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DE MANDRAGORA . 
NASCHRIFT 

OP HET TWEEDE HOOFDSTUK DER VERHANDE LI NG OYER DE LEER DER SJGNATUUR. 

Naa.r aanl eiding van de vertoonin g van niot mind er dan zes, tot poppen vers neden Mandrdg /Jra-wort els, •) 
die do bck onde roiziger FEl,tX VON Luscn AN op zijne reizen in het Ooste n to Konstantinopel, Damaskus, 
Mersina en Antiochi ~ gekocht had , vond in de vergadering der 11Berliner Gesellschaft für Anthropo logie, 
Ethnologie und Urgeschichte" van 17 Octobor, 1891, eene uitvoerige bespreking pla.ats van hot bijgeloof, 
dat van ouds her door zeer verschillend o volken ten opzicht,e van dien wort el werd gekoesterd. rn den 
Jaargan g 1891 der II Verhand lungen" van genoemd genootsc hap werd niet a\Jeen eone afboelding van deze 
besneden wort els gegeven, maar werden tevens, behalve de mededee\ingen van den heor voN LuscHAN, 
ook die welke de hecren PAUL AscnEuso:-. en R. BEYER, na.ar aanloiding dier mededeelingcn, ten beste 
gaven, vermeerderd met een groot aanL'll noten en een Nachtrag van den heer J. G. WETZSTEI?.'t in extenso 
afgedrukt. Deze stukke n nemen in het zeer compres in groot formaa.t gedrukte boekdeel te zamen 22 blad
zijden in (726-74 6 en 890-892) . Al de genoemde geleerden hadden zieh reeds vroeger met onderzoekingen 
omtrent de Mmulragorn bezig gehouden , en bobben hier met vereende krachte n eene mass..1. materiaa l 
bijeengebracht, die in omvang en rijkdom van d6tails hetgeen ik over de }lfündrago ra te boek stelde, verre 
acht er zieh Jaat. 

Toen ik door do goedheid van den heer ScHMELTZ met doze massa mij onbekend gebloven mat.eriaal 
in kennis werd gesto ld , heb ik lang geaar.wld hoe ik te dien opzichle zou hand elon. Ik zag er zelfs wol 
wat teg en op met de lezing te beginnen, on had aanvanko lijk veel Just mij tot eene zeer korto mededeeling 
van deze ontd ekking a.an de Jezers van het Archief te bepalen, en het aan heuzelven over te Jaten de 
uitkomsten waartoe genoemde geleerde n gekomen zijn, met de mijno te vergelijken. Toen ik echter met 
het stu k nadere kennis had gemaakt, vera nderde ik van meening. Het stuk, niet door oon enke l persoon 
bewerkt, rnaar door de Redactie uit de vaak van elkand er afwijkende en zondcr eenige poging tot overee n
bronging eenvoudig naast elkand er geplaatste mededeelingen van vier geleerden sam engesteld, is in velo Op· 
zichten een rudis indigestaque moles. In de op..,·atting van den oorsprong en de gescb iedenis van het bijgeloof 
betreffende de Mandragom weken zij nu eens zeer aanmor kelijk van de mijne af, terwijl zij dio op andere 
punte n zeer naderden of te bevest igen schonen. lk voelde mij daardoor genoopt mijn opste l aan de door 
hen verstrokte gegovens te toetsen, on het kwam mij voor dat er goene afdoende reden voor mij was, 
om het door mij ingenomen standpunt op te geven . lk besloot dUs €1en bekn opt overzicht te geven van 
de voornMm ste punten waarin de genoemde Duitsche goleerden nu eens met mijne meening in st rijd zijn, 
dan weder bijzonderbeden mededeelen die voor bare jui sthe id pleite n , en te beproeven of ik mijne opvat
ting op voldoende gronden kan handhav en. NeYens dit apologetisc h doel meende ik echte r mijn Naschrift 
ook tot aanvulling van mijn stuk te moeten doen strekke n, vooral met het velo belangrijke dat de heer VON 

LuscHAN over de Mandrag ora-ver eer ing in het Oosten mededoelt, en dat grootendeels voor mij volkomen 
nieuw was. Dat ik daarb ij vele minder te r zake doonde d6t.ails onaan geroerd laat, zal ongetwijfeld door 
mijn e lezers gebillijkt worden. 

Dat het geloof aan de wonderkrac ht der Mandragora niet slechts zeer verbreid was onder de volken 
van Europa, maar ook bij vele volken van het Ooston wordt gevonden, blijkt reeds uit hetgee n ik in mijne 
Verhand eling over een ige Hebreeuwsche, Arabische, Syrisc he, Pendsche en Chineesche namen van deze 

1) De ware uitspraak is zooals Prof. AscnERSON opmorkt Mandrcigöra, niet Mandrag öra. Te onrecht 

~!~d~~~~r:~:11i'~:!~ d~thdt: ~na~~1te1ijvkoi~i:~1:ij;e i~d~e~pla~~;b~~i~m~: 1,~:nd~~:,:r~:e~5~~:e;?~~e~ 
vrouw elijken zou verand erd zijn, zooals ASCHERSON meent , komt mij onwaarschij nlijk voor, daar , zooals 
ik reeds vroeger opmerkt e , de in den .Mandragora-worte l wonende geest in Europa gewoon lijk geacht werd 
van het mannelijk geslacht te zijn. 
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plant in het voorbijgaan opmerkte . Ik wil daarbij thans wat nader stilstaan, en in het licht stelle n , 
dat er wel geen twijfel bestaan kan of dit bijgeloof is uit Azia afkomstig en van daar naar Europa 
overgebracht. Het schijnt ontstaan bij het wonderzuchtige volk der Parzen, waaraan ook de op zieh zelf 
zoo nuchtere Islam de fantastische elemento n, die hij in zieh heeft opgonomen, hoofdzakelijk verscbuldigd 
is. Op plaatsen van Perziscbe schrijvers kan ik mij, bij gobrok aan de daartoe vereischte kennis der Perz ische 
litera tuur, hier niet beroepen, maar alleon reeds de in de Woordonboeken opgegeven Perzische namen dier 
plant pleiten ton ster kste daarvoor, en geven roods op zieh zelve getuigenis van bekendheid met de 

voornaamste elementen van bet omtrent de Mandragora heerschend bijgeloof. Die namen zijn W" ~;.; 

(eslertmg, istereng, äste1·eng of setereng) on ~ ,;1 (ebrewi ssanam). Reeds uit deze groote verscheiden

heid van namen kan men opmaken, dat in Perziö deze plant algemoen bekend was en veel besproken werd. 
Merdo-m gia boteekent menschplant en wüst op de overeenkomst van den wortel met do gedaante van 
den mensch; mihr gia., bij verkorting ook enk el mihr, liefdeplant, wüst op de liefdewekkend e kracht 
die aan de Mandmgora wordt toegeschreven; segken, samengesteld uit seg, hond, en kenden, ui tgrave n, 
ui trukken, is ontleend aan het gebruik om den wortel door een hond te Iaten uitrukken; van istenm.g 
en zijne versc heidenheden kan ik geene aannemelijke verklari ng opgeven, ma.ar de naam schijnt in eenig 
verband te staa n met hat lichtgevend vermogen aan de plant toegekend 1); ebrewi ssanam eindelijk betee kent 
volgens RICHARDSON „face of an idol" en horinnert aan de voorstelling dat de plant bezield is door eene 
hoogere macht, welke terugkeert in de Germaansche voorst elling dat ze bozield is door een AI rau n '). 
Men ziet het, bijna al wat van de Ma11dragora vorha.ald en geloofd wordt heeft zijno sporen in deze nam en 
gedrukt. Alleen het sla.ap- on bedwehn ingwekkend vermogen der plant, dat bij de Romeinen zoozeer op 
den vooI1,rrond stond, en het doodend of waanzinnig makend gekrijsch , dat werk elijk eene latere Euro
pcesche vinding schijnt te wezen 3), zijn in deze natnen niet verteg enwoordigd. Maar dat ook in het Oosten 

') Althan s schijnen daarop de woorden te doelen in RlcHARDSON's Perzisch Lexicon in v. astereng: ,,the 

Arabia.ns call it sirii.g·kotrub <~,.ßJ ~\:-), ,,the devils candle", on account of its shining appearance in the 

night". Wat RicHARDSON er nog bij voegt: ,,from th e numb er of glow worms , which cover the leaves" is 
eene niet zeer waars chijnlijk e verkla ring van dat lichtg evend verm ogon, waarvan ik nergens oene beves
tiging vind . 

~) Prof. SCHLEGEL wijst mij ook op eene p\aats bij Dl:l Ba1.i::RE, Essai sur Je Symbolisme antiqu e d'Orient 
(Paris 184 7), p. 103, waar Mandragora wordt afgeleid van 11iam··a·g61·, dat in het Armenisch k I e in e a f go d 
zou beteekene n (van manr, klein, g6r of gour, afgod, en de a die het adjectief met het substantief verbindt). 
Hieruit zou dan blijken, dat het goloof aan de wondorkm cbt dezer plant ook tot de Armeniers was 
overgebra.:lll. lk zou echter, om hiernan te hechten, ondubbalzinnige getuigen is.5en moete n Yerncmen, 
dat in de Armenische taa\ niet slechts de koppeling der woorden manr on g6r deze boteeke nis k an 
uitdrukk en, maar dat zij ook werke\ijk van de Mandragora ·plant gobezigd wordt. Dit punt verdient nader 
onderzoek. Overigens beroept 01:: BRrtRE zieh rnijns inziens to onrecht, ten bewijzo dat de Mandragom 
werk elijk een soort van huisgod was, op het Hebr. Dudahn. De penalen of huisgod en heet on in het Hehr. 
'I'era/hn (Gen. XXXI: 19) en de Duda'im, die in het 0. T. slechts als oene minnedrift wekkend e plant 
voorkomen, daarmede te identifleere n, mist werkolijk allen grond. Evenmin gaat het ium, den naam Be116ni, 
dien RACHE!, na een uiters t smartelijk kraambed, met stervende lippen ann baren tw oodcn zoon gaf, wiens 
na.am JAKOB in dien van BESJAMIN voranderde, met DE Blui-:RE door „zoon mijns afgods" (waarvoor in allen 
geval „zoon mijns huisgods" verkies lijk was) te vertale n , omdat hij het an.nzijn aan de Dl.tdaim dankte; 
want de tokst van Genesis brengt wel de geboorte van RAC:.:IIELS eerst.en zoon JozEF, maar geenszins die 
van BENJAMIN met de Dmlal1n in verband, en do reden wa.arom RACHEL dezen „zoon mijner smatt" noemde, 
staat in den tekst met duidelijke woorden uitgedrukt. 

1) Ik deed vroege r opmerken, dat SHAKESPEARE ten opzicht e der uitw erking van dit gekrijsch, dat naar 
zijne voorste lling krankzinnig maakt, van de gewono voorste lling verschilt. Doch ik verzuimde te Vü l'· 

melden dat de dichter zieh in dit opzicht niet gelijk blijft, en in Part. II van King HENRY tho Sixth , 
Act. lll, Sc. 2, deze woorden bezigt: 

,,Als vloeken dood bracht als de alruin enkr oet, 
,,Dan vond ik bitter booze woorde n nit/' onz. 

And ere schrijvers die van het krijschen der Alruin en als oorzaak van waanzin gewag 111aken1 zijn 
mij niet bekend, behalve DE LA MOTTE FouQuE, in zijne in 1827 versehenen novelle nMandragora" . 
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het slaapwekkend vermogen der Mandragora geenszins onbekend was, blijkt met zekerheid uit , hctgeon 
Chineesche bronnen \'Bß de yah-poe-loe getuigen, welke naam, zooals ik reeds vroeger opmerkte, niet.s 
anders dan de Chineesche transcripti e van het Arabische ja broeh is. 

Ui t Perzie verbreidde zieh het bijgeloof betreffende de Mand rago ra naar Arabie, Syrie , en Palestina. 
Do meest gewone Semitische naam Jabr oeh (Ar. 0 ,~ (Chald. oii~~ Syr. J,...o~ ) is van zeer onzekere 

beteekenis; van de velerlei pogingen tot verklaring is geone onkele zeker of zelfs waarschijnlijk genocg 

om vormelding te verdienen. Bairoeh c
0

, .. ~ ), dat uit den Arabischen Qdmoes in onzo Lexi ca is ovor

gegaan I is stellig slechts uit verkeerd lezen ontstaan , wa..'lr'Van men de reden dadelijk begrijpt als men 
z::,# on 0 .,~ nevons elkander ste lt. Het woord heeft eene merkwaardige overeenkomst met het Per· 

zische abre wi, die te meer tre ft als men in den Turkschen Qämoea ook bij r;}ft! het woord Ssancon 

gevocgd vindt , even als in het Perzisch bij ,_r-'. Men voelt zieh schier gedwongen abrew i ssanam en 
jabroeh es-ssa11atn te identifleeren en het eene voor eene verbaste ring van het andere te houden. Welk 
van beide de oorspronkelijke vorm is, waag ik niet te beslissen; allcen moet ik opmerken dat de Gram· 
mati sche vorm van het woord (}rl volstrekt geen Semitischen oorsprong verbiedt . De naam OO<ims, dien 
JosEPHUS aan de Jfandragora geeft, schijnt mij ook met dit jabroeh etymo logisch samen te hangen, evenals 

bot tegenwoordig in s)'ne gebru ikelijko dje raboeh (
0

; ,;.::;.), dat rum W~T?.STEIN toeschijnt ccne min of 

meer opzet telijke verminkini:t te zijn, om de Man dragora als eon Aphrodisiacum Mn te duidcn, daar het 
woord boeh in het thans ook algemeen in Syr ie gesprokcn Arabisch de ges l ach tsdrift aandnidt . Dat 
baäras geen naam van de iV:andragora kan zijn, daar JosEPnus er dan dezen Jaatsten naam , die hem toch 
niet onbekend kon zijn, wel tot verklaring zon hebben bijgovoogd, is wel beweerd, maar niet bewezen. 
Ik vind het zeer natuurlijk, dat JosEPHUS de plant noomde met haron, in zijn v1~derland gebruikclijken 
nanm , en niet waarschijnlijk, dat hij, die schoon hij vrlj leesbaar Grieksch schreef , toch onder de Romeincn 
en Grieken een vreemdeling was, ook met al de bijzonderheden van hun Folklore vertr ouwd was. 

Andere Arabische namon der Mandragora zljn Sirfidj qotroeb, d. i. d e m o n ska.ars, eone duidelijke 
toespeling op bot aan de plant toegekend lichtg evend vermogen; Aboe's·salüm (r~ JI y.1), 1) d. i. va.d e r 
des h e il s , wijzendo op de weldaden die de alrui n geacht wordt aan de manschen to bowijzen , en L offah 

Of 1'o{fah (('.';w Of 
0
li:,·, (welke VOrlll de Wf\re iS valt niet Uit te maken) 1 wat met Caput fem.OriS V8 f · 

taald wordt en missch ien doelt op den vleezigon vorm van den wmte l, terwijl het door anderen met 
giftappe l verklaard wordt, - een naam die stellig niet ongepast is voor eene plant, die, zooals ik vroeger 
aantoonde, zeer giftige eigenschappen bezit.. Men ziet dat, voor zoover wij kunn en nagaan , ook dezo 
namen nieta bovatte n dat met de gewone ook in Eur opa gangbare voorstellingen omtren t de Mandmgora 
en bare eigenschappen in strijd is. ' 

Hetzelfde kan ook gezegd worden van den Turkschen rn\am .Aclam-kukii, die door m e n sc h e nw o r te l 
kan vertaa ld worden. 

Ook bij de Orieken vinden wij dezelfde voorstellingen. Oe bij hen gebruikelijke naam Mandragoraa 
schijnt dan ook van Oostersche berkomst te zijn , gelijk met onderschoidene plantennam en het ge,·al is =). 
Hoe onzeker do afk omst van dit woord ook is, daarin ste mmen alle gissingen overeen. lk voor mij hecht 

1) Het ook voorkomende , maar minder goed verklaarbare, '.Abdoc's·salä m (rWI ~ ' di e naar d es 

h e i I s) wordt voor eene verbastering van Aboe's-saläm gehouden. 
. . . 

') B. v. noiioo,., Perz. c.,-r , Hebr. i~ 1il.', l e l ie (eig. d o sc hi ttor e n de) , &.nµ Wn1 {waarvan de ge-

wone afloiding van ch,1-1"~, wind, mij belachelijk schijnt), waarscbijnlijk het Hehr. l~r~jj {d. i. de l i o felijk e), 
ons an o moon. 

l. A. f. E. Vll. 26 
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hot meest aa.n WETZ STErn' s meoning: ,.Aus dom Persischen merd1mi·giah, ,,die Menschen-ähnli che Pflanze'\ 
oder vielmehr aus einer ä.lt e rn 'Porm dieses Wo1tes, wird das Griechisc he ,.., .. . ,tpurO(}m;, das kein ein
heimisches etymon hat, ents tand en sein". 1) Ook Prof. AscuEnSON =) maakt de opmerkin g dat merdmn-giah, 

11auffällig an .Mandmgora s anklingt". 
Intu sschen stoote n wij hier op eene zwarigheid. De oudste Griekscho sehrijver die, voor zoover ik 

weet, van de Mandragora gewag nrn.akt, 'rHE OPHRAST us, geeft van de plant t>cne beschrijving die in eene 
belangrijke bijzonderheid van de than s zoo gonoemde plant afwijkt. Wann eer hij zegt 3), dat zij die den 
\\'Orte ] wonschen uit te grav en , dricmalen met het zwnard oen kring om de plant trekkon, en dan de 
uitsnijding volbrengen met het gelaat naar het Weste n gekeerd, terwijl hun metge zel in het rond springt 
en allerl ei op de goslachtsdrift doelende woorden uit slaat, zegt hij niets dat met de gewon e voorste lliugf'n 
van de alruin in rechtstreekschen strijd is, al zijn die ook door later en verder uitg ewerkt en opgesierd. 
Maar wanne er liij op eene andere plaats 4) de Mandra.gora besch rijft als toegerust met oen ste ngel , die op 
dien van den ,,fl(!&'l~ (Ferula comnmnis , een plant die soms tot eene l10ogte van 15 voet opgroeit) gelijkt 
en zwart e bessen draagt, dan is het niet meer mogelijk, daarbij aan do alr11in te denken. Toch schijnt de 
oplossing van het bezwaar niet zeer moeilijk. Pr of. AECHERSON heeft, ook naa.r mijne meening te recht, 
opgemerkt, dat 'l'HEOPHl(ASTUS op de laats tge melde plAAts vermoedelijk de Atropa Mancfragorn met de 
Atropa Belladonna ,•erwisse ld heefl. '). ,,Trotzd em ist es", dus gaat genoemdo ge leerdo voort , ,:wohl kaum 
zu bezweifeln , dass die heutig en .Mandragora.s·Ar te n auch schon zu 'l'HEOPHRAST's Zt:it und friiher so 
genann t wurd en, und vielleicht mögen sich dio erwähnten Gebra uche, die ja auch PLrnrns (XXV:94), nur 
unt.e r Weglassung des unt er obscönon Reden umh er t.-mzenden Gohülfen, von seinom (mit den uns ere n 
s icher identischen) Mandmgo ms berichtet, schon damals vorzugsweise oder allein auf let ztere bezogen haben." 
Ind erdaad kan ik hct niet zoo heel bevreemdend vinden, dat vele in de meesto punten ovoreenkomende 
plante n , die thans nauwk eurig ondorscheiden worden I door de botanici der oudhe id wel eens onder den
zelfdon naam begrepen werden. Op meer dan COne plaat s in het uitgeb reide artikel van de Zeitschrift 
für Ethnologi e wordt over het al of niet, of het meer of mind er , voorkomen van Jla ,ulmgora en 
BclladonHa in Oriekenland en It alie gesproken. lk wensch mij in oen onderzoek van dat punt niet te 
,

1erdiopen; 1\1aar wil hier alleen nog mededeelen wat FRAAS, in zijne ~Synopsi s Florae class icae" op 
grond van zijn persoonlijk onderzoek, daaromtront mededeelt . ,,So häufig A . lifandrag om ist (in der 
Eleusini schen Eben e, in Phthiotis, im Sperchius·Thal e, etc.), so selten ist A. Belladonna, welche mein es 
Wis sens nur von SIBTHORP am Athos und von Forstinspekto r Sc1-1MITTSCHNEIDER nur am west lichen Oet.a 
oder Pntra.djik gefunden wurd e. Von letztere r besitze ich ein Ex emplar. " Overigens is ook F1tAAS bopaald 
van meening-1 dat met de Mandragoras van 'fH EOPHRASTUS, VI. 2. 9 , de Belladonna bedoeld is. 

Over de overigo moer bekende Grieksche en ook over do gewono Lalijn sehe namen van de Mandragora, 
behoef ik , na het Yroeger daarover gezegdo 1 niet verd er uit te weiden . Zij zijn met de Oostersche beg1ippen 
omtr ent de alruin in volkomen overee nstemm ing, torwijl t al van plaatsen bewijzen dat de alru in-wo1tel 
en de daarmode vorbanden voorste llingon vrij algemeon beke nd war en. Daar ik echter den Oriok; chen 
naam rh 8-(!1,J1r01ui(!fOO" slechts op gezag eener noot van v . LENNEP op VoNDJ::L heb verme id I wil ik hier nog 
aant eekenen, dat althaas het adjectief &~o-l!~,:ro,,0(!1101,, mon sc l1vo rmi g, van dezen wort el gebezigd wordt 
in eon citaat in den Codex Neapolitanus van DwscoRJOF.S uit een verloren geraakt gescbrift van [Pso udo-J 
PYTHAGORAS over de kracht der plant en 8) . 

Maar er is oeno plaat s in de „Historia Animalimn" r) ,,an AELIANUS1 die eene groote moeilijkheid opleve1t, 
daar zij verschillende eigensc happe n I die aan de Afandragom worden toegekend I overbre ngt op eone plant 1 

dio hij Aglaophotis (dxluO q.wrn;) noemt , een naam die althans door geen ander schrijver, voor zoover mij 
bekend is , aan de Mandragora is gegeven. Gewoontijk meent men, dat de dyl ,ctJq,wrn; der Grieksche botanici 
de Paconia o{ficinalis is; in ee n onder.loek na.·u de j uist heid dier meening kan ik mij hier niet inlaten. 
De na.1.1111 ontsta..1n uit de same nvoeging van dyl1io1, 1 sc hi tte r e nd , hold e r, en 11·li1, 1 li c ht , zou 
werkelijk voor de Mandragora, met het oog op den haar toegokenden lichtglan s, niet ongepa.st zijn . 
Ook zon de bedoelde plant I volgens AELIANUS, inderdaad wel overdag slecht:.8 weinig zichtb aar zijn, 
maar des nach ts glinste ron als een ister en op vuur ge lijken . Voorts zou men ook van die plant den wort el 
inzam elen, om als geneesmiddel tcgen epilepsie en oogziekten te dienen , en ook daarbij zou mon zieh 
van een hond bedien en, wa.arom men de plant ook Kyn osp astos (ii:1·1·0o,Trt0,o;, d o o r eo n ho n d ge t r okke n) 

1) Zeitse in. f. Ethn., Jg. 1891, S. 891 1) Ald. bl. 737. l) Hist. plant. IX. 6. 8. 4) Ald. VI. 2. 9. 
•) Zeitsc hr. f. Ethn., t. a. p., bl. 735. e1. Zeits chr. f. Ethn. , t. a. p., bl. 737. 7) X.IV. 27. 
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noemde; voorts zou ook hier de hond het s lachtoffer worden dezer vorrichtin g en dadelijk sterven als do 
zon hem bcscheen , en eind elijk zou het gewoonto zijn, don dooden hond op de plaats zelvo onder eenige 
plechtig o hand elingon te begmv en. Dit alles llceft met de, omtrent de Mandragora in omloop zijnde legenden 
zoo treffende ovorconkomst , dat mon ste llig genoopt zou zijn ook Aglaoplwli s voor ecn mlRm der .Mandm
gora te houden I indien men slechts verklaren kon, waarom de schrijver dien zooveel beter bekendon naam, die 
h e m althan s , als te Praenest e in Latium geboren en in het Grioksch over natuur lijke hist orio sch rijvend 
aut our uit de dordo eeuw onzer jaa1telling, onmogelijk onbekend kon zijn, niet nevcns den zeldzamen 
naam Agla ophoti s heeft gcnoemd. rntu sschen is AELIANUS geen schrijve r die groot vertrouwon verdient . 
Te recht zegt Sc Hö LJ. 1) van hem, dat hij in zijne Historia nnima lium „wichtig e Notizen mit abgeschma ckten 
Erti\hlungen vermi scht" , gelijk het ook zijne Variae Histo riae „eben so sehr an geschickte r Auswahl als an 
gleichm iissiger Ausarbeitung fohlt". Hoe weinig conscienti ellS hij in zijne medcdeeling cn is blijktook dnaruit , 
dat hij noch de bron noomt, waarui t hij zijn boricht over de .Aglaophotis ontleent, noch de groeiplaats van 
deze plan t vcrmoldt. Welk e plant AELIAKUS op het oog had, is onmogelijk uit te makcn; alleen kan men 
met ee nige zekerh oid aa nnemen dat hij aan do eeno of andere lichtg evendo (phosphorescee rende) plant, 
misschien wel den bokendon paddestoe l Agctrirns oleariu~ DEc., moct gedacht hebben, on men kan gissen, 
dat hij , door bot onkel e punt van waro of verm eende overeen komst, den lichtglans, misleid, de 
uit PerziO sta mm ende legenden over de Mcoulragora met zorgclooze onwete ndheid op eene and ero plant 
heeft toegepast. 

Jn do mededec lingen der heeren A SCHERSON cn BEYEn omtrent do Mandra~ora mcen ik 0011 niet 
goheel gerechtvaardi gd stre ven te ontdnkken, om ceno klovo to graven tussc hen het bijgElloof dat daaraan in 
hot Oosten gehecht wordt , en de oenigszins afwijkendc voorstellingen van het Westen. Zoowel de meening, 
dat in het Weste n van Europa do Ma ndragom eerst zou zijn bokend geworde n door de krui stocht en, of 
tcn vroegste door de veroveringe n der Arabieren in Spanje , als dio dat aan deze zijde der Alpen de echt e 
:i\fondrayora nauw clijks zou zijn doorgedrongen, maar de Al nti1ie 11 schier uitslnit end uit, de wortels van 
Bryonia on andere surr ogaton zoudon g-esncden zijn, komen mij onwaar schijnlijk en overdreve n voor. 
,v annee r wij nagnan hoo algomecn de Mandragora te Rome bekend was, hoe vaak zij als somihomo, als 
Aphrodi s iacnm , als slaapmidd el, als vergif, enz., door de Latijn sche schrijvers verm eid wordt , cn welk ee n 
machtig e comp lox van landen aan den zoo sto rk assimil eere nden invloed van het Homoinsche rijk was 
blootgesto ld , valt hct bozwaar aan die meoning verbonden dadelijk in het oog. Is het denkbaar dat 
b. v. het zoo door en door gelatini seerde Iberische schiercila nd geheel vreemd zal zijn gebloven aan de.zen 
tak van in Itali 6 zoo verspreiden Folklore ? 1k heb tot dusv er van het geloof aan de kra cht der Mandragora·.~ 
in Spanjo en Portugal goone bepaa\de bewijzen gevonden , maar de naam der plant bestaat, blijkens de 
Woordenboeken, in de taal van beide landen, en wel in den zuiv eren, onverminkte n vorm van Mandr agorn, 
die in Galliö, Britt.1.nnio en zelfs in den ltaliaan scho volksmond allerl ei verminki ngen ondergnan heeft. Ook 
de geographische verbreiding der plant moet zieh onder die omsta ndigheden wel hebben uitgest rokt tot al 
de JanJen dio hol bokke n ,·onn en der Middellandsche Zee 1 en , onder den invlood van gelijksoortig klima at 
on gelijkvonnig e cultuur, in het algemeen tot hot bozit eener geme onschappelijke Flora gekomon zijn. Dat 
in Noord·Afrika de Mandragoni roeds tijdens do Romoinsch e heersc happij bekend is geweest, is ·op dezelfdo 
grond on aan te nemen. Stellige bewijzen Q.nt breken echte r ook hier ; ,wmt wat LEo Arnr cAi,;us rn n den 
wort ol S1w11ay in hot Atlas·gebe rgte verhaalt , zou ik niet op de Mandragorn durv en toepasse n !) . 

Dat in do noordolijke landen van Eur opa , waar de echte Mcmdragurn·wort el moeilijk en slechts tot 
hoogen prijs to bekomen was, allerle i vervalschinge n voorkomen, merkt e ik reeds vroeger op. Ik vind 
than s in de „Zeitgchrift für Ethn ologie" 3), behalv e do vroeger reeds gonoemde , nog eene and ere plant 

) Geschicht e der Griechischen Litera tur, Bd. I 1, bl. 442 en 794. 
2) Zie Liaarover de Nederla ndsche bowerking van de „Descriptio Africae'' in het weinig bokende bock 

„Peit inent o beschrijving van Afrika '\ uitg cgeYen te Rot.terdam bij AnNOUT LEE HS, 1665, bl. 225. In 1632 
verschce n eene Latijnscho uitgav o van Li::o ArnrcA:sus to Leiden bV ELZEVIER. Dat f1ot Arabische woord 

1} .,J.:.., d. i. dronk o n, in El,")'pte de gebruik clijke naam van cle Manclragom is (Zeitsclu-. f. Ethn . 1891, 

bl. 3, noot) zal ik aannemen, wann ecr iots mcer dan een losse bewc ring tot bewijs dezer zondorlinge 
metaph ora wordt aangevoerd. 

31 Jg. 1891, bl. 745. Jk wil in het voorbijgaan opmer ken ,· daL ik vroege r omtren t de bereiding van den 
wortcl der Bryonic i t ot Alruin door <len heer SLOF.:T in dwa ling ben gebracht. lk hob ter goedor trnu w 
zijno voorste l!ing voor een Geldorsch gcbruik gehouden; maar nu blijkt mij uit de „Zeits chrift für Ethn ologie" 
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genoemd, die tot zulko vervalschingen aanleiding gaf, namelük de zoo algemeen in moerassen en slooten 
voorkomende Gele Lischbloem of Gele Iris (fris Pseudacorus), wier kruipend e wart e! in Duitsr.hland ook 
Glückswurzel genoemd wordt. Dat onder de Alrni ncn die men tot dusYer gelegenheid vond in Ouitsch
land te onderzoeken , niet of nauw elijks, echte voorkomen, is nog geen reden om, tege n0\'01" de vele getui
genissen die daar wel voor plciten, tot eene geheele onbekendheid met de echte llfan dr agora' s te besluiten. 
De afbcoldingen bewijzen natuurlijk niets, en de weinige Alruin en , die hier en daar in Musea bewaard 
word en, zijn zoo gering in getal , dat zij, al kon men op de nauwk eurigheid van het daarnaar ingeste lcle 
onder.toek steeds volkom en st.aat maken, tegenovo r de groote menigte die er eenmaal moeten zijn \'erbre id 
geweest, weinig bewijskracht kunn en oefenen. · 

Ik heb hiormede gezegd wat ik meende tot verdediging mün er voorste lling van de Alruinen te kunn en 
bijbrengen , en za\ thans dit Büvoegsel besluiten met eene kort e bijecnste lling van hetgee n ons de 
berichten in de „Zeitschrift " omtrent de vindplaat.sen der Mandrng ora, de wüze van de wortc ls to be"rnrk en 
en de eigenaardigheden van het da.aromt ront heerscbende bijgeloof in de Aziatische landen leeren . 

Wü zagen dat Perziü uaar alle waarschünlük.heid het land is, van waar de vorbreiding van de Man dra 
gora en hare bijgeloovigo vereering is uit gcgaan , en het is dus natuurlük dat men verlangt te wete n hoe 
het than s daarm ede in dat land gesteld is. Een der nieuwste en beste reizigers in dat rük , Prof. HA USS· 

K NE CHT, gaf daa.romlrent aan Prof. A sc HER SON schriftelük de volgende inlichtin gen: ,,De ltfan dragor a komt 
nog heden in Porzie voor; de worte l wordt voornam elük ingezame ld in de provincie Schiraz en is overal 
onder de van ouds bekende namon j(!broeh, menlo m·giah , milu-i-giah , ook sekkan [dat echter weinig 
gebruikelük en waarmed e ongetwijfeld het bovon behandelde segken bedoeld is], op de bazars aanwezig. 
Do inboorlingen wezen mü meermalen de "erdordo bladeren , maar da..·u ik de plan t nooit op het rochte 
tüdst ip to zien kreeg, kon ik de so01t niet bepalen. De worte l wordt gewoonlük als amul ot gedragen." 

Maar meor nog dan in Perziö zelf schünt tegenwoordig de Mandragora in Syriö \'erbreid to zijn. 
Volgens den heer WE TZSHIN komt zij het menigrn ldigst voor in den eruptiekego l van den 1'ell-el-Goemoeh 
in Haun 'm (Auranitis), wn..1.r men in Meid e goudgele geurige vruchten bü zakken\·ol zou kunn en inzamele n. 
Maar ongetwijfeld zün er nog \'ele andere \'indplaa tse n. Do heer VON LuSCHAN kwam in bet bezit van zijne 
exemplaren van .Mandrngora -poppen to Damaskus, Antiochiö en Mersi na , en ook die welke hüt e Konstantinopel 
kocht was uit Syriö afkomst ig. Een exe mplaar I van de Dardanellen afk omst ig, door den heer CALVERT 
aan het Anthropo logisch-Ethn ologisch Genootschap to Berlün gezonden, is in de nZeitschrift für Ethnologie" 1) 

afgebeeld en beschreven . 
Onbet wistbaar is hot op grond dezer niouwe afbeeldingen en beschrüving en van Alruinen, uit het Oosten 

nfkomstig, dat het bügeloof omtrent de Mandragora' s zieh th ans in Azit! in geheol andere vormon voordoet, 
dan hot in Europa beeft a.angenomen. 'l'e rwijl in het West en de 1:rol1welijke Alru inen betre kkelijk zeld-
1,aam zün, maken zij in het Oosten verreweg de meerde rheid uit; ter wül ze in het Weste n doorgaans met 
zorg zün gekleed, vindt men ze in het Oost.en gewoonlük geheel naakt. Vrouwelük en na.akt zün al de 
door VON LuscHAN in Syri8 vorzamoldo exemplaren, en een da.arvan schünt zelfs eene vrouw voor te 
stellen , die een kind in de armen houdt. Ook vindt men in h(Jt Ooslen samengeste lde Mcmdmgora
flgure n, die de omhelzing van personen van verschillende scksen voorste llen, wat met name bü den 
uit een zeer dikkon, hier en daar met gips of dergelijko stof opgo\'l1\den, en met eene rooda.chtige ,·erwstof 
gekleurden Mandrng om -wo1to l van den heer CAL\"ERT voorkomt. Ook zün mann elijke ithyp hallisch e Alruin en, 
die, ,·oor zooveel ik weet, in het Weste n niet voorkomen , in het Oosten govont.len. Veel mec r dan in het 
West.en schünt zieh in het Oosten de betee kenis der J,fa.ndragora in haro kracht als Aphr odi.siarnm te 
concontreeren , ofschoon ik t.hans goloof dat ik door eene vroegere uitspra..'lk daaromtr ent eenigszins a.an de 
waarh eid heb te kort gedaan. 

(1891, S. 744), dat zü ontloond is aan een verhaa.l dat door vo~ Prn o1m is overgenomen uit een in 1718 te 
Lyon uitgegeven boek nl es Sec r ets du Petit Albert" getitel d , en niet OJ) een algemeen geb ruik , 
mMr op een büzonder geval betrekking heeft. 1'ot vergelijking geef ik hier het geval zooals het door 
vos Pt:RGER is medegedeeld : .,Ein Bauer , den eine Zigeunerin in das Geheimniss eingeweiht hatt e, zog 
eine Bry onia-wurz el, bei günstiger Conste llation des Mondes mit der Venus und dem Jupit er, an einem 
Monntag im Frühlin g aus dem Boden. Er pflanzte sie in den Grabhüg el eines eben versto rbenen Ma11nes 
und begoss sie vor Sonnenaufgang einen Monat lang mit Molken aus Kuhmil ch, in welchen er drei Fleder
t11i\use ertränk t hatt e. Dann zog or sie aus. Sie war der Gest.alt eines Menschen weit ähnlicher geworden 
als früher. Dann heizte der Bauer seinen Ofen mit Isenkraut, trocknete die Wurz el darin, verwahrte sie 
in einem S.'lckchen aus einem Stück Leinwand. So lange er diese Wurzel besass, war er glücklich im 
Handel, gewann im Spiel, fand verschiedene Dinge auf dem Wege und nam t.'lglich an Wohlsta ud zu." 

1) Jg . 189-2 (Bd. XXIV) , bl. 247, afgebeeld , Jg. 1893 (Bd. XXV), bl. 406, door Prof. AscHERSON btischreven. 
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Ik besluit dit bijvoeb'SOI, waard oor ik getrncht heb mijn e studie over de Mandragora batc r op de !wogte 
der ni euwste beschouwingen en ontdekkingen te brongen , met do eigen woorden waarmede voN L usc HAS 
de wijze beschrijft wanrop heden ten dage de Mandragora-poppen in Syrie vervaard igd en veree rd worden: 
„Die Wurze ln der Mandmgom-Pflanz on werd en heute, besonders in der Nachbarschaft von Mersina un d 
Anti ochia , von bestimmte n „Künstlern" fast gewerbsmässig in mcnschenii.hnlicho Form gebracht. Das ein
fachste , hierzu angewandte Verfah ren beste ht darin , die frisch ausgerissene , succulonto Wurz el durch vor
sichtiges Schneiden und Drückon lllllzuformen und dieselbe golcgcntlich auch währ end des Aust.rocknons 
noch weiter zu beeinflussen. Einige der vorgelegten Stücke sind einfach in dieser Art hergeste llt . - Viel 
bessere, thatsa.chlich höchst überraschende E1folge werden dur ch ein and eres Vorfahren erreic ht, bei dem 
dio lobende Pflanze sorgfältig ausgegraben und die Wurz el dann durch Umwickeln von Bindfäden , durch 
Spalten, Einsc hneiden. Aufritze n und Zusammens chnür en der Art vorbereitet worden soll , dass sie zunächst 
wieder eingegrabe n wird und noch durch li\ngero Zeit weiterwachsen kann. Erst wenn die verschiedenen 
Verletzun gen gut vernarbt sind , wird die Wurz el wieder ausgegrabe n , und wenn sio dann erst einmal 
ordent.lich gosehrum pft und getrockn et ist , so fällt es oft i:;ehr schwer die kün stlich pn\parirt-en Stellen als 
solche zu erke nn en und nachzuw eisen. Ein geschickter „Künstler" wird also Alnl,unche n herste llen, die 
ganz unanfechtbar aussehen und deren Aechth eit auch von Niemand im Lande bezweifelt wird. Solche 
Al rä11nchm sind aber nicht nur „sehr se lten und nur unte r grösst er Lebensgefahr auszugraben", sondern 
sie bilden auch kostbare und wertbvoll o Talir.anrme. Einige machen ihren Eigonthüm er hieb-, stich- und 
ku gelfest, andere wirk en als un fehlbar e Aphrodisiaca, und andere wiedor sollen den 'rrllgör unsichtbar 
machen; fast alle aber weisen die Stolle an, wo unterirdisch e Schfi.tze verborgen sind , und haben zugleich 
die ebon so werthvolle Eigenschaft, die Krankh eit eines Menschen, der sie bost...'1.ndig trAgt , in sich auf
nehmen zu könn en. Gerade hierin liegt aber auch die Schatte nseite und die Gefahr der Sache ; das 
Wurz elmännchon kann die Krankh eit nehmlich auch auf einen nouen Eigenthüm er übert ragen , und es 
kann durch eignes „Krank sein" alle frühor gerü hmten Eigenschaften zeitweilig oder dau ernd verlie ren." 

ARNHEM, 19 Juli 1894. P. J. YETH. 

I. NOUVELLE S ET CORRESPONDANCE. - KLEINE NOTIZEN UND CORRESPONDENZ. 

X VH. Schröp f- und Aderlassgornthe de r 
W a nd e rzi ge uner. - Allgemein verbre itet ist 
un ter den Wand erzigeunern die Gewohnheit, dem 
erkrankt en Körpot1heilo Blut zu entziehen. Dabei 
herrscht der Gedanke vor, aus dom krank en Theilo 
den vom Krankh eitsdämon in ihm zurückgelasse nen, 
die Kran kheit verursa che nden Fremdstoff zu ent
ferne n 1). Blute ntziehung en sind eben ein Gemeing ut 
des gesammton Meinschengeschlechtos. Die einfachste 
A1t der Blutentz iehung ist bei den Zigeunern das 
Saugen mit den Lippen am schmer.lhaft en Körper· 
th eil , welches \'On fremden Personen abwechselnd 
oft st undenlang fortgesetzt wird, wobei es sich eben 
nicht blos um ein Zuführ en des Blutes in die Haut , 
sondern um eine Blutentziehung im wahr en Sinne 
des Woites hand elt. 

Als einen Uebcrgang vom Blutsa ugen zum eigent· 

liehen Schröpfen haben wir die Anwendung des, von 
den Zigeunern Mitte leur opa's „rc,tirko" (rat = Blut) 
genannt en Apparat es zu bet rachte n , mit Hilfe dessen 
am schmerzhaften Körp01theil Stiche bewerkste lligt 
worden. Der „rntirko" ist ein Stüc k dos dickste n 
Pferdeleders, von dor Grösse einerHandflflche, durch 
welches kurz e Messingnadeln dicht neben einand er 
get rieben sind. Die Nadeln haben einen verhalt
nissmässig dicken Kopf, sind von gleicher L'inge 
und ihre Spitzen ragen a.us dom Leder kaum merk
lich hervor. Das Geräth ist also im Syste me dem 
BAUMSCHEIT'schon Apparate ähnlich. Die „Zauber
frau" ') setzt den „rati rko" auf den Körper des 
Patien ten (jo nach Bosehaffenheit der Kran kheit auf 
den Nacken oder den Obera m, an die Waden oder 
die Schultern) und führt mit einem breiten Stüc k 
Hol?. einen Schlag auf das Instrument aus, so dass 

') Ueber die Krnnkh eitsdilmonon dor Zigeune r s. ausführlich: Erzherzog J osu, A czigünyokr 61 (= über 
die Zig.), Budapest 18 :)4.; WLI SLOCKI , Aus dem inn eren Leben der Zig., S. 1 ff.; BARTE LS, Die Medidn 
der Naturv ölker S. 15 ff. 

) OclJcr die Za.uberfrauen der Zigeuner s. ausführlich meine ZeitschriTh „Et hn ologische Mittheilung en 
aus Ungarn" 11. Bd. S. 33 ff. 
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