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De bestellingen dienen per postwissel te geschieden aan de Centrale Boekerij van het
Koloniaal Instituut, Mauritskade 65/66, Amsterdam.
Begrijpelijkerwijs zal de verstrekking onzerzijds slechts kunnen geschieden „zoolang de
voorraad s t r e k t . "
Th. D F L P R A T .
W n d . Bibliothecaris.
Natura Docet. — Wij ontvingen het jaarverslag van de Stichting N a t u r a Docet en het
verheugt ons, daaruit te zien, dat het haar goed gaat. Het eenvoudige museumpje van
weleer is n u uitgedijt tot een Museum, een Boekerij en een N a t u u r m o n u m e n t . H e t musenm ontving weer een bonte verscheidenheid van geschenken, zooals dat met museums
doorgaans het geval is, en wij zien,dat naast de plant- dier- en delfstofkunde de ethnografie
ook al een belangrijke plaats gaat innemen. Het zal niet lang duren, of we zullen vernemen
dat ook het nieuwe museum te klein is. Dat is niet zoo heel erg, want bij de goede stemming, die ten opzichte van Bernink's Stichting in Twente heerscht, is uitbreiding zeker wel
gewaarborgd.
De Boekerij telde bij het uitbrengen van het verslag reeds 1226 nummers en bevat zeer
vele kostbare prachtwerken. Een catalogus is in bewerking en wordt op aanvraag ter inzage gezonden. Later wordt hij wel eens gedrukt en tegen vergoeding verkrijgbaar gesteld.
En dan het n a t u u r m o n u m e n t , het Molenven. Leden en donateurs hebben toegang tot
dat mooie landschap: meertje, rietland, natte en droge heide: een uitwaaikoni met veenvegetatie. Het is te hopen, dat men middelen moge vinden, om dit natuurmonument eens
goed in kaart te brengen en nauwkeurig natuurhistorisch te beschrijven, dat verhoogt
meteen zijn waarde voor nu en voor de toekomst.
Het is onnoodig, de groote beteekenis van deze Stichting nog nader uiteen te zetten. De
contribueerende gemeenten hebben voor hun scholieren vrijen toegang t o t het museum,
ja, niet alleen voor de scholieren, maar op een vast te stellen week zelfs voor al hun ingezetenen, zelfs al zijn die persoonlijk geen lid van Natura Docet.
Maar ik zou haast wel denken, ieder Twentenaar moet lid willen zijn van die stichting
opdat zij zich nog ruim kunne uitbreiden in de goede richting, waarin zij zich tot nu toe
heeft bewogen. Kn niet alleen de 'Twentenaren, maar alle Nederlanders. Wij mogen toch
wel blij zijn, dat o.a. 'Twente een deel van ons land is. Bovenal echter mogen wij ons er
in verheugen, dat de Stichting Natura Docel het bijzonder natuurschoon van dat gewest
aan ons heeft geopenbaard.
Voor het lidmaatschap der Stichting geeft men zich op bij den secretaris J. B. Bernink
te Denekamp.

J A C . P. T H I J S S E ,

Een mooi boekje. - Aan werkelijk goede plaatsbeschrijving is in ons land nog maar
bitter weinig gedaan. Wij hebben op dat gebied eigenlijk alleen maar Uit ons Krijtland"
en „Het Dinkelland". 'Thans worden wij verblijd met: ,,l)e Bodem rond Markelo" een handig klein boekje van i ; 90 p.p. versierd met een paar mooie foto's en zeer mooie kaarten.
Het is een geologische beschrijving van de omgeving van Markelo, een van de mooiste Nederlandsche landschappen, leder kent natuurlijk den Heriker Berg tusschen Markelo en
Goor met zijn verrukkelijke vergezichten. Wel, al wat ge daar ziet van Rijsen tot Diepenheim, van Holten tot Goor, d a t wordt door den heer Dijkink, dit' er iederen steen, ieder
kluitje kent, voor u beschreven: hooge grintgronden, keileem, spoelzanden, stuifzanden,
plassen, broeklanden, daaronder ook het beroemde Klsener broek en het Stokkumer Flier,
waarvan we in onze jeugd al lazen in Staring's Bodem van Nederland.
Dit boekje is niet alleen van belang voor bezoekers van Markeloo, Rijssen of Goor maar
voor ieder, die in zijn eigen omgeving wil leeren rondzien. Van harte sluiten wij ons aan
bij wat Prof, van Haren zegt in het inleidend woord tot dit mooie hoekje n.1. dat dit voorbeeld navolging moge vinden en wij voor meer plaatsen dergelijke stndie's mogen krijgen.
Zoo heel makkelijk zal dat niet gaan; de heer Dijkink heeft aan zijn boekje een arbeid moeien besteden van het zeer eerwaardig aantal van zeven jaren. Moge hij er nog lang plezier
van beleven.
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