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Kraanvogelallee
door SlEGFRIED E. VAN i'RAAGARTIS heeft nog enkele alleeën. Ze zijn niet groot,

maar zeer sierlijk, als Maren ze overgebleven uit die
verfijnde eeuM', toen een allee een eerbetuiging van
de natuur scbecn aan bet menscbenverblijfje, dat

aan bet eind der laan verrees. Zoo is er een kraanvogelallee!
S3 De steltloopers zijn geen echte Matervogels als ZManen
en eenden, meeuMcn en ganzen en schollevaars; ze leven als
roofridders aan den rand van bet Mater en bun kasteeltjes
ruiken naar bun buit. Alles is er viscb-doortrokken. De viscb
slingert over bet zand van de vierkante volières en er liggen
visebkoppen bloederig en zanderig in de aebterkooien. Die
nacht- en M-interbokken van de kranen, de reigers en de
ooievaars binnen te gaan, is een lokkend avontuur. De viscb-
buit omgeurt U. De viscb ligt opgestapeld in de grauMC
emmers, die langs bet muurtje van de smalle, lage galerij
staan, 's Winters is bet daarbinnen in dat ..roofbol". be-
sebermd door een ,,Verboden Toegang", zeer geheimzinnig;
alle bokken zijn nu ingenomen door de steltloopers. die stem
mig en lang kunnen ZMdjgen. Er is ook een verblijf M^aar een
beele meeuMenkolonie zit neergehurkt en een ander. Maar
kerkuilen U tegenknipperen. Maar nu. dat de lente"komt.
js bet lange viscbbol verlaten. De booge vogels, de M'itte
beeren op bun stelten, zijn buiten. Nee tocb. in dat naebtbok.
roerloos std, zit nog één kwak. Zijn roode oog staart me zon
der van uitdrukking te veranderen, aan. En de kléine vogel
beeft een bonding of bij een ZMaard moest trekken. Hij zal

opgeven dan in bet allernoodigste geval . .
^ Buiten, bij de felle eleganten van den viscbvijver. vind ik
frisebbeid, koelheid en koelbloedigheid, een merkMaardige
statie, die soms ook op de Monderbaarlijkste wijze verbroken
M'ordt. Van een menscbelijk gevoel van Maardigbeid of de-
corum kan natuurlijk geen sprake zijn. Want als plotseling
de kraanvogels gaan dansen, of de ooievaars, den bals achter^
over gekruld, gaan klepperen, de flamingo's bun verbogen
flmt-snavel openen, of de dieren elkaar met de vreemdste
buigingen bet bof maken, ja dan verbreken ze zeker InM
decorum, zooals menscben zich dit voorstellen HocmoI
tod. ook bij „ff,„iê,io gdc,g„„i„.,io„ gcd,„»t

N»di <-011 anthro,,omoii,l,i■seerende fantasie, nocli een wetenscbappeliik ontkln ide vraag op: is de ziel van een maraboï^ ani'^^Xeen eend, vindt de één geluk in stilte en de ande^in b.
zijn er levensvormen en boudinnen en l! ^«'^veging.vogels aangenaam of onaangenaam zijn"^ Zo'^u'ef'^"'
formuleerde dierenaesthetiea best lan'^D . / "
Marabouts doen ons oiiweliit i i i ' vraag. gQ

m ö ia '''' ikale kruinen met de eni->1 1 7 "S''" veilige.
-nbiedwaardige boofdml aan
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I  Lenkeiivorkeii. De anderen staan er behoed-pooten. langi handen in den zak en staren naar be-
zaani bij. ais nu , , .bnedeii of voor zie
een zwijgen
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te kijk
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elbke vogels,
uit. Het is een kalrn en Mijs vergaderen,

dat niet verder komen mÜ. Ik geloof dat die
die ook werkelijk heel oud kunnen Morden,;.éd .n zijr^m niets anders willen dan samen heel mstig

Tiken naar een middelpunt dat niet bestaat. Als z.j maar
op hun tijd bun lange, grauw-oranje kroppen met vischmogen volstoppen. Van bun lange, lange balzen ziet men
meestal niets: ze worden weggeiluwd tusseben de schouders,
de marabouts maken zich kleiner dan ze zijn: van hun grootevangtalenteii. de onfeilbaarheid hunner oogen merkt men
ook niets. Het zijn bescheiden dieren, die zicli met open
baren. In den eenvoud van bun lijnen en van bun deftige
pluimage: een MUt hemd met een zwarten rok. zijn ze im.
posant. Droef, korrelig droog, zoo rustig als men het zon
willen zijn. Tot ze wonderbaarlijkerwijze plots de wijde
vleugels uitslaan, den snavel opwerpen, de snavelhelften op
elkaar laten klapjien met bet doffe geluid van papier maché.
Dan. den bals naar beneden gerekt, tusseben de hoog opge
trokken en geopende vlerken, stooten ze een hoog oehoe,
oehoe uit. En. w aarom weet ik niet. in plaats van door het
kleine kanaaltje te loojien dat bun erfje snijdt, springen ze
er met een geweldige vleugelbew eging en miniatuur spron
getje over. Wonderlijk, grotesk en jilecbtig. zelfs in hun
stoeierijen. Men moet bet toegeven. .Marabouts hebben stijl.
Hun caprices, bun bewegingen lijken op bun groote vormen.

De nimmerzatten zijn kleuriger: van onderen dragen ze
rose veeren aan bun vleugelpantalon en bun koppen hebben
de kleuren van kale. wasachtige, oranje mannenhoofden bij
spaarzaam avondlicht. Er zijn vogels die voorbeeldig ge
kleurd zijn, andere van een deftige, kalineerende stemmig
heid. En sommige staan wat onbebolpen in bun vreemde
couleur als geschminkte oude vrouwen, waarvan goedige,
jonge en mooie meisjes ..och arme" zeggen. Zoo zijn de
nimmerzatten van Indië. die den curieuzen naam dragen
van ,,pseudo-tantalus". Men maakt er zich wel eens te een
voudig van af, wanneer men een verschijnsel aangeeft. Wan
neer rnen bijv. zegt: ..de ooievaar beeft bet kindje gebracht",
doet rnen dit. elke ooievaar dany Er zijn er zoovele.
En in onzen tijd. dat men eerbiediglijk is gaan gissen dat er
zoo veel geheime ..corresjiondanees" bestaan tusseben allerlei
vormen en verschijnselen, inei'ii ik te mogen aannemen dat
bet tocb niet onverschillig kan zijn of een kindje door een
witten, een zwarten, een .Japanscben of'een Magoearooievaar
is gebracht, of zelfs door een flamingo. Waarom moet ik ge-
looven dat de geboorte van reuzen in verband zou staan met
de secreties van bepaalde inwendige klieren':' Ik denk dat een
reuzenkind door den geweldig,-n .japanscben ooievaar ge-
irac it wir, . Ooievaars en reigers zijn .gemaakt naar het
patroon van den hemel z,df. De schep,lende schilder had een
aquait , ri yisi, (-n toen bij in olie d,- jiajiegaaien gevormd
itf 71^ aiend. wi-rden reigers en ooievaars opgezet
Fri7t V" '''B' pure aquarellische kleuren,
wit / t" I r .i"Bg geboorne zijn inderdaad het reine
Èn d ■ ■ l^'-i.i?shaftig rood d.-r ooievaars,
nuaneerf ^ B<>-troom,l van de stille blauw,- en grauMCde blauw, JFf'kj,- S,)mmig,- reigers. De Europeesche.
beefi o^k"i- ^ ^ant ,lateen kwak nacbtreiger b,-et " 'j" g'''>tesken Dat
dier. is op zichzelf al "i" elkaar gedoken
grond weggedoken scbuïï'r
van een vogelbekdi met zijn snavel als dien
'l-ftig.. ardfa -l- kal, „a„v.,.e..
-en nachtreis,.; aa„ , eens drnnm.le, to„.

.-«„„,...1 . , . .!" M'"nd,- stond. De deftige blauwe
ko-

fzuiger.

'er,, zicb V oor ,1 < n nionsterlijken reiger op de'een en zei oot

-''^ieb ,1a. sieh da Ti ^en.

-avngOa de ausute,, .,b "I' ''nh'-r- aijn. ,
geschiedenis MilE.a u

d ie in de
willen zien. Het is zoo
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li.'. rlijk aan ^at inyst.Mie te gelooven. Een vogel is er toch
niet alleen oin hem op te eten. Als men vliegende kraan-
\ ogel> heelt nagestaard en o|) een langen sierpoot rustende
kiaaiiNogels heelt hewonderd. moet men niet naar springende
kraanvogels gaan kijken. Of juist toch. Op een modern
dan^progranima zou men dat ..Groteske" noemen. Het is de
iiitliundigheid van een stille! Te lange rust Avordt ..über-
kompen>iert . Een kraanvogeldans is dol. potsierlijk en ook
-ierlijk. Schoon in zijn durf, prinselijk in zijn onbeholpenheid.
l)e \ erd\\azing van een aristocraat, de dronkenschap van een
kiining-dochter. En zoo [larmantig. En zoo plechtig. Wilde
N •dk>;-tammen hebben dat ook in hun dansen. En dezedansen
orden uitgcMierd door de slanke vogels, waaraan de natuur

laat zien wat \ olmaakte goede smaak is. hoe de kleur de lijn
kan doen uitkomen en de lijn de kleuren. SQ Van alle grauw-
blauue kraaiiNogels en zells van de kroonkraan. die het
guld-n diadeem mag dragen en van de teere Juffers van
Numiibë. uier robe een breeden neerhangenden strik draagt.
1) koort me geen er als zij. die aan het hoofd .staat van Artis'
kra'iiNogel-allee. \ lak tegenover den heerscher der reigers,
den ardea goliatli. En dat is de kraan uit Mandsjoerije.
Deze kraan, in 't sneeuwig wit met rood hoofdkapje en rond
z\\art ^taartrokje. staat geschilderd op mijn mooiste ver
( >o>ter-ehe verbeelding. In de verte de Foed.sji-jama en voor
baar huisje het lieftalligste chrysanthemum-meisje, dat
droomt van de glorie van het oude Japan, het eiland van
bloemen." den siertuin der kraanvogels.

Nestkastgeheimen
DOOK F. Koster {Slot)

\

De grootste belangstelling van de vogelwaarnemers
gaat natuurlijk uit naar de legsels der vogels, hun
eieren, en vooral naar de jongen, die er uit geboren
worden. Allereerst zal men de fijne broze eitjes van

.• meezeil beuonderen, zorgvuldig in mos. wol en pluis
. erborgen. soms meer dan tien bij elkaar. .Na den broedtijd
ziet men de jongen verschijnen, men ziet hen grooter worden,
t.-n slotte uitvliegen. SI Ue studie begint echter pas boeiend
Ie u orden, wanneer men de resultaten van zijn vogelcul-
l iiur te boek ~telt. daardoor soort bij soort en individu bij
individu \ergelijkt. De eerste onderzoeker, die dit deed

en zulks met groote scherpzinnigheid en accuratesse —
uas de heer Wolda te Wageningen. Hij wendde zijn
mat bematisehe kennis met veel succes aan bij de bere
kening van de verkregen resultaten. Zoo kwam hij allereerst
op bet spoor van het zeer innige verband tusschen de sterkte
der iem|)eratuur en het beginnen van den leg. Gebleken is.
dat elki' soort haar eigen tijdstip van beginnen bezit. Van de
zantiv ogeG en daarover gaat hooldzakelijk ^ olda's studie

begint de vroegste soort in .Maart, soms in Februari, de
laatste in ,)uni — en de vplgorde der soorten is daarbij, be
houdens enkide verklaarbare uitzonderingen, steeds dezelfde.
Dit \^ ijst er op. dat de invloed van de temperatuur niet jiri-
mair is. liet beginnen van elke soort schijnt aan een bepaalde
pba^e in de ontwikkeling der natuur — ontluiking en bloei
^an een bepaalde reeks van jilanten — gebonden te zijn. In
dit verband moge gewezen worden oi) de nieuwe verdeeling
.b r \ogeb in grond-, struik-, tak- en luchtvoeders. SI Bij
zonder aardig is nu de formule, waarin de uitkomst van het
b-irpr,,(•,■> van alle nestkastvogels op het terrein van het
sanatorium Oranje Nassau Oord wordt uitgedrukt. Zij luidtj> ju (t -1.2). 1'. stelt \oor t aantal legsels dat voor 1 Mei
■ rcMirrnd i- uitgedrukt in procenten van het aantal van het
mdieele broedseizoen: 't is de gemiddelde temperatuur van
"-oebtemU H uur voor de maand April, volgens het Kon.
Ned. Meteondogiseh Instituut in De Bildt. Uit deze formule
I- af te i'dden. dat liet legiiroces niet begint alvorens de

.,atuur van 's ochtends 8 uur de 4.2 U. heeft over-
-el.red.m. SI Dit was het begin. SI Hoe meer het onderzoek
vorderdi-. hoe duidelijker de vervaardigde grafieken van hetb.gproce^ begonnen te spreken. Zoo vverden de yolgimde
mtere<sante regelmatigheden gevonden. S! In de eerste plaats
1,1,.,.k dat %oor elke soort een vroeger beginnen van den leg

lai,., ..indigen gepaar.1 gaat. Dit gehk ook voor het
„„lividn. Het individu. <lat het eerst met leggen beginlangst vol. hetgeen ook bi, hoenders 1-'^ ^

Alleen zeer bijzondere omstandigheden kunnen d /a n
,...„,.1 te niet doen. uaariiit de conelusie kan worden getrokken,

dat het legproces hoofdzakelijk door inwendige factoren wordt
behecrscht — lactoren, waarin men tot dusver nog weiniif
inzicht heeft. SI In de tweede jilaats werd een legrhythme
ontdekt. Maakt een vogel meer dan twee legsels. die hij vid-
ledig tot ontwikkeling brengt, dan liggim tussehen de data.
waarop het eerste ei van elk dier broedsels is gelegd, gelijke
of bijna gelijke tijdruimten. Die ruimten zijn ^•oor de indivi
duen van één soort ongeveer even lang. Over een reeks van
jaren kon nu verder de norm van den duur der legperiodc
worden berekend. Deze normen loopen zeer uiteen. Aoor een
glan.skopmeesje bedraagt die norm ongeveer 15 dagen; voor
de merel bedraagt zij — althans voor de huismerel — 140
dagen; de eersti^ soort kan maar één legsel maken, de tweede,
in gunstige jaren, wel vier. SI Nu kwam er een opvallend
verband aan het licht tiisselien het aantal legsels. dat een
soort jaarlijks maakt en het aantal eieren \ aii elk legsel. In
het algemeen bleek het aantal eieren van een legsel kleiner
naar mate het aantal legsels grooter is. dus de legperiodc
langer is. Dit is heel belangrijk, want voor den strijd om het
bestaan hebben kleine legsels beter kans te worilen groot
gebracht dan groote, die eerder en meer afhankelijk zijn
van sterke meteorologische inzinkingen. De soorten, die de
kleine legsels maken, worden daardoor numeriek de sterksten.
In ons land nemen de lijsters vooral zoo'n sterke positie in,
vooral de zwarte lijster of merel, en in het bijzonder de huis
merel, die zich meer bij de menschelijke omgiwing heeft aan
gepast dan de buitenmerel van het vrije veld. Het kleine
pimpelmeesje is een soort, die een zwakke positie inneemt,
ofschoon zijn legsel zeer groot is (13—21 eieren). Eigenaardig
is verder, dat de verschillen tusschen de leggewoonten ^•an
de individuen van talrijke soorten veel grooter zijn dan die
tusschen soorten, geslaehten of zelfs families onderling. Een
soort bestaat dus vaak uit zeer heterogene individuen, phv-
siologisch bezien. Er zijn individuen die zich, in ongunstige
klimatologische omstandigheden, nauwelijks kunnen \'er-
jongen, en er zijn, van dezelfde soort, individuen, die in staat
zijn om twee legsels groot te brengen, al zouden deze bij
gunstige milieu-omstandigheden misschien drie legsels, met
een iets kleiner aantal eieren per legsel, hebben gemaakt. In
"gunstige jaren maken de goed aangepaste vogels meer legsels
met een kleiner aantal eieren, de minder goed aangepaste
een groot legsel (soms nog een tweede). Dan sterven er ook
minder jongen en zijn de terreinen goed bezet, zoodat dooi
de onderlinge concurrentie om de broedplaatsen talrijke
broedsels verloren gaan. SI Al deze verschijnselen deden het
inzicht rijpen, dat men hier een uiterst belangrijk levensproces
op het spoor was gekomen. De nestkast-geheimen, thans
minder vreemd en onbegrij[)elijk, waren regelmaligheden,
wetten, van een groot levensverschijnsel geworden. En twijfel
er aan was niet mogelijk, omdat de feiten, vastgeli-gd in de
grafieken, welke duizenden gegevens bevatten, te duidelijk
spraken. Wolda noemde dit proces hel aeeliniatiseerings-
proces. Er zijn geacclimatiseerde soorten en individuen,
waaronder dan verstaan worden die vogels, die als regel
meer broi'dsels maken, als of de klimaalsomslandiglieden
voor hen steeds gunstig zijn. Vogels, die nooit serder dan
tot één broedsel komen, dat in extreme gevallen zelfs geheel
achterwege kan blijven, zijn dan niet-aaiigejiast. /ij hebben
zich hier nog niet aan het klimaat gewend; zij reageeren M-el
gevoeliger oji de wijzigingen in de temperatuur e.d. dan de
eerste categorie. Bij deze zijn de bij de aan|tassing verworven
leggewoonten zoodanig erfelijk vastgelegd, dat zij niet meer
van klimaatswijzigingen afhankelijk zijn, en steeds dus weer
in het nageslacht aan den dag treden. In het algemeen kan
nog worden ojigemerkt, dat een ongunstig voorjaai de \ ogi L-
in een relatief minder aangepasteii toestand brengt. SI Is men
eenmaal vertrouwd geraakt met de belangrijke versehijnselen
van het acclirnatiseeringsproces, dan komt vanzelf het oogen-
blik, waarop ook allerlei afwijkingen beti-r worden begrepen.
Nooit moeten wij uit het oog verliezen, dat in de Natuur
niets verloopt met die wetmatigheid, welke wij kennen int de
natuurkunde en chemie. Men heeft met levemle du-ren te
doen. met klimaatsveranderingen, allerlei mdividiieele eigen-
schapiien. Er treden dus allerlei bijversciiijnselen aan den
dag. Tal van vogelsoorten legg<-n laai. Hel kan zijn. dat
bij dezen de leggewoonten verschoven zijn in den oop van
talrijke eeuwen. Aanvankelijk werden bijv. twee iiioeisi s
gemaakt, waarvan het eerste het grootste was. In den onl-
wikkelingsgang van deze vogels zijn op den duur '(Sli^root*^ oiitstcUUi. ot op bladz. 60)
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CANNES MET OP DEN VOORGROND DE JACHTHAVEN

HOE CANNES EEN LUXESTAD WERD
DOOR Théo de Veer

La, s offrant tont entière aux baisers dii soleil. est mollciiient étcnduo dans les fleurs. au milieu
des orangers, des lauriers-roscs et des palniiers. une ville d'nne blaneheur éclatante. . . . Cannes.

(Henri Moris. — ..Au Pays Bleu.")OMSTREEKS het begin van de negentiende eeuw . . . .
Aan den ,,Golfe de la Napoule", — een schilder
achtige inham der Middellandsche Zee aan de zuid
kust van Frankrijk, — ligt op een heuvel achter een

klein haventje een antiek visschersplaatsjes. Een plaatsje,
oorspronkelijk door Grieksche kolonisten uit Marseille gesticht,
en waaraan, als zijnde aan een heirweg — ,,ad camnum pu-
blicus" of kortweg: „ad camnum" — gelegen, met de jaren
den naam Cannes werd gegeven. Een gróót aantal inwoners
heeft het niet, — integendeel, met hen die beneden, aan den
voet van den heuvel, tusschen de olijven en de sinaasappel-
tuinen en de wijngaarden hunne woning hebben, telt het ter
nauwernood tweeduizend zielen. Dus vindt men er. behalve
een minuscuul kerkplein, dan ook slechts 'n twee of drie kleine,
uiterst simpele straten, — nauwe, ietwat sombere .,ruelles".
bijkans uitsluitend door visschers bewoond. Schier enkel door
visschers, . . . . want behoudens een zeer bescheiden uitvoer
van wijn, olijfolie en zuidvruchten, maken de vischvangst
en de koraalvisscherij er de eenige middelen van bestaan
uit. Een niet al te florissant middel van bestaan, naar
het sc^jnt, want meestentijds verkeert men er in geldelijke
moeilijkheden en dienen tot zelfs de gering.ste uitgaven ernstig
te worden besproken en te worden overdacht. Bij hetwelk
laatste ik onwillekeurig denk aan het verhaal van ,,lou troum-
petaïré ' — van den omroeper — van het genoemde plaatsje
wiens trompet geheel en al stuk en versleten zijnde, ten langen
leste van „monsieur Ie maire" en diens „conseil communal"
de verzekering krijgt, van een nieuw muziekin.strument met
bijhehoorend kordon te zullen worden voorzien. Onder uit
drukkelijke voorM'aarde echter, dat dit instrument op do jaar-
maikt van Beducaire zal worden gekocht. En wel onder de

navolgende conditie: dat. mocht de daar gevraagde prijs de
som van twintig francs te boven gaan. alléén een trompet en
géén kordon worde aangescbaft. en zoo het instrument alléén
leeds meer dan twintig francs mocht kosten, van het koopen
van een nieuwe trompet ten eenenmale worde afgezien. Het
geen. naar men beweert, den armen ..troumpétaïré" in
quaestie eenige slapelooze nachten moet hebben bezorgd . . . •

us. zooals dan gezegd, houdt het grootste gedeelte der be
volking zich ijverig bezig met de vischvangst. of met het
zoe -f 11 aan i t kust naar bloedkoraal. — verzorgen beneden,
aan f en "^'oet \ an den heuvel. ..leï paysans" er in het zweet

^^ijnstok en de olijfgaarden en de sinaas-II uinen. en is nochtans een ieder er gedwongen de
I  eest rigoureuze zuinigheid te betrachten. En toch. triest b
nLt I " geenszins, verre van dat! Immers leeft men er
oi) aarrl^ M"2:önnigste. aan een der schoonste kusten
En daariv" ••pays tout fait de soleil. de nacre et d'ambre"?
feesten •ï' r' ' '"en er niet af en toe de vroolijkste
carnaval " ' '^'"'"'jaar er steeds weer het kleurige
doles en ziin '.''en van bonte maskers, zijn joveuzefaran-e' met de l" ' ^ brengt'niet elke zomer■■fr imtnra "'""^ Saint-Pierre". het blijecortège bij toort.liX booten en haar lustige
--ineistounièi o" - ' , r' vreugdevuren, en met hare-"'Ie bij een muzi:^^:^-?::::::? r .. igodon'
-néiouissanee." v ' 7"^ ^'"nminel en fluit ? En dan nog— de feesten ^vanneer^m." ^ bezoek af en toe.
nf-grande dame ^ nu en dan de een of andere seigneur-'J -grande dame", vergezeld V • ' ^ t
van bedienden, het nla.ft,- ^''" talrijk gevolg en een stoet
beid komt vereeren' of hare tegeuwoordig-

want niettegenstaande Cannes
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maar ren arm \ issc lu'rs<ior{)j(' is, iicdt liet
[idt'g. van (ld niulstt' lijden al „la [)lus haute Soeiéti'

eigenaardijr ge

was

te zorgen „pour iiluniiner
ilaine" (sici). en aan --lei tainhouri-
tiaïré" en „Ion

tamboers en een

af en toe

01) zich te gast. Zou. om een voorbeeld te noemen, arriveerde
laat oj) een winteravond van bet jaar 1()87 een boog aanzien
lijke S[)aansebe dame. (.omtesse de
Melgar met gevolg, binnen bare niu-
reii. Op last van den gouverneur van
Provence er met de meeste egards
door den ..Oonseil Oomniunal" ont-
\angen. werd deze edele Vrouwe en
liaar escorte mtg dien zeilden avond
eerewijn. bloemen, alsmede twee do
zijn verscb geplukte sinaasappelen
aangeboden, \\aarna men bel hooge
irezelschap in statigen optoebt naar
het toenmaligen l()gement ..1 Hos-
tellerie de la Oloebe d Or geleidde,
— optoebt. waarbij den ..sieur Jean
Fontan. seboenmaker van bet plaat>-

opiredratfen \'oor <le lakkel^
^  • la dite

mb

ebiflé". — een drietal
fluitspeler. — tb'

uitvoering van een ge[)aste wo'lkomst-
muziek w as tt>e\ertrouw <1. Et-n
-ationeel bezoek, dat evenwel in 1 <1
door dat \ an een ander»' ..giaiit t
dame " zou worden overtroHen. W ant
zagen niet de bewoners van (.annes
op een mooien najaarsachtei mit c ng
van dat jaar een imposante kara-
^■aan van karo>sen. ('(juipagt's. i iiitt r>.
<■11 muilezeldrijvers met bun <
in hun klein, rustig plaat>je >ti n»u
den. en . . . . Hare Majest<'it tb tj
ningin van Spanje, gemalin n oo ti
lij)s V. vergezebi van een talrijk g'
volg den dreni'O'l van hunne simpt

,rO, - ,.v,rs< l„u,l,.n? Dat v....r aen .l.-rge .|k zoa
1  'L • t r^fpr buitengewoons diende teuiterst voornaam gezelschap iets ztv' *

g e s chieden.
Iiegreep men
er natuurlijk
terstond. W es-
halve de ..(!on-
>eil Commu-
iiaF' dan ook
O ogenblikke
lijk order gaf
• lat tijdens de
maaltijden der
Hooge gasten,
door -.1 O u
tambour"" en
..lou chiflé"
een aange
naam tafel-
concert zou

worden ge
geven. <Ie eet
zaal van het
logement "s
avonds feeste
lijk door toort -
sen moest w or

den verlicht,
en als een bij
zondere hulde
aan Hare Ma

jesteit en de
haren, fliversc
volksverma
ken zonden
|daatshel)i)en. gevolgd door een ..bal dei' jiaysans
olijven. F.erbew ijzen. waarmede later — in 174.3 ook di

STANDBEELD lAN LOR

DE XlVe EEUWSCUE KLOKKETOREN VAN CA

D BROÜGBAM. CANNES'
EERSTEN WINTERGAST

■b' ..Hostellerie de la

vissebersliuizeii er als van omks in de vredig landelijke stilte
rond haar grijzen, stompen klokketoren, — rond haar ouden,
trouwen ..Surjuet". Als altijd. leven ,.Ieï pescaïré" er van de
viscbvaiigst en van het zoeken naar koraal, terwijl henedeii,

in de campagna, ..lei paysans'''' er,
der gewoonte getrouw, hun wijn
gaarden bewerken en hun sinaas-
appeltuincn verzorgen. Een Canne.s,
zouden we zoo op het allereerste oog
zeggen, al héél weinig verschillend
van dat zooals men bet een kleine
drie-kwart eeuw terug kende. Zoo
op bet allereerste oog gezien, vooral
wel te verstaan! Want al dra be
merken w ij, tusscben bot zilv<'racbtig
groen der baar omringende olijfgaar
den. bier en daar en ginder do torens
van een aristocratisch landhuis, bet
wit van een zuidelijke villa, de aan
wezigheid van een luxueuze hostellerie.
Waarnaast wij dan nog een tweetal
nieuw aangelegde straten mogen ont
dekken, alsmede een klein, coquet
s))oorwegstation en . . . . een omni
bus, een gloednieuwen, prachtig ge
ien, met drie paarden bespannen om
nibus. En. — laten wij dat vooral niet
vergeten. — ook exotische planten
zien wij er bier en daar nu; vreemde,
subtropische gew assen als: eucalypten.
dadelpalmen, yucca's en mimosa,
bamboe en aloë's . . . . Hetgeen, alles
en alles te zamen genomen, toont dat
er wel degelijk iets veranderd moet
zijn ..ad C.amnum". En inderdaad is
dat dan ook bet geval, —ja, zelfs véél
is er veranderd! Immers, is niet dit
tot voor betrekkelijk korten tijd nog

zoo rustieke en baast onbekende visscbersplaatsje aan de
..Golfe de la Napoule", thans een zéér deftig ,,station biver-
nale" geworden? Is niet Cannes thans eiken winter bet

,,rendez-vous
de la plus
haute Société
du monde en
tier"? Ja, veel
is er veran
derd ! En toch,
zonder dat dit
tot nog toe
aan het zoo
pittoresk Pro
ven (,'aalscb as
pect, èn van
bet plaatsje,
èn van de om
liggende cam
pagna, noe
menswaardig
afbreuk deed.
Hetgeen wel
tuigt van den
goeden smaak
barer winter-
gasten. Harer
wintergas-
ten, . . . . en
ziet! zoo kom
ik als vanzelf

aan Lord
Brougbam, en
aan het ver
haal van hoe

NNES , DE THANS WERELDBEKENDE SÜQUET

onder (b man Cannes' allereerste ,.hiv(unant" werd,
deze Engclsch-

Koning van Spanje en de
kh

Prinee de Condé en de Ducbesse de
artres bij biin b.'Z.u'k aan bet plaatsj»' /..uden worden over

laden. ^ Cann.'^ om-tn'»'ks 1870 Op
achter de klein.' bavn ligt de anti.'ke bourgad.' van kb ung.

 — aan het ver
haal dus van het ontstaan van ,,Cannes station-d'hivcr".
Dat was namelijk in 1834 . . . . In het sombere jaar 1834,
het jaar waarin een vreeselijke ebolera-epidcmie bet noorden
van Europa Icislcrd.', en waarin diè landen van ons wereld
deel welke tot nog toe van besmetting waren vrij gebleven
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alles in 't M'erk stelden om gcmoemdo ziekte buitcm hunne
grenzen te houden. Zoo ook Italië, — alwaar, op bevel van
den vorst van Piéniont, een dicht, sanitair kordon den
linker oever van den Var ten strengste bewaakte en geen
vreemdeling werd toegelaten, die niet vooraf een quarantaine
op den rechter oever dier grmisrivier had doorgemaakt. Fen
ordonnantie, waaraan door de meeste reizigers gehoorzaamd
werd door dat jaar éérst eenigen tijd in het niet ver van de
grens gelegen plaatsje Cannes verblijf te houden, alvorens den
hodcm van het Aiiennijnsche sehiereiland te betreden. En zoo
trof die quarantainemaatrcgel dan onder anderen ook een
Engelsch toerist, — den uit Edinhurg geboortigen Lord Henry
Brougham, — dewelke reeds jaren lang gewoon was den
winter in het zuiden van Italië door te brengen. Doch .... in
stede van, zooals zijn lotgenooten, slechts enkele ,,weken in
Cannes stil te houden, bleef ,,His Lordship" er iets langer. En
wel: .... vier en dertig jaar, dat wil zeggen: tot aan zijn dood.
Want, afgestegen in het ,,Hotel de la Poste aux chevaux",
had deze vreemdeling al dra opgemerkt dat dat wat hij elk
jaar in het zuiden van Italië ging zoeken, — zacht klimaat,
exotisch groen, blauwe zee en azuren hemel, — in even ruime
mate in het kleine, landelijke Cannes te vinden wa.s. Dus zag
Ford Henry dan ook voor het verdere van zijn leven van het

.  ,.|.e schiereiland af «-n bleef hij in zijn quarantaine.

..r bij in Cani".,. Aln aar l.i, wal.lra^ - aan .1,
<le

«route

irFréius' ̂ ëe„ eonqdex van olijlgaanlen k^ht. te midden
in IH'lb zijn ..Chaleau Eleonore bet bouwen

Cam'ir'had haar 'eersten wmtergast . . . . Dewelke al heel
poedig door anderen zou w<.rden gevo g<l. want het jaar
daarop zag het den Franschen romancier I rosper Mernnée er
is ..hivernanf', terwijl ook Lor. Brougham s vriend, de
Eimelsche generaal Tayh.r. .t zich kwam vestigen om er
weSra ziin^,Cliateau .Saint-G.-orges neer t.- zetten, daarin
nagevolg.i door het parleimmtslul .Sir TmTq.!.' Lead.^r, welkeer
zijn Chateau L.mder" bouwde, (.hat.-aux. omringd door
m-oote' tuinen, waarin door bunne cugenaars. naar het goede
voorbeeld door Lord Brougiiam gegeven, weldra de meest
wondere en fraaiste subtropische l.oomen en heesters en bloe-
men zouden w orden gejilant. en waarnaast. verscholen tus-
schen de sinaasapjiel en olijfgaarden, gaandeweg al meer en
meer zuidelijke buitenhuizen en lilanke villa s en met rozen
begroeide bungalows zouden koimm. Rondom de kleine,
simpele, meridionale visscbersbourgade aan de blauwe
.,Gülfe de la Napoule" was een exotisch lustoord ontstaan. ~

__j^r^tion liivernale , waaruit lat.^r d< lux. -stad (.annes zou
gelioren w .irden ....

Helianthus Annuus Chrysanthemiflorus
EDOOK L. SpruitHelianthus, Zonnebloem, is na de roos waarschijn

lijk wel de allerbekendste van onze bloemen. Zelfs
een kwajongen uit een Amsterdamsche steeg weet
u de karakteristieke platte ronde schijf op hoogen

stengel w el uit te duiden. En toch is dat wel een zeer bekende
vorm, maar niet de eenige. Helianthus variëert ontzaglijk en
er zijn alleen al 50 species bekend, plus nog de noodige varië
teiten natuurlijk. De Zonnebloemen belmoren tot de Com-
jiositae, de Samengcsteldbloemigen. De platte ronde schijf, die
wx voor het gemak maar ,,bloem" noemen, is niet anders dan
een verzameling van op een gemeenschappelijken bloembodem
ingeplante bloemjijes, die ieder voor zich volkomen comj.leet
zijn met stamper en meeldraden en vrucJitbeginsel: denken
wc maar aan de tallooze zonnejiitten, die in den nazom.'r
inplaats van de bloempjes komen en 's winters zoobi lekkernij
voor onze vogels zijn. Rondom deze grootc ..bloem" staat dan
een enkele of dubbele krans van bloembladeren. S3 Er zijn
allerlei Zonnebloemen: groote en kleine, éénjarige en over
blijvende. Allemaal groeien ze gemakkelijk, soms té gemak
kelijk: de vaste-plant-Helianthus kan het" ons met zijn onder-
aardsche, taaie uitloopers, waaraan zich weer nieuwe scheuten
vormen, wel eens al te lastig maken. Maar volle zon hebben
deze Zonne-bloemen wel alle noodig. Een Grieksche fabel
vertelt, dat de Zonnebloem eigenlijk een schoon meisje was.
dat haar hart aan Helios had verloren en, in een bloem ver
anderd, ten eeuwigen dage haar gezicht met de zon mee-draaien
moest, sa Wij Hollanders planten de Zonnebloem eigenlijk
alleen aan als sieraad. Wie buiten woont, bewaart de mooie
gave pitten als voedsel voor de vogels in de wintermaanden.
Maar verder doen we eigenlijk niets met Helianthus. In Rus
land, Egypte en Engelsch-Indië is dat anders. Daar is de plant
een soort schatbewaarder van goede gaven en zij wordt er
dan ook met voor het mooi, maar uit noodzaak in groote
hoeveelheden aangeplant. De gewone Zonnebloem, Helianthus
annims die eenjarig is, verschaft in de zaden allereerst een
m Rusland heel gewoon volksvoedsel; men eet de pitten
lauw als noten. Verder eten de kippen ze. Uit de pitten icordt
een mooie zoete olie gemaakt, voor verlichtingsdoeleinden
en tensbtte fabriceert men er zeep en kaarsen van. Wat er
veiscliiet als d.: olie uit de zaden geperst is. wordt op de
vaTir u'*'' onze lijnkoeken als veevoeder gebruikt. De vezelse ange taaie stengels leveren papier, en stelen en takken
worden gedroogd en als brandstof opgestookt. De ruwe blade
n Avorden door het weinig-verwende vee graag gegeten en

uit de bloemen bereidt men nog een verfstof ook £ n/t
wat het nuttige van de plant aangaat. Vooi ons is^e alle
en uitsluitend sierplant. Zonder oiis dus vei-dei te vercR ml"

hieronder^'' waarde van lederen Helianthus geven "we11 eiondi.i een opsomminu van de versehill,..,,!
zoover dat in klein bestek mogelijk is §3 17.!/)"

en bijzonder mooie zonnebloem

door verschillende eigenaardigheden in bloemvorm en bloem-
rijkdom vast te leggen en te verbeteren. Zoo onderscheiden
we de volgende vormen: var. cnlifornicus met dubbele, vol
komen gevulde bloemen, citriniis met enkele zachtgele bloe
men (de zaadcatalogi vermelden haar als Pi imrose). globosus
fistulosus fl-pl. met reusachtige, dubbele, gepijpte bloemen.
variegatus met geelgroen bont blad. nanus fl.pl.. laaggroeiend
met dubbele bloemen, en tenslotte de var. die hierbij afge-

m

n gepn)fitccrd
/vVt» van i ubcy'f^cn

HELl.ilSTins Al\MJl:S ('.Ji HY SAMIIIMI p](;}ii s
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Itff'ld is. rhrysantlwniiflonts fl.pl. Dt- Chrysanthhlocmigp. waar
\v(Mkplijk wpI ppn extra woordje aan gewijd mag worden.
Naam en i'oto zeggen al alles wat den bloemvorm aangaat.
Groot en l)lat zijn de bloemen, regelmatig gevormd, geheel
dubbel, en het eigenaardige is dat de afzonderlijke bloempjes
zijn uitgegroeid tot lange, aan het einde wijder wordende en
gespleten Imisjes, die als schubben of dakpannen over elkan
der liegen. Ze Indiben werkelijk veel weg van Japansche
ChrvsLthen: de kleur is een eeht Zonnebloemachtig helder
geel. Prachtig staan zoo'n paar takken met ruige forsche
Fdaderen en zw are bloemen in een ruime kamer of hall — m een
klein huis worden ze gauw te zwaar en brutaal, tenzij we ze m
een groote vaas in "n hoek zetten. 83 Buiten worden de planten
in goeden grond gemakkelijk 2 meter hoog. Ze vangen dan veel
wind en dat nioi-ten we zooveel mogelijk vermijden, door ze
beschut te zettpn. ant ze wortiden met diep en vallen ge
makkelijk om. 83 In goed omgewerkten grond zaaien vU' m
Nliril/Mei de grpote pitten buiten uit en bedekken ze met ei n
paar cm grond. Alle pitten kiemen en zoo zullen we later wel
flink mogen uitdunnen, w ant als de planten t( < ^ opei n
staan, schieten ze te hoog op en verliezen de onderste bladeien.
Een ruimte van een goede halve meter is wel noodig, cn

kunnen de planten zich bovendien vertakken en meer bloemen
dragen. 83 Nu wij het toch hebben over Helianthus. moet er
toch even iets gezegd worden over de roode Zonnebloem, in
1910 in Colorado in het wild gevonden en sindsdien in cultuur
genomen. Als resultaat van vele bestuivingen is er een groep
..gaillardiiflorus" ontstaan, ook wel ...Sutton's red" genoemd,
naar de Engelsche firma die met de wilde roode Helianthus
is gaan werken. Intusschcn moet men zich geen roode bloem
voorstellen: het is niet anders dan een gele, enkelhloemige
Helianthus met een bruinroode ring in het hart; die bruine
kleur verloopt min of meer in geel naar de punten der bloem
blaadjes toe. De kleur van het bruin varieert nogal en komt
af en toe dicht bij scharlakenrood-bruin. 83 Veid meer is er
nog te vertellen over Helianthus, over de vasteplant-Elelian-
thus {Harpaliurn), de komkommerbladige II. cuciunbcrifolhi.'i.
een eenjarige laaggroeiende Zonmdjloeni met enkele kleine
bloemen, de reusachtige II. .'ipcirsifoltiis, die gemakkelijk 2
meter hoog wmrdt en aan stengids van meer dan ,50 cm groote
halfdubbcle bloemen draagt, en over nog wid andere ook. Maar
dat zou te veel worden en daarom eindigenwc met nogmaals de
aandacht te vestigen op de Ghrysanth-bloemige. die toch eigeii-
jijk wel de allermooiste der dubbele eenjarige Helianthus is.

DOOR HET LAND VAN DE DINKEL
(11)

DOOR W. H. DiINGEI.DEI INBI.J de Glane bereikt de Dinkel Nederlandsch gebied
en weinig noordelijker neemt zij het gi( risstroompje
de Glanerbeek op. De bedding dezer beek is in een
grondsoort van zeer hoogen ouderdorn ingismcen, e

Vi ealdenleem, behoorende tot het Onder-Krijt, ( i< < ven zui
deiijker, bij het station Gronau o]) Duitsch gebiei , vioegi r
in een zeer w ijde en diepe groeve, eigendom der fbma r( i< <
iriann. «redolven werd voor de steenbakkerij. Dit bet rij staat
rchter -O-derf den oorlog stikende kuil is een meertje gewort t n,

hel Hooge Vtdd, links van de Glanerbeek, verwerkt
IÏ:::':,.. Eosst^sch ingezetene tleze.ftle fartle ^,.e -
blauwe ki.-i der oiitiieemvorming. die daar . yj,..
door fo-.ielrijke kalkbankjes niet duizenden .>rtna s tn >b
laniaA Onmiddellijk onder de oppervlakte der heide, onde,

een dun laagje keileem, is zij te vinden. Op sommige plaat
sen in de bedding der Glanerbeek, b.v. bij de boerderij J^child-
kamp. kan men ze ook aantreffen, naast brokken ,,liiten-
mergel" en gerolde kalksteenen — geoden —, wier kern soms
uit een schelp of fraaie, als parelmoer glanzende ammoniet
(Oxynotieeras heteropleuris) bestaat. Voorts treedt gentiemde
formatie hier en daar in den Diiikeloever, b.v. ten zuiden
der tramhalte Essenhuis, aan den dag, een enkele maal met
een deklaagje van sterk verweerde, en nagenoeg tot zand
geworden Lossersche zandsteen. 81 den Zuid-()osten van
Losser, waar de Nederlandsche grens met een grooten drie
hoek Duitsehland inspringt, strekte zii li luttele jaren geleden
nog het groote Lossersche en Overdinkelsidie Veld uit. Alleen
de smalle eultuurzoom langs de Boenhergerbeek, waar een
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„i,.t .n.nd"-lelpulil vai. '"'"'„"ral on:..- li.-la.ipstalling verdien,;
JacUl. Eén I, m.-t aij" aaJ' Wik op de^Mark,.
iet is cle allecnsiadnu^ unicum voor geheel Twente.iw.nvvtrant is ni) / " . ,\^ stiebi;.v„ "

lig Va

?:°'dró:ioparoc|...;.;;^«t  ' I- I* Iv W_  ude 2.g

n
als pg.

leld met
•sale wach-

ercl opgetrokken. De zandsteeit"i t ' ~ ". .,Hekkelkremersgat" in den
eïlicht gehaaid m „annen gedekt, is evenwel niet

Lü.sser Esch. Het t r _ meent, dat dit vroeeer dnnn
is wel

iaw.. In Men meent, dat dit vroeger door
zoo oud als het muu ^ die door brand vernield

TOREN VAN DE V.M. ST. MAARTENSKERK TE LOSSER
(13e EEUW, ZADELVLAK UIT 1667)

ilrictal boerenerven, het Welpelo. Becrnink en Luierman, in
het groen tusschen hun kampen en maten verscholen lagen,
brak de eenvormigheid der wijde vlakte. De textielindustrie
bracht echter verandering in dit heeld; Gronau zoog een
stroom van arbeiders naar zich toe. lokte behalve de menschen

uit de buurt ook honderden gezinnen uit de arme heide
streken van Drente en Friesland. Gretig werden deze ,.Frie
zen" aangenomen in de Gronausche fabrieken, vonden ge
woonlijk eerst onderdak in een kamertje bij vrienden of in
een boerenschuur, of wel, zij sloegen na enkele weken, als
de verdiensten begonnen te komen, een keet op in het veld
langs den zandweg naar Losser. Weldra verrezen er ook de
eerste steenen arbeidershuizen en zoo is deze vestiging, om
streeks 1890 begonnen, thans uitgegroeid tot een flink dorji.
Overdinkel, dat reeds in 1907 zestienhonderd zielen telde.
In het jaar daarna werd, dicht
bij de grens, de Hervormde
kerk gebouwd; in 1910 volgde
het kerkgebouw der Roomsch-
Katholieken; spoedig daarop
een klooster en een aantal scho
len. §3 Doch de nood van den
tegenwoordigen tijd drukt met
volle zwaarte op de arbeiders
bevolking van Overdinkel en is
een bron van groote zorg voor
de gemeente Losser. S3 Zoo
was, zeer in 't kort, de groei
van deze jonge nederzetting.
En de oude boerenerven, bijna
niet weer te vinden, „droo-
men , zooals burgemeester C.
J. A. van Heivoort in zijn
boekje ,,Losser voorheen en
thans vertelt,,,achter Ruwen-
berger- en Rotermansbeek in
hun voorvaderlijke rust, al is
het moderne, industricele leven
veivaarlijk dicht reeds komen
opdringen en betwist al meer
<-n meer het land van de katoen
flat van de heide". SI Vervol-
gen wij onze wandeling langs
de Dinlcel noordwaarts, dan
tieklcen weldra de torens vau

l

1  lo'ts bekroonu wnv*. "een hooge sj)!!'- „iet weer m zijn oorspronkelijken
tengevolge van ge van Losser verbrand
vorm is ojigebouwi . 155.5 rukte de Mun.stersche
is, staat vast. Uem J , j .^^n Galen Twente met eenbisschop ^'hnst ƒ el ƒ mnha
leger binnen. 01 ^.^n 22 op 23 September kwamen
uit te vechten. eerste plaats die het ontgelden
zijn troepen e lichterlaaie. Den anderen
moest en we ^eer 45 huizen in de asch en bovendien
morgen lage g klokken waren gesmolten. De

W l keurde deze w aiidaad geenszins goed. doch het
w'rhtsglvoel der .slachtoffers werd door het ophangen van den
br^dftichter niet bevredigd, getuige het alom nog bekende
''•'"'!':'Berendken van Goalen stak Eoster in braand.

Jaag den schelm noa t Munsterlaand .
S3 Losser bleef bezet door de bisschoppelijke troepen tot
den vrede van Kleef, in April 1666. Collecten werden er
nehoudeii voor het herstel der kerk en den aankoop van
nieuwe klokken, die door Jan Fremy gegoten werden, doch
de opbrengst liet niet toe. het gebouw zijn ouden luister te
hergeven, en daarom neemt men aan. dat het tegenwoordige
zadeldak'van den toren in plaats van een hooge, veel geld
kostende spits kwam. 83 Het lijkt mij evenwel zeer goed
mogelijk, dat óók voor den brand de toren een zadeldak heeft
gedragen, evenals tal van torens in het naburige We.stfalen,
even over de grens, zooals te Alstatte. Ottenstein. Wessum
en vele andere dorpen en stadjes in t Munsterland, waarop
Losser voorheen sterk georiënteerd w as. getuige de reeks van
boerenerven in de marke Losser, die in estfaalsch • bezit
waren. 83 Thans staat de oude St. Maartenstoren alleen. De
kerk. die van 1633 tot 1810 in blijvend bezit der heerschende
religie was, werd in 1810 oji last van koning Lodewijk Na
poleon aan de Roomsch-Katholieken, die de overwegende
meerderheid van zielen vormden, teruggegeven: de toren ging

iet wijd uit elLaar geLouwcle
dorp Lo,sser, excentrisch mid-

IN HET LOSSERSCHE ZAND
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aan de burgelijke gemeente
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ingen

Züodat deleente in 1900 een nieinv grooter kerkgebouAv op
e plaats aan den buitenkant van bet dorp stichtte,
verk werd afgebroken en de plaats, waarop zij stond.

ge-

tdeek het gebouw langzamerhand \ é»'d te
H.K. gemeente in 1900
een andere
{)(> oude ke ^ ^
aan het marktplein toegevoegd. S3 Of het met den'vroegeren
kerkpatroon St. Martinus in verband staat, weet ik niet,doch
eigenaardig is het zeker, dat Losser nog een der weinige
Twentsche dorpen is (ja misschien het eenige), waar de St.
Vlaartensviering op 11 November nog in eere wordt gehouden.
Op den namiddag van dezen dag trekken de dorpskinderen
ihior de bochtige straten en zingen voor de huizen der
iroede ingezetenen en voor alle winkels:

..Sunte Mertens vöggelken.
Har zo'n rood, rood köggelken.
Har zü"n rood, rood röksken an.
Hei Sunte Mertens man.

Loat mi hier nich langer stuan.
Ik mot van oavond noa Meunster goan.
Meunster is hier so w'iet van t oan,
Woar ik nich good hommen an.
Hier woont zon'nen rieken man,
Dè zoo völle géven ka.n
Appelkes geven. keiiKsK ■ g
Zoalig zal hij sterven- „
Den hemel zal hij erven-"  , „prol en gevecht, als met

§3 Wat is het dan een tot ^viens eer het lied
volle handen lekkernijen ('«"r he
wordt gezongen, onder de kleine z»^ « ant dan kriiet het
Doch wee. als de deur ge.
liedje een slot, dat den gierigaar

/en.

deine w ant dan krijgt het
?sloten ^ , .7per moet beschamen:

jrd ^

' Lutte.

„Vpur riekmans iriete veur," i)
doar hangt .^^ p^ naar de

.r, 1 • I t «lori) Losser. , ,„..i..;tieke stendermolen.sa Even buiten het ' r„ ir
, , ̂ ...inine aren de k» .^vaardige aanvulling

-tond tot voor weinig' j , n een , r
.  1 t I-mdschai) .ipii Ueiiekamiier- ofeen sieraac ^ ,vanneer meH ̂^^^^^^.pnlang heeft hij het

van het dorpsbe naderde- , pP in 1917 moest hij
Lut.erdijk h.t ptóa g""»";."- , pfpctrieiteit opgeven.De
zaad van den Losse _ stooin j^p^tond toen nog niet
den ongelijken ,, "^Ische ^ noorden van het
vereeniging ..De Hol 1"' n'rshan«L-"^^ „aar het oosten be
en dus viel hij onder ̂  ^ b ^^ndbergen van hetpocht

ilorp, waar üe rechteroe"*''''' ̂ pgjcr Voorheen en Than.s.de Dinkol een
der

1) Aant.: Ontleend
schrijft, liggen op ^ Helvoor^'

l)E
jP^ HET LOSS

Lossersche Zand, heuvels van stuifzand, met heide en den
nen, woagholt (jeneverbessen) en berken begroeid, een ge
liefd oord van uitspanning, niet alleen voor Losser, maar in
meerdere mate nog voor de bevolking van de industriestad
Fjiischede. Duizenden komen in den zomer hier, om uit te
rusten in het witte zand, op het gras der weide of in de scha
duw van het hout en het stof der fabrieken af te s[)üelen in
het snelstroomende koele water van het kronkelende rivier
tje. Van de toppen der heuvels dwaalt de blik ver in 't rond
en blijft rusten op de hooge witte muren van het klooster
der Diiitsche paters, even over de grens in de boerschap
Bardel na den oorlog gebouwd. SI Nadat de Dinkel de Ra-
vcnshorsterbeek heeft opgenomen, stroomt zij over een af
stand van ongeveer 3 kilometer in vrijwel noordelijke rich
ting vlak langs de grens van Flannover. Slechts een smalle
strook weideland scheidt haar van de rij landspalen. Aan
haar linkeroever liggen een geheele reeks boerenerven: Kraes-
genberg. Bloem, Snoeyink, Binkhor.st, Teusman . . . alle zon
der uitzondering mooi gelegen, sommige dicht aan de uit
monding van een heldere beek, waarover schilderachtige
houten brugjes voeren. Veel genot geeft een tocht lang den
Denekampcr Dijk noordwaarts, die afwisselend leidt door
heide en bosch. langs den rand van oude bouwkampen en
nieuwe, op de bruine heide veroverde weiden en door scha
duwrijke lanen bij de oude erven. SI Bij ..de Popjie" kruisen
de groote verkeersweg van Oldenzaal naar Benthcim en de
dito spoorlijn het riviertje. Breed is hier zijn dal, door de
onbeteugelde waterloopen in den loop van eeuwen in het
laagterras uitgeschuurd, zéker 400 meter, en zeer mooi rijzen
plotseling de steile oeverranden op uit de brcede weidevlakte
met haar boschjes van wilgen en elzen, doode rivierarmen
en drasse poelen. Scherp is de tegenstelling tusschen deze
groene vlakte en de rogge-esschen aan den oostkant, een
beeld, dat trouwens telkens weerkeert, als wij de Dinkel op
haar loop volgen door het land van de Lutte en Beuningen.
sa Het moderne verkeer volgt in hoofdzaak de oude route,
want hier. bij de Poppe (de naam is ontleend aan een niet
meer bestaande drukke herberg), sneed ook de oude postweg
van Amsterdam naar Hamburg de Dinkel. Van Dclden ko
mend, liep deze brecde zandweg ten zuiden van Oldenzaal,
langs den z.g. ,,Courantenpaar' (waar de post werd afgegeven
en in ontvangst genomen), door Berghuizen en de Lutte in
vrije rechte lijn op de Dinkel aan. En nog bestaat die weg;
heuvel op en heuvel af doorkruist hij de uitgestrekte bos-
schen van ,,Boerskotten", de ontginningen en donkere naald-
bosschen van het Lutterveld en loopt langs den rand van
het rijke, nog te weinig bekende arboretum ,,Poortbuiten

van de familie Gelderman oost
waarts. Doch dan loopt hij dood
in de Dinkelweiden, want geen
brug vormt daar meer de ver
binding met den anderen oever.
Op Duitsch gebied moet de
oude. met berken omzoomde

'  naar Gildehaus en Bent-
heim de voortzetting ervan
zijn, maar ook deze route is
eenige jaren geleden alweer
verlaten en de breede auto
straat fieeft alle hinderlijke
bochten afgesneden. Verlaten
liggen ze nu links en i*echts
van den betonweg en de eige
naar van de overoude herberg
,,de Springbiel", op den Duit-
schen kant gelegen, kan nu
wel zeggen: ,,Gott bewahr uns
vor der Autobahn . Immers
op een steen in een der bijge
bouwen tegenover de herberg
met baar ten deele nog getra
liede vensters staat te lezen:

„Als man das jahr 1850 zahlt,
Durch Hturm gofallen und wie-

[der her gostellt,
Gut Logies für Wagen, Pferde

[und jedennann,
Gott bewaiir, uns für die Eisen-

[hahn."
Daxf: v<ir5c uch tin g cïcli-

zand
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ACHTERZIJDE VAN EEN MUTS UIT VLIJMEN ^ ̂ gj
Niet ver ten noorden van den Bentheimer weg beginnen oj)
den rechter Dinkeloever de uitgestrekte heideheuvels, pijn-
bosschen en witte zandverstuivingen van het Lutterzand,
een streek zoo schoon in haar soort, dat zij in geheel
Overijsel haars gelijke niet heeft. Doch den lof van dit uit
verkoren gebied te bezingen, blijve voorbehouden aan een
volgend artikel. [Wordt vervolgd]

Noord-Brabantsche

boerenmutsendrachten
IJOOK \^'lLI,Y Ver.STEHDe oorsprong der nationale kleederdrachten, en bij

gevolg ook boerenmutsendrachten. moet gezocht wor
den in de zucht van de bevolking om zich te onder
scheiden. ÖQ Dc wil om zich te onderscheiden kan

men zelfs terugvinden in gewestelijke concentratie, waar de
kleederdrachten, w elke door de hoerenbevolking der verschil
lende dorpen W-orden gedragen, somtijds beduidend afwijken,
sa Velen — in 't bijzonder stedelingen — zien in de oiuler-
•welsche nationale kieederdrachten een kenteeken van achter
lijkheid of ..boerschheid". §3 Indien we echter dit onderwerp
een beetje dieper beschouwen en bestudeeren, komen we tot
de conclusie, dat de nationale kleederdrachten voor de boe
renbevolking in zekeren zin een ideaal vormden en zij deze
kleedij veel mooier vond of nog vindt, dan de gew one ..stads-
kleedmg". Trouwens, deze liefde voor de nationale kieeder
drachten toont dc oprechtheid en de onbedorvenheid dezer
menschcn. SI En dan laat ons eerlijk zijn: was het niet
veel beter rlat de boerenbevolking zich unaniem aan de oude
kleederdracht hield? SI Verleden zomer was er een bijeen
komst van boerenmeisjes op het schilderachtig gelegen kasteel
^,Bouyigne bij Breda. Al die buitenmeisjes droegen de „stads-
kleedmg . De me<-sten hadden frissche, blozende gezichten
sommigen waren zelfs knap te noemen, maar dc kleeding

deel zo nitzonderingen — door het meeren-e^l zonder smaak gedragen. En ik dacht onwillekeurig, hoe
e verschillende soorten van Brabantsche mutsen en de
aaibij mm of meer passende kleeding die meisjes veel aar-
iger zou gestaan hebben, dan de moderne jurken en hoeden
« » than, .Irag,,,. a D« „„dc, di„ hu„itio L i, "t"
tïkrh kleed„clracl„,.„,
en de uitin ' samenhangen met het nationaliteitsgevoel

«ijn. loVir'T'' ''t"'"'-" 'likwijl, fkttru,
zelfs meniee stad I z,eeuwsche costuums. waarineus menige stadsdame zich laat fotografeeren TTit rl,..

oogpunt beschouwd zijn de oude nationale kieederdrach

ten over het
die meermalen
nationale drac
verouderd I

a

eiil

veel mooier danlgcnn-on
wan

in'ii folkloristen
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(b- moderne kleedij.
§3 Degene die de

„verblijiselen van een
dit gebied onkundig
,,;ti)etici voelen zicli

'f'jf-. .^!^!.m'aa"mrVrokken tot deii11

eze

onwiïlpkeui ig
de schüonbeiil van

indiaer k<
■de

drachten
•. sa Zrr

en zien hierin
zeker zou een

 iiii< • - , ,een e.g. j ^ iiatio'ial^" drachten menig.

*  '"""■'■O®-(»en
oprt^cnt ' kixmth i** ■ " '

I,, .1, |,..v..lki"?
■  ,..,.Len 111 ons Jaim " .1,.., al

l

O

zedenweinig streken
zoo gehecht aan

kolge biervanSl^Tengevmlg'-
g<e ool en

i„ deze prov ^
bel" tot 'laar karakterig-

jn Noord-Brabant.
in ('ie nog menig

dracht,
dcelen.
Meierij van

van

kan ieder
ken. waar
toch hebben

geen'/o-''" 'SkloriStisi-b ^l^S bib'-agt. ^ T;>'
tiek en romantisch i^;';''^;„,,,,vijfel<i de trad.tionee
„ade gebruiken beliooit n ^ staatkundig uit dru^ De provincn h ■ ^ pvlaiigrijkste deel vormt de

Het uitgestiekts ),,<t<-lijk <l«'e] d<T provincie:
■- Aeh dl I^aronie van Breda, terwijl in

111 het midden bevim t / |iergen-op-Zoom ligt. Elk
\v,.s„.„ i..-.
deze deelen Imudt • .

van <ieze gewesten
de drachten nim ol

deze gewesten
I  De boerinnen mhoofdtypt • V ^vijde muts 111 ig xuei
dragen een opvallen r ,.n'h<-t Markgraafschap Bergeii-die van de Baronie van B. la . nl^
op-Zoom. sa Aan < «-n ac j>evindt zich een langeen zwarte ondermuts woi ..o,,looit. Sï De oud-Noord-

der meest
Ie mutsen-

uit drie
_  deel vormt de

lijk <le<
liaron i<-

Bergen-oj>-
igeii mutsendracht op na. AI

^(.rdeeld worden in slre-
van elkander alwijken.
duidelijk te herkennen

.Meierij van den Bosch
vergelijking met

w eei

meer

elk een

ondermuts nauivi^ ^d e zijkanten uitidooit. ^ D.
.,,.v.„onliik van echte kant gemaaktstrook, welke naar

Brabantsche boveiimuts is gev
en is door haar volumineush..id
voren, boven het ^ j j ,] ^,ver het hoofd (de kruin
kneepje. »f l."-:'!-..!' .fl.anpenrfe „eonk. Ge-

ijzoiider kostbaar. Van
rtoont ze een aantal verticale

b.'kleed met rouwdoek of
d<- ..polier elke achter

of bo'dem) eiï van achteren een
durende den rouwtijd is d<- mu s„rgadinc. ® Ter vernieongju-".
„ver de .nuts « „rd. ""e'' .p ,,f kurale, Franje.,

;■ ™""'f-de mul. knmt te lippen ,n. met een l.andje aan denover de 'iJhmidi'ii- Aan de mut. rijn griinte.
bj'edé 'Lijdet. linten l.ete.tipd. nelke „npete.-r tut aan het
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W'EEKSt lIE MUTS
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iiiiddcl alhangt'ii. m \aii IVini,. •
.,hiii.-mi,. v„„ .1,. ® 'i-
[H.lkTs, w:Kir\ an soniini.f,.. v' " i
itaar aijii. amicr.- iiiiii.l.T naar a l ' '"i arcr knst-
.Iraaa.lrr. II,„a,, ! ui, ? i f van .1..
u.-l i.i.-l l.laau ,l„„ru,-i-kl nf vi'l''
l.lauur ,i,„. Ilaa,. n.u a l"-.,''''
„..nll -iaa-iaal 1,.., „lal „-l „wl ' ' 'rv:""" "'" 1"'"'"'

l,..r,,.nl,.a„lkin„ als' a.uiu.nn^a;"'';:;;;!;'':;:-,; -
omdat zo in tcjicnstoUino; „1,4 die v,n do t . ,>;•

door FuitcmnonsöluMi H('t i oodraoon
met van voren drie rijen looit T "'"'t

l a- ' . ven lange kanten ,ktrookvan achteren, en t^vee hreede linten .\-.nToi , '
vi„,i, aici, ,a.n laki,. I,I, iaa. A"

,lt ,.i,.l,T ,1,. k,n vasla,.l„„„l..„ uitte atrik M
tl„k ,lraa,tt ,1,. \|,.i,.rii „„„ , ..er, 'ta-,

'  .";- t vat, ,,,,, ,, «Irl,. „,.,a.„v.,l5.,.,„|,. ,.iiel,|t„, |.l,>n,t,|,.a. t,.tu,| ,1,. |,„| „vertrnkk™ ia „„-t hrtaal i,..
i.l,.,.t<l atj.l,-,, Ittit ,1,. arlttrrkan, vorai.T.I I,l,„.,„,.„
uttt,- atnl , n atl,at,!;,.,„|,. Hnt,.,,. laatat,- .Irachtfn «ijk,-,,

""'1 'Iv vnri;;,.. Sl It, ISral.atita l.nofdatail troft
men nog >j)oradiseh de zoogenaamde Bossche diensthoden-
muts aan. cselke zeer eenvoudig van samenstelling is. n.1. drie
rijen iilooit j.-s hoven het voorhool'd. Die samengestelde massa
plooitjes noemt men ..de tnik". D(> mnts wordt onder de kin met
een langen hand en strik vastgemaakt. Onlangs was ik op
een Zondagmorgen getnig;- van een rustiek tafenmltji' te Oii-
uchot (.Meiei ij van den Bosch), n.1. het ter kerke gaan der hoe
ren. dat wel een frappant contrast vormde met den gang
naar Bouv igne der huitenineisjes. welke ik hier reeds ver
meldde. Dit (lorjije is in geheel Brahant en zells hniten de
grenzen hekend om z n hnitengewoon >ehilderachtig markt
plein. Ss Het plein wordt aan alle zijden omgeven door fraaie
liiidehoomen. Hier hevindl zich eveneens het mooie onder-
wetsehe raadluiis en prijkt het katholieke kerkje als een jn-
vveeltji' van houwkunst, dat door verschillende schrijvers
wordt geroemd als het schoonste plattelandskcrkje van rSe-
derland. SI Phi terwijl op dien Zondagmorgen de zilveren

n

I's

BOERIN UIT NULAND MET POFFERMUTS

klanken van het kerkklokje de geloovigen ter misse riepen, zag
ik ze aankomen, de hoerinnen uit de Meierij: oude vrouwen
en vrouwen van middelliaren leeftijd, hijna allen met de ka
rakteristieke Meiersche mutsendracht getooid. Sommigen van
haar droegen kosthare. met fijne kant opgesmukte ]ioffers.
anderen weer eenvoudige modellen, en verscheidenen zells
typische ..cornetmutsen". Door den wind woeien de met
fraaie hloemen versierde linten fel op. SI Dezi' drachten
sloten zich dan ook wonderlijk goed aan hij het dorpskadcr

dit idvllisch plekje mi'l z n middeleeuwsch kerlvje envan

eeuwenoude entourage. (Slot volgt)

iCHTERZIIDE VA\ DE OIliSCIlOTSCIlE POFFER, DIE RUK
UERLOEMD IS

TOORTSEN
Dooit G. Kromdi.iicWE leven in een tijd van versohering, alle onnoodige

uitgaven worden .streng vermeden, zelfs vele nood
zakelijke werkzaamheden worden dikwijls tot
later uitgesteld. Kan het eerste er nog eenigszins

mee door, het tweede daarentegen is geheel uit den hooze.
Verwaarloozing en alles wat daar eenigszins mee in verhand
staat, heteekent aehteruitgang, terwijl het later schatten
gidd kost om een en ander weer oji het oude jieil terug te
hrengen. Zoo i.s het met het huis en meer nog met den tuin.
want hier hebben we ineerendeels met levend materiaal te
doen. Geven we de planten geen zorgvuldige behandeling,
dan gaan ze kwijnen, ze worden ziek en gaan tenslotte geheel
dood. Indien uw heggen niet oj) tijd geknipt worden, zullen
ze geheel vergroeien, terwijl ze onderaan kale [ilekkeii krijgen;
indien uw heesters niet op tijd vakkundig gesnoeid wordmi,
zullen ze geheel uit elkaar groeien; uw vruehthoomen niet
op tijd gesnoeid en gesproeid en u zult zieke hoomen en weinig
vruchten krijgen. Moet er bezuinigd worden, dan dient
men den tuin.;, zonder hem te verwaarloozen. zoo practisch
mogelijk aan te leggen, zoo dat er niet te veel onderhoud
aan is. Zijn we in het bezit van een grooteren tuin, waar
altijd enkele hoekjes hij zijn die van het huis uit niet zichtbaar
zijn, en die ook in den tuin zelf weinig opvallen, dan is het
niet noodig dat we'oj) dergelijke plaatsen planten zetten die
veel onderhoud vereischen; we zetten daar juist gewassen,
die zich zelf helpen. SI Tot deze „self-help"planten mogen we
ongetwijfeld de Toorts of Verhascurn rekenen. Men onder
scheidt de tweejarige en overblijvende soorten; heide zijn ze
echter even gemakkelijk. De tweejarige soorten, zooals Ver-
haseurn thapsiforme, met wollig behaarde hladeren, voimen
het eerste jaar alleen een hladerrozet, het tweeile jaar vei-
s( hijnen de zware hloemstengels, die echter voldoende stevig
zijn. zoodat ze niet opgebonden behoeven te worden. Na den
liioei sterven de planten, y.v hebben eehter eerst een massa
zaad gevormd, zoodat het volgemi jaar laf van plantjes vei-
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schijnen, die men niet behoeft te verplanten, noch uit te
den sterkste wint hier wel, de zwakkere

zurter"'gtvVif het spoedig op tegen hun kluchtige naburen.
De planfen, vooral de gewone Verbascum Thap.sus, vormen
bloeSnvds van een tot twee meter hoogte, dieprijk bezet
zjïr Tet kleine gele bloempjes. Heel moor rs de Verbascumolympicum met forsche bladeren en
een vertakten bloemstenge , d.cht
bezet met groote gele bloemen.
Snijdt men den hoofdstengel ter
stond na den bloei af, dan vormen
zich uit de oksels der bladeren, die
lager aan den stengel geplaatst zijn,
weer nieuwe bloemstengels, die tot
laat in het najaar door bloeien.
Tenslotte wijzen we nog op de Ver
bascum phoeniceum, die eigenlijk
tot de overblijvende soorten ge
rekend kan worden. Men kan ze èn
door zaad èn door wortelstokken
vermenigvuldigen, welke laatste ze
in den grond vormen. De Verbas
cum phoeniceum vormt platte bla
derrozetten, die minder .sterk be
haard zijn. Ze geeft een bloemstengel
van 60 tot 80 cm, bezet met paarse
bloemetjes. Hiervan bestaan ook
nog enkele hybriden met rose en
witte bloemen. De beste tijd van
zaaien valt in het vroege voorjaar,
zaait men in den kouden baklofin
potten in de kamer., dan kunnen ze,
vooral de laat.ste, reeds in het eerste
jaar bloeien. Zaait men buiten uit,
dan is eind April—begin Mei vroeg
genoeg; men kan dan direct ter be
stemder plaatse uitzaaien, ze bloeien
dan het volgend jaar. Het eenige
waar men op heeft te letten is, dat tijdens het zaaien en vóór
het verschijnen der jonge plantjes de grond niet uitdroogt.
Het is niet alleen op plaatsen die men met goedkoope ge-
M'assen beplant wil hebben dat de
Toortsen te gebruiken zijn, ook in
andere meer in het oog loopende
tuingedeejten zijn ze op hun plaats.
Hoe mooi staan ze bijv. achter in
den bordier, waar ze met hun soms
tot twee meter lange bloemstengels
ver boven alles uitsteken. Ze zijn
heel goed in combinatie te gebruiken
met de.donker gekleurde .stokrozen,
ook een fraai gewas op den achter
grond ."van den border. Bijzonder
moóiTzijn de Toortsen wanneer ze in
z.g. hakbossehen geplant worden,
vooral in de lage boschjes het Ie of
het 2e jaar nadat het hout gekapt
is, ze steken dan ver boven het jonge
kreupelhout uit. Op die plaats laat
men ze rustig hun gang gaan. ze
zorgen daar zelf voor een natuur
lijke verspreiding. Heeft men een
geschikte plaats tegen een altijd
groenen achtergrond, zooals Hul
sten, Coniferen enz., dan voldoen
ze daar ook uitstekend. Hoewel ze

op alle grondsoorten groeien, tieren
ze toch het best op een zandigen
grond, in de volle zon.

N.-BRADANTSCHE BO

Jonge vogels zouden dus
wassen dieren, evenals de
dit gelden. Het is logisch
soorten en individuen zijn.
goed te kunnen aanpassen;

ERE^M^TSr.^DBACln LN.
DIENSTBODE U ER DEN BOSCH iM ET HET ZGN.

DIENSTBODENMU TSJ E

NES TKAS TOEHEIMEN
{Slot van bladz. 51)

ERDER is hiït zeer belangrijk om op het verande
ren van de leggewoonten te letten, hetwelk een ge

ler dieren. De velehet ouder worden d(volg IS van
verschillen in aantal eieren, begindata van den leg

enz. doen vermoeden, dat zich het groote levensproces der
ook afspeelt in de individuen afzonderlijk.acclirnatisatie
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buiten

minder aangepast zijn dan de vol-
oude. Kn ook voor soorten zou
aan te nemen, dat er even goed

die blijk geven zich steeds minder
die verzwakken en sterven ten

/j 1- „r.1 Ten slotte zijn er verschijn-slotte uit (declimatiseeren). ̂  r* J
selen- die meer van ongunstigen
aard zijn: degeneratie- en patholo
gische. Zoo kwam aan het licht,
dat de kans op het mislukken van
de legsels periodiek in sterkere mate
terugkomt in den loop van het
broedseizoen. en dat wel drie maal,
namelijk bij de vroegste legsels, de
late en eindelijk bij de vervolgleg-
sels. Dit gaat met allerlei storingen
gepaard: nestbouwen. eieren leggen
en bro( den tegelijk, het verlaten
van het broedsel, eieren worden ge
legd vóór dat de jongen van het
voorgaande legsel zijn uitgevlogen
e.d. Deze storingen kenmerken de
zoogenaamde legmoede vogels,waar
van een der bekendste nestkast-
vogels. de pimpelmees, een mooi
voorbeeld is. Deze zou de oudste
soort van de Parus-familie zijn.
\'an deze declimatiseerende soort

zijn echter lang niet alle indivi
duen in gelijke mate legmoe. Groote
verschillen komen voor. §3 Naast

dit alles werden nog enkele belang
rijke feiten gevonden wat betreft
den samenhang tusschen de legge
woonten en de vegetatie, waarin de
vogels leven en broeden. Bij verge
lijking namelijk van de verkregen
resultaten in naaldhout en loofhout

werd gevonden, dat de koolmees, die in het naaldhout
broedt, hooger geacclimatiseerd is dan zijn verwant uit het
loofhout! Wolda constateerde, dat de broedperiode hier eerder

begint en later eindigt dan in het
loofhout, dat er meer tweede broed
sels zijn, dat het hoogtepunt van
de legperiode een neiging vertoont
zich naar het tweede legsel te ver
plaatsen. wat zou wijzen op toe
nemende kansen voor een derde leg
sel. De zich aanpassende vogel zou
zijn broedgebied verplaatsen van
het loofhout naar het naaldhout.
In andere gevallen vindt een over
gang plaats naar de struiken, die
het voedsel eerder besehikbaar stel
len dan de boomen, en van daar
naar den grond, of van het bosch
naar de menschelijke omgeving. El
ke omgeving heeft in dit opzicht
eigen mogelijkheden en onmogelijk
heden. SI Ten slotte ligt het voor
de hand. dat men ook het trekver-
sehijnsel in het licht van het accli-
matisatieproces kan beschouwen,
waarbij natuurlijk ook de belang-

geologische en klimatologische
veranderingen iri ons werelddeel
— evenals trouwens overal elders —
sinds en wellieht ook vóór en tijden.s
^  in aanmerking moeten
worden genomen. S3 Tot zoover. SQ

,1 . 1 • 4 1 ziet, dat de onthulling der
fHt™ aan het lichtiiectt gemaeht.welke ons dAvingen na rlta,,!. i

levensverschijnselen. ̂  Mogen v f ten iV
dat Wolda de regelmatigheden de wetten J
ook bij den mensch gevonden heeft m^:
werp, dat niet in dit blad thuis hoort M 'T'' '
reden dring ik er hij de lezers on a
t-Qctr..,a 1. ^ 1 ' • ' 1 zelf eens met het nest

en. Het zal I veel
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kastonderzoek te heginm
kunnen versch geestelijk genotaffen !


