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Koning der Perzen. Of het heele verhaal juist is, is een tweede kwestie; de dieren kan hij 
gezien hebben, en dat het geen echte mieren waren zegt hij zelf. Herodotus vertelt (hij heeft 
het over de Indiërs in de buurt van de stad Caspatyrus, waar hij zelf nooit geweest is): 
„In die woestijn en in het zand nu leven „mieren", die een grootte hebben kleiner dan 
honden, maar grooter dan vossen. Eenige van hen, daar gevangen, zijn ook in het bezit 
van den koning der Perzen (dit kan hij gezien hebben!). Deze mieren nu maken zich een 
woning onder de aarde en werpen het zand op, evenals de mieren van Griekenland, op 
dezelfde manier ook in vorm gelijken ze zeer op hen. Het opgeworpen zand nu is goud-
houdend. Om dat goud dan begeven de Indiërs zich naar den woestijn, en spannen ieder drie 
kameelen in, aan weerskanten een mannetje als hulptrekdier, en in het midden een wijfje. 
Daarop dan gaat hijzelf zitten, zorgdragende, dat hij er een inspant, dat hij van de jongen 
heeft weggenomen, zoo kort mogelijk na de geboorte. Hun kameelen nu zijn niet minder snel 
dan paarden en bovendien kunnen ze beter een grooten last dragen De Indiërs gaan 
dan op die manier en met zoo'n span naar het goud, er rekening mee houdend, dat ze aan 
't rooven kunnen gaan, als de hitte het grootst is. Want voor de hitte verbergen de mieren 
zich onder de aarde. Het heetst is bij die menschen de zon in den vroegen morgen, en niet, 
zooals bij de andere, des middags, maar vanaf den opgang tot aan den tijd, waarop men 
opbreekt van de markt. Gedurende dien tijd brandt ze veel meer dan 's middags in Grieken
land, zoodat men zich dan in het water baadt, zooals men zegt. Midden op den dag brandt 
ze de andere menschen bijna even sterk als de Indiërs. Wanneer de middagzon zich echter 
neigt, dan wordt voor hen de zon evenals voor de anderen 's morgens, en daarna zinkende, 
verkoelt ze meer en meer, totdat ze, in het Westen gekomen, geheel en al verkoelt. 

Wanneer de Indiërs nu uittrekken naar de streek, hebben ze zakken bij zich en na die 
met het zand gevuld te hebben, trekken ze weer terug, zoo snel mogelijk. Want terstond 
bemerken hen de mieren door den reuk — zooals de Perzen zeggen —- en achtervolgen 
hen. Hun snelheid is aan geen ander dier gelijk, zoodat, als de Indiërs geen voorsprong 
hebben, terwijl de mieren zich verzamelen, er geen van hen zich zou kunnen redden. De 
mannetjes der kameelen — want die loopen minder goed dan de wijfjes — worden los
gemaakt, daar ze anders meegetrokken moeten worden, maar niet beide tegelijk. De wijfjes 
echter, gedachtig haar achteigelaten jongen, verslappen niet. Het grootste deel van hun 
goud krijgen de Indiërs op deze manier, zooals de Perzen zeggen. Het andere kleinste 
deel wordt in het land opgegraven." 

(Wordt vervolgd.) L. A. W. C. VENMANS. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
De Hop (Upupa epops epops L.). — Voor eenigen tijd verscheen in enkele tijdschriften 

een oproep tot het doen van mededeelingen over den Hop. 
Van verschillende zijden mochten wij, soms zeer belangrijke, gegevens ontvangen. 

Nader bestudeering van deze gegevens en van de bestaande literatuur deed ons zien, 
dat deze echter verre van voldoende zijn voor wat wij ons ten doel stelden: het nagaan 
van de betrekkingen, welke bestaan tusschen den Hop en onze cultuur en van de oor
zaken, welke geleid hebben tot zijn achteruitgang in ons land en elders. 

Wij verzoeken nu onze medewerkers en hen, die gegevens willen verstrekken de vol
gende vragen te beantwoorden: 

1. Welke broedgevallen zijn u bekend? 
2. Op welke plaatsen en in welk soort boomen werden de nesten gevonden? 
3. Is er een vermindering van door den Hop bij voorkeur gebruikte nestboomen te 

constateeren? Zoo ja, hoe groot is die vermindering? 
4. Aantal eieren, aantal jongen, aantal uitgevlogen jongen? Datum van het eerste ei? 

Waren er steriele eieren (gier-eieren) in het nest? 
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5. Op welke plaatsen houdt de Hop zich bij voorkeur op? (weiden, bouwlanden enz.). 
6. Wanneer de Hop in uw omgeving niet broedt, wordt hij dan op den trek, in voor-

en najaar, waargenomen, of is hij 's zomers wel aanwezig zonder evenwel te broeden ? 
7. Welk voedsel gebruikt de Hop? 
8. Welke vijanden heeft de Hop ? 
9. In hoeverre is de mensch d i r ec t schuldig aan den achteruitgang door wegschieten 

of vangen? 
10. Wat is u bekend over het voorkomen van den Hop in vroeger jaren? Welke volks

namen heeft de Hop? 
Gewenscht is, dat de verschillende punten zoo nauwkeurig en uitvoerig mogelijk worden 

beantwoord; verder opgaaf van in collecties aanwezige exemplaren, eieren en nesten, met 
juiste vermelding van datum, vindplaats, sexe, leeftijd en eventueele andere bijzonderheden. 

Uw persoonlijke meening over deze quaestie zouden wij gaarne vernemen. 
Gegevens uit geheel Nederland, en ook uit het buitenland, onverschillig uit welke jaren 

en van hoe weinig belang uws inziens ook, zullen zeer welkom zijn. Mededeelingen uit 
weinig toegangkelijke bladen en tijdschriften hebben eveneens waarde. 

Wanneer degenen, die den Hop kunnen waarnemen, of er reeds gegevens over bezitten 
allen hun medewerking verleenen, kunnen wij een heel stuk vooruitgaan. 

Spoedige mededeeling van eventueele broedgevallen is met het oog op een mogelijke 
bescherming gewenscht. (Bericht zenden aan de Nederlandsche Vereeniging tot Bescher
ming van Vogels, Heerengracht 260—266, Amsterdam, of aan de Goudsche Ornithologische 
Club „Hirundo"). 

Toezending van andere gegevens dan hierboven gevraagd, zullen wij ten zeerste op 
prijs stellen. Op vergoeding van porto-kosten kan men, desgewenscht steeds rekenen. 

Gouda, Jan. 1925, Bleekerssingel 64. A. SCHEYGROND, 
Secretaris G. O. C. „Hirundo". 

Vroege lente's. — In zijn „Beschrijving van de ziekten te Amsterdam van de jaren 
1833 tot 1849" vertelt Dr. M. W. Luber: 

„Men zag in Februari van 1846 reeds heesters in het blad; perzik, abrikoos en aard-
beziën zag men niet alleen bloeien, maar de vrucht reeds gezet". 

„In Hasselt bracht men toen reeds nieuwe aardappelen ter markt. In/We/werd in Fries
land reeds hooi binnen gehaald. 

„Wij zagen op het Spui een kastanjeboom, die vroeg in het voorjaar had gebloeid, 
zijne bladeren afwerpen in September, maar ook in diezelfde maand nieuw loof krijgen 
en weder bloeien." 

„De warmte oefende op de vermenigvuldiging der insecten een grooten invloed uit." 
Het jaar 1846 was berucht om een uitgebreide epidemie van hardnekkige tusschenpoozende 

koortsen. 
Nieuwendam, 7 Maart '25. Dr. P. J. J. HONIQ. 

Goudhaantjes en Stofzaad. — Ook hier in Nijmegen is mij opgevallen het kleine 
aantal Goudhaantjes. Andere jaren ('22—'23) zag ik er op Mooi-Nederland en Kwakken-
berg veel. Nu dit jaar heel weinig. 

In 't artikel van de heeren Koopman—Fortmann staat 'n kaartje afgedrukt, waarop de 
vindplaatsen (gemerkt door kruisjes) aangegeven zijn van 't Stofzaad. 

Zoo er soms twijfel bestaat over 't voorkomen van 't Stofzaad bij Nijmegen (gemerkt 
met stipjes), dan kan ik u mededeelen, dat ik 't Stofzaad in de dennenbosschen nabij de 
Kwakkenberg tamelijk veel gevonden heb. 

Nijmegen, Jac. Canisiusstraat 11. G. HOUTMAN. 

GEVRAAGD: 

Microscoop. Volledige omschrijving en prijsopgaaf aan J. v. o. HULST, Seissingel 200, 
Middelburg. 


