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niet zeldzaam is. Ik heb die daar meermalen gevonden. Daar vond ik ook nog de gagel 
in overvloed, trouwens ook hier in de Vuchtscne hei heb ik ze al veel gezien. Ik zeg 
dit, omdat U ergens vertelt, dat het U toeschijnt dat deze sterk aan 't verminderen is. 

's Hertogenbosch, Cap. Klooster. BR. DONATUS. 

Uit Drente. — Vermoedelijk is er in uw artikel over Drente een kleine naamverwisseling 
geslopen en moet er voor Loodiep": Loonerdiep gelezen worden, naar het dorpje Loon 
op eén uur gaans van Assen, terwijl het Loodiep stroomt in de nabijheid van Coevorden. 

Het landschap aan het Loonerdiep is toch bijzonder mooi. U moest het eens zien in 
het voorjaar, als de slootkanten versierd zijn met Primula acaulis en Chrysosplenium en 
de weiden doorspikkeld met de donkere Phyteuma spicatum. Het zou prachtig zijn, als 
daar een flink stuk in den huldigen toestand kon blijven, temeer omdat het op zoo 
kleinen afstand van Assen ligt. Aan de eene zijde van het Looner Diep ligt die doode 
rivierarm in uw artikel genoemd, aan de andere zijde die oude weg met zijn afwisseling 
van geboomte. 

Assen, 12 Nov. '25. R. STAAL. 

Ja, natuurlijk heb ik het Looner Diep bedoeld en ik zegen nog het oogenblik, dat de 
Assenaren ons daarheen hebben gebracht. Het zou mij persoonlijk wel vijfentwintig gulden 
per jaar waard zijn, wanneer ik er op mocht rekenen, voortdurend zoo'n prachtig stuk 
natuur binnen een uur gaans van mijn woonplaats te mogen behouden. Ik denk maar 
altijd — niet aan Georgientje — maar aan de Drie Noordelijke Provinciën. T. 

Wenckebach op Texel. — Evenals verleden jaar geeft Wenckebach een tentoonstelling 
van schilderijen in de Kunstzaal Fetter te Amsterdam. Zooals wel te verwachten was, is' 
er weer heel mooi werk bij over Texel. Texel laat Wenckebach niet los en het is wel 
bemoedigend om te zien, hoe juist de biologisch en geologisch merkwaardige deelen van 
het eiland hem het meest hebben geboeid. Even bemoedigend is het om te zien, hoe 
het kunstminnend publiek een sterke voorkeur toont voor dergelijke onderwerpen. Verleden 
jaar had hij een groot schilderij van de schoiren en slikken achter de Eendracht met een 
blinkende Waddenzee in het verschiet en dat was meteen verkocht, terwijl de veel aan
genamer, en je zoudt denken gangbaarder Boerderij, eerst veel later ging. De poëzie van 
den opbouw en den afbraak van het eiland zelve wordt blijkbaar door een ontwikkeld 
publiek gevoeld en begrepen. 

Het is natuurlijk een publiek geheim, dat Wenckebach oorspronkelijk naar Texel is 
gegaan, om materiaal te verzamelen voor de illustratie van het Verkade-album en ik had 
hem wel eenige onderwerpen opgegeven, maar overigens de tegenover een groot artist 
eenige behoorlijke houding aangenomen van hem geheel vrij te laten in de keuze van 
onderwerp en behandeling. Alleen had ik gezegd: zie, dat je zooveel mogelijk van het 
heele eiland te zien krijgt. En toen kwam hij terug met een bundel schetsen van juist 
alles, wat ik in een tijdperk van veertig jaren had leeren kennen als de grootste schoon
heid van ons onvergelijkelijk Waddeneiland, als de kern van zijn wezen: het strand en 
het duin en de heuvelklingen, maar ook de fijne silhouetten van de dorpen, het eenzame 
hutje in het Kooger veld, de weelde van het hooiland en van de duinvalleien, de verla
tenheid van het strand. 

Ook nu was ik er niet weinig benieuwd naar, wat hij zou geven en eigenlijk heb ik 
er mij ten slotte niet eens over verwonderd, dat hij een kapitale schilderij heeft gemaakt 
van wat tegenwoordig wel het belangrijkst punt is in, wat ik nu maar kortheidshalve 
het leven van het eiland zal noemen, en wel het strand en de duinen tusschen paal 22 
en paal 23. Daar verkeert het eiland op het oogenblik in levendigen groei. Vóór den 
duinrichel, die veertig jaar geleden klaar kwam en toen de Buiten-Mui heeft afgesnoerd, 
vormt zich thans reeks op reeks van nieuwe duintjes, die al reeds valleien in zich sluiten, 
waar duizendguldenkruid, zeemelkkruid en kleine russchen zich kunnen vestigen. Die 
jonge blanke duintjes golven als het ware de zee tegemoet en dit contrast van jong 
overwinnend duin en dreigende branding, alles onder een hooge wolkenlucht, heeft 
Wenckebach nu prachtig bewerkt. Wij kennen die duintjes bij paal 23 en weten, dat daar 
ook een rijk dierenleven heerscht, want bevindt zich daar niet de kolonie van Storm-
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meeuwen? En in de schelpstrooken liggen daar in Mei en Juni goed verborgen de eitjes 
van bontbekplevier en dwergstern. Het licht op Wenckebach's schilderij doet je duidelijk 
gevoelen, hoe moeilijk het is, om de rondvliegende, schreeuwende „blauwwaterstartjes" te 
zien in de schittering van zon en zand. Paal 23, een oord van echt oorspronkelijke, 
ongerepte Nederlandsche natuur. 

Een ander schilderij geeft den binnenkant van het duin te zien, waar het in een prach-
tigen zwaai afdaalt naar de sappige hooilanden aan zijn voet, lijnen en vlakken van 
mathematische bekoring, van sinussen en logarithmen. De allermooiste helling van dien 
aard was wel die van het Kooger Kapeduin, maar die is nu bedorven, doordat men het 
noodig heeft geacht, om daar aan den voet een paar villaatjes te bouwen, alsof er geen 
ander bouwterrein in de buurt te vinden ware. Laat ons hopen, dat Wenckebach's werk 
ook de aandacht moge trekken van de beheerders van ons Staatsdomein en dat zij ont
waren, wat kostelijk bezit wij hebben in het Texelsch duin en van hoe groot belang het 
is, dat het bewaard blijve, waardig en ongeschonden. JAC. P. TH. 

GEVRAAGD: 
Dr. A. Schierbeek. Van Aristoteles tot Pasteur. O. Steche, Hydra u. d. Hydroiden. 

Dr. v. Goor. Afst. leer en de tegenw. stand der Natuurwetenschap. Linck, Grundrisz der 
Kristallographie 5e dr. 1923, Hempelmann. Der Frosch. 

Aanbieding aan H. HOOQENDOORN, Roodezand 272, Oudewater. 

Prof. Eckstein: Die Schmetterlinge Deutschl. Band 4. 
. M. MOMMERS, Heer (L.). 

AANGEBODEN: 
G. Lindau, Die Algen I (ingen.) f2,—[ Deel III, Die Meeresalgen f 1.50; Bouwman, 

Bekn. Leerb. der Natuurkunde 1.75 geb.; Moll. Handb. der Bot. Mikrographie 1925 
f2.25 geb.; Ruys, De Paddestoelen van Nederland, geb. f2.75. — Porto voor kooper. 

Adres: H. HOOQENDOORN, Roodezand 272, Oudewater. 

De 2e uitgaaf van de Flora van Nederland van Prof. Oudemans, in 3 gebonden deelen, 
zoo goed als niet gebruikt (1872—1874), zonder platenatlas, voor elk aannemelijk bod. 

Brieven bureau ,D. L. N." 

,1. F. Ch. Dix, Het kweeken van anjers, ingen. f 0.50; C. J. de Hoog, Het kweeken 
van tomaten, ingen. f0.50; J. Kok, Bemestingsleer, 11e druk, ingen. f0.60; ld, Dier
kunde, 7e druk, ingen. f 0.60; ld.. Veeteelt, 3e druk, ingen. f 0.60; ld., Veevoeding, 7e 
druk, ingen. f 0.50; ld.. Veeteelt, 2e druk, ingen. f 0.35; ld.. Vijanden v. landb.gewassen, 
2e druk, ingen. f 0.35; ld.. Scheikunde, 6e druk/"O^O; ld., Algemeene plantenteelt f0.ï5; 
Dr. E. Bouwman, Natuurkunde, in linnen /"L —; Claassen en Hazeloop, Leerboek v. d. 
groenteteelt, geb. fl.—; Dr. Slijper, Pract. oef. i. d. Scheikunde, in linnen/"O^O; Leignes 
Bakhoven, Veevoeding, geb. f l.'25; J. M. L. Otten, Bemestingsleer, 2e druk, geb./" 1.50; 
J. Elema, Leerboek der grondverbetering, Ie deel, 3e druk, in linnen f 0.60; H. Schom-
burgh. Wild und Wilde im Herzen Afrika's, geb. ƒ 2.40; Ver. tot Bevord. der Wetensch. 
Teelt, Beschouwing naar aanl. van dl. 12 v. h. Groningsch Paardenstamboek, ingen. / 0 50; 
Silva Tarouca en Schneider, Unsere Freiland Standen, 3e druk, geb. f\0.-. — Vracht 
voor koopers; indien binnen 5 dagen geen antwoord, dan verkocht. 

Adres: R. W. VAN DER GOOT, Zwarteweg 54, Bussum. 

Garjeanne: De Ned. Levermossen f 0.50; Prof. Vosmaer: Handl. prakt. oef. Dierkunde II 
(Vertebrata) f 0.50; Hellbach: Das Zimmer-Aquarium f 0.30; Rabes: Hinaus ins Freie gec. 
geïll. f0.60; Wulf: Elnsteins Relativitatstheorie/" 0.30; Kohnstamm: Warmteleer geb./'l.— ; 
Geyer: Die Weichtiere Deutschl./"O^O; Migula: Algem. Pilzkunde/"O^O; Lampert: Bilder 
aus dem Kaferleben fOAO; Ant. Reichenow: Kennzeichen der Vogel Deutschland, 2e 
Aufl. f\.20; Garcke: lllustr. Flora, geb. f 1.75; Fritz Kahn: Die Zelle f0.25. — Porto 
voor kooper. Geen antw. dan verkocht. 

Adres: M. MOMMERS, Heer (L.). 


