinctmatig. Het 
trekken is ontstaan uit zwerven, om voedsel te zoeken. 
Langzame wijzigingen in de verdeeling van land en water 
en daarmede gepaard gaande daling der gemiddelde warmte 
op grootere breedte, deden het zwerven overgaan in trekken. 
Uit die, ver achter ons liggende tyden dateert ook de 
trektyd, die nu dikwijls reeds daar is voordat het hoofd
motief, gebrek aan voedsel, zich doet voelen. Na de sterke 
afkoeling in de ijsperiode vond weer een stijging van den 
warmtegraad plaats, maar de vroege trektijd bleef. Bij de 
terugreis werkt de ontwakende behoefte aan de voort
planting samen met heimwee naar de geboorteplaats, even
als bij visschen en andere dieren. De trekroute en het 
vinden der goede richting zijn instinct-elementen, die geheel 
buiten het bewustzijn der vogels liggen. Het zingen is een 
uiting van het geslachtsleven, niet van een gemoedsstem
ming. Het geschiedt even weinig uit overleg als het bezit 
van pvonkveeren en het pronken. Enkele afwykingen van 
dien regel, het doorzingen in de kooi en het 's winters 
zingen van enkele soorten zijn bewijzen vóór deze waar
heid. Zulke afwijkingen bewyzen immers juist de ver
anderlijkheid van het instinct. 

Ook by den nestbouw staan wij voor een handeling, die 
een zoo volkomen en samengesteld instinct vereischt, die 
in zoo hooge mate aan het doel beantwoord^ zulk een ver
rassende uitkomst meebrengt, dat het ons bijna onmogeiyk 
is, haar niet aan overleg en berekencl verstand toe te 
schrijven. Toch moet hot ons juist daartegen waarschuwen. 
De vogel kan onmogelijk alles weten, wat er voor noodig 
is en dieren die voor het eerst oen nest bouwen zijn daar, 
om ons te bewijzen, dat wij hier met een aangeboren 
instinct te doen hebben. 

Dat het geven van een beschermende kleur aan de 
eieren onbewust gebeurt, hoeft niet bewezen te worden. 
Dit geldt ook voor het broeden. 

De keuze van het voedsel geschiedt ook uit instinct. 
Een duif heeft geen overleg noodig om in den krop de 
duivenmelk af te scheiden, evenmin als het verstand van 
een zoogdier iets te maken heeft met de werkzaamheid 
der melkklieren. 

Als een tweede broedsel in denzelfden zomer uitgebroed 
moet worden, is het nest slechter gebouwd en worden 
eieren en jongen nonchalanter behandeld. Ware er sprake 
van ervaring, dan moest het juist andersom zyn! 

Het voortplanting-instinct is dan niet zoo sterk en dat 
werkt terug op de instinct-handelingen, die er uit voort 
komen. Van liefde voor het kroost, in den menschelijken 
zin van het woord, is ook geen sprake. Wilde men die 
liefde afleiden uit de zorg voor het broedsel, dan moest 
men tot de ongerijmde gevolgtrekking komen, dat zij de 
eieren, waarvan zij toch onmogelijk kunnen weten dat zij 
de kiem van de jongen bevatten, meer liefhebben dan de 
jonge'i. Ook het verlaten of. zelfs wegjagen der vlug ge
worden jongen, een maatregel tot zelfbehoud, is met die 
opvatting in strijd. 

Ten slotte werd de opmerking gemaakt dat op deze wyze 
nog lang niet-*lles verklaard kan worden, dat er nog veel 
raadselachtigs overblijft. De geologie kan ons geen uit
sluitsel geven omtrent de evolutie van deze levensuitingen 
gelijk zij dat wel kan omtrent die, welke aan bepaalde 
lichaamsvormen gebonden zijn. Aan den andoren kant mag 
sprekers beschouwing den hoorder niet in de meening 
brengen, dat hy verstand en gemoed aan de vogels wil 
ontzeggen. 

Uitvoerig en naar hij hoopt duidelijk, is aangetoond. 
waarom deze geestelijke eigenschappen onmogelijk zulk een 

1 Uitvoeriger te vinden in de Inleiding van ,,Onze Vogels". 

hoogen trap van ontwikkeling bereiken konden, dat zy de 
zelfbewuste aandrfft konden worden tot de besproken 
handelingen. 

Zelfs in zeer verstandige, zeer ervaren, buitengewoon 
handige en met anderer en eigen ondervinding toegeruste 
menschen, zouden dergelijke, hoogst doelmatige, niet zoo 
eenvoudige middelen tot stand gebrachte, dingen onze ver
bazing en verwondering gaande maken. 

Na eenig debat over deze voordracht sluit de voorzitter 
de vergadering. By de rondvraag diende de heer Brants uit 
Utrecht een voorstel in omtrent vogelbescherming, dat 
door het bestuur in overweging wordt genomen. Besloten 
werd de voorjaarsvergadering van 1902 te houden te Den 
Burg op Texel en er een excursie aan te verbinden. 

l>e hysop uit de flora van den liijbcl 

In het laatste nummer werd opheldering gevraagd van 
den zin uit Ps. 51: „Ontzondig my met hysop en ik zal 
rein zijn." Ik wil trachten deze opheldering hier te geven. 
By de oude Israëlieten moest iemand, die onrein was 
geworden, byv. door het aanraken van een dood lichaam. 
weder gereinigd of ontzondigd worden. Dit moest geschieden 
door bosprenging met „het water der ontzondiging." Om 
te besprenkelen werd een takje hysop in dat water gedoopt. 
Zie Numeri 9 vers 18: „En een rein man zal hysop nemen 
en in dat water doopen en sprengen h e t . . . . aan dengenen, 
die een gebeente of eenen verslagenen of oenen doode of 
een graf aangeroerd heeft." In Exodus 12: 22 staat: .Neemt 
dan een bundelken hysop en doopt het in het bloed" enz. 
Derhalve werd hysop gebruikt, om iets of iemand met 
water of bloed te besprenkelen; zooals thans nog by de 
katholieken een palmtakje gebruikt wordt, als wywater 
moet gesprenkeld worden. 

Maar welke plant was de hysop'? Zeker niet de Hyssopus 
officinalis, tot de Labiaten behoorende. De alexandrynsche 
vertalers hebben zich laten verleiden, zeker door de geiyk-
heid van klank, om het hebreeuwsche woord Esobh door 
hysop te vertalen (het volk hier spreekt van: „rammenas-
bast" voor Rhamnusbast; van „zenuwbladen" voor Senne-
bladeren). Do Hyssopus officinalis wordt nergens in 
Palestina aangetroffen. 

In I Koningen IV: 33 staat: „Hij (Salomo) sprak ook 
van de boomen, van den cederboom af, die op den Libanon 
is, tot bp den hysop, die aan den wand uitwast." Derhalve 
moet het een zeer kleine plant geweest zyn, omdat zy als 
contrast genoemd wordt met den hoogen ceder. Vandaar 
dat eenigen veronderstellen, dat de hysop van Salomo een 
mossoprt is geweest, Bryum trunenlatum, die op de muren 
van Jerusalem veelvuldig wordt aangetroffen. Maar mos 
leent zich slecht, om er mede te sprenkelen, daarom meen 
ik dat de volgende conjectuur beter is, nl. dat het Origa
num is geweest, dat zeer klein is en op muren groeit; 
de wollige blaadjes nemen zeer gemakkeiyk elke vloeistof 
op, zoodat hot plantje geschikt was om als een soort spons 
te dienen. Weer anderen meenen, dat onder hysop moet 
verstaan worden: Parietaria officinalis, tot de familie der 
brandnetels behoorende, die in warme landen voel tegen 
muren groeit en wier lange stengels met dik gebladerte 
zeer wel tot besprenkelen kondon gebezigd worden. 

In het Nieuwe Testament wordt ook eenmaal melding 
gemaakt van hysop en wel in Johannes 19: 29 „en zy 
vulden een spons met edik en omleiden ze met hysop en 
brachten ze aan zijnen mond." Diende hier de hysop om 
de spons aan den rietstok te bevestigen, dus de dienst van 
bindteon vervullende, of diende het om het resorbeerend 
oppervlakte van de spons te vergrooten, zoodat deze meer 
edik kon bevatten ? 

Ten besluit nog een kleine opmerking, omtrent de vraag 
door den heer v. d. Grijp gedaan, of het mogelijk is, dat 
blauwe druiven beter haar gewenschte donkere kleur 
krygen, als in September en October de nachten helder 
zijn en de maan goed licht geeft, zooals de westlandsche 
tuinders beweren. Is do oplossing' niet hierin te zoeken, 
dat, als de nachten helder zijn, derhalve de lucht onbewolkt, 
de kans groot is, dat ook op den dag de lucht helder zal 
zijn en de hoeveelheid zonlicht, die de druiven dan ont
vangen. grooter zal zijn datei\bii regenachtige dagen en 
nachten? Het publiek heeft neiging om den invloed van 
den maan altijd te breed uit te meten. 

Monster. DR. J. A. VAN DEN BRINK. 


