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geneesmiddel. Van Eeden meent, dat daarmee bedoeld is de Waterzuring {Rumex Hydrolapathum). Meenden de Romeinen, dat deze plant uit Engeland was overgebracht?
Evenwel heb ik deze Oeverzuring in het Friesch eens hooren aanduiden als Brittenkruwd.
Britten nu beteekent in het Friesch een stuk van een laagveen-turf (mogelijk een overgebleven
stuk na een rij precies afgestoken stukken). Er bestaat een Friesch spreekwoord „twa britten
foar ien turf". Of er nu verband bestaat tusschen het Friesche „britsen" dat breken beteekent
en brit = gebroken stuk turf durf ik niet te zeggen. Ook niet of Brittenkruwd haar naam ontleent aan het feit, dat de Herba brittannica graag groeit aan afbrokkelende turfveenkanten en
u zoudt waarschijnlijk meesmuilen van „stoute fantaisie" indien ik zou beweren dat Plinius
„brittanica" mogelijk een verbastering zou zijn van een Friesch woord. Wat zeggen de filologen hiervan?
Wommels.
D . G.
B e r g - a n d o o r n . Wellicht is het van belang, te vermelden dat ik dezer dagen in de omgeving van „'t Klooster" bij Wapenvelde tusschen wilgenroosjes en vingerhoeden een paar
planten vond van de geelbloeiende Berg-Andoorn {Stachys recta). De flora's noemen die plant
bij ons als heel zeldzaam, daarom vermeld ik ze. Waar ze staat is eenige jaren geleden een oud
huisje afgebroken, vervangen door een koepeltje, en 't puin werd in het boschplekje verwerkt;
misschien doet dit iets ter zake?
HENR. M. J. BOK.
H e t kweken v a n eigen b r o e d d o o r m i e r e n - k o n i n g i n n e n . Met aandacht las ik de waarnemingen van den heer Seller omtrent de eigenbroedverzorging van de Formica-fusca koningin
(Febr.-nummer 1940).
Nu trof mij een der gespatieerde zinnetjes, nl. dat, waarin de heer S. zich afvraagt, hoe het
mogelijk kan zijn, dat de fusca-koningin haar kroost opeet, ook bij overvloedig aanwezig voedsel.
Inderdaad is de vraag aldus gesteld wel zeer absurd klinkend.
In verband met een onderzoek over parasieten-larven van bijen en wespen, waarover ik te
zijner tijd hoop te publiceeren, zou ik de vraag willen stellen: Is het niet mogelijk, dat door de
aanwezigheid van het voedsel gepaard gaande met de toevallige ontdekking daarvan slapende
voedingsinstincten werden gewekt, die bij het aanvatten van de tere juist ontwikkelde imago's
opnieuw tot uiting kwamen?
Zo zou juist de aanwezigheid van het voedsel infanticidie in de hand kunnen werken. Als de
heer S. eens in deze richting zocht? Wie weet, wat hij nog ontdekt!
Biezelinge.

B. J. J. R. WALRECHT.

Goudvink. 17 December '39 zag ik hier langs de Vliet een wijfjes goudvink. Of het de Noordse
of de gewone was, kon ik niet uitmaken.
Leiden.

A. C. PERDECK.

Vogelobservaties i n d e omgeving v a n Zeist. In de afgeloopen winter nam ik in het Zeister
Bos een 4-tal goudvinken waar, toen de sneeuw daar op 27 Januari 1940 zeer hoog lag. Diezelfde dag vloog een groot aantal wilde ganzen over. Buizerden zag ik meermalen hoog in de
lucht rondcirkelen boven de weilanden van het lage gedeelte van het Zeister grondgebied. Ook
het torenvalkje komt hier voor. In de hoge bomen van de Slottuin zijn talrijke reigers weergekeerd. Op 16 April d.a.v. zag ik in een weiland vlak bij Bunnik een bonte kraai een tureluurtje,
een grutto en 'n kievit. — Tijdens de hevige koude herbergde Zeist eenige ongewone lijstersoorten: koperwiek, kramsvogel en bef lijster. Onder de vele eenden in open water bevonden
zich steevast twee meerkoeten. — Tjitjaffen zijn in groten getale aangekomen. — In mijn
tuin vertoonde zich de kleine bonte specht. — In mijn nestkastje huizen pimpelmezen. De
roodborst kwam met merels en mezen geregeld op het wintervoer. Vele witte kwikstaarten
sloegen hier weer hun tenten op.
G. J. UITMAN.
Zeist.
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HENR. M. J. BOK.

