
1 0 4 HET TOEKOMSTIG LEVEN vot- i8 6.gru) r,r ó, lu'

stelling-en van En Ree van het leven en zijn
aan de oueruijde als zuiver symbolisch op te
vatten, anders zau hii een wat al te aardsche
voorstelling van een en ander verkrijgen:
boeren, die bezig zijn hun akkers te bewer-
ken, visschers die op een rivier hun aardsche
bezigheid verrichten, een meer waarop men
aan het zeilen is; er is dag en nacht als hier
en stormen, die boomen neervellen, welke
den weg versperren, enz,

Dit neemt niet weg, dat de sti j l  goed en
vlot is, het boekle zich aangenaam laat
lezen en vele mooie qedachten bevat. Het
lilkt mi; een zeet gescËikte lectuur voor de-
genen, die zware, wetenschappeli lke kost op
dit gebied schuwen en ook voor aanvangers,
om eenig idee te krijgen van wat ons aaÍt
Gene Zilde wacht.

De druk en uiterlijke verzorging van het
werkje laten niets te wenschen over en ook
de lugg prijs behoeft geen bèletsel té Z:i ln
voor de aanschaffing. A. I. G,

Als de nacht komt.  . . .  .
' - t a ' - *

Nu is met slil'en tred t:iïïï:ïomen

En drukt met

Nu sluim'ren

En is ter rust

zachte hand de
noede oogen dicht.

veld en bosch, dè zee,
de wilde stroomen;

gegaan, der gouden
zonne licht,

Daar stijgt uit zuilenrij van staat'ge

Een wotk van btoesemseur Ï:i:l;"*""
Godd'lilk aangezicbt,

Als wierook, wonderzoet en duizend
sterren droomen,

Lilk altaarkaarsen met hun heil ig,
zil'vren licht.

En in mijn bevend harte ruischen

Vol lof en dank; daar o.-, ll'"0:*ï""'
gebed zích hooren

Tot U, o groote Vader, Schepper

Die'r wetdoend duisre*Jlio'!"!;elai'
l iefl i ;k uchtendgloren.

Die l icht uit donker, vreugd uit
smarte heeft geboren,

Dien aard en hemel, plechtig, eeuwig
lovên zal.

D. P. M. van Dyck-van Oort.

A D V  ER TE i \  T  I  E  R ,U tsR.  IE  K

V{IEK JANSSEX{
t r Iand l i j  nhund ige  en  psychomet r i s te

houdt elken Dinsdag en Donderdag van
|  0-  |  2 en |  -3 uur z i t t ing in het Gebouw
,,Ken [J Zelven", de Ruyterstraat 39,
D.n  Haag,  à  f  2 . -  per  consu l t .  : :

.  
Verschenen tw,eede druk van

Een blik
in het l{iernamaals

door IOZF,F RULOF.

Exempl. zijn verkriigbaar bi; de uitgeefster, de
ïiimá-Móuïón 6 Co- 

-Fíerderstraat '5, 
bii den

heer van Straaten, Laan v. Meerdervoori 558,
beide te Den Haag, en in den boekhandel.

Prijs (met foto van den schrijver en 6 illustr.)
ingen. |  2.75'  geb.  Í  3.5O.

WIJDTNGSMOR.GEI\
Op Zondag trO Juni ten 10.30 uur in het
gebouw ,,Ken lJ Zlelven", De Ruyterstr.4l,

Den Haag.

REL I G TF'Í] ZE TRAN C E.T O ESPRAAK
door  he t  med ium H.  J .  N ieukerke .  Ent rée  f  0 .10 .

Natuur en Monsch
Popula l r  Geï l lustr .  Maandblad

gewijd aan de natuurkundige wetenschappen en hare
toepassingen, aan de beteekenis van de natuurweten'
schap voor den mensch en aala'. de verhouding van
den mensch tot de levenlooze- en levende natuur,

onder Hoofdredact ie van Dr.  Z.  KAMERLING,
Privaat-Docent aan de Rijks-Universiteit te Leiden
en CHR. A. C. NELL, Meteoroloog te Voorschoten.

Voor tze t t i ng  van  DE NATUUR 54s te  j aa rgang

. t{bonnementspri js 8 Gulden per Jaar.

Ui tgave:  Drukker i j -U i tgever i j , ,DE HOFSTAD",
Scheepmakerrs t raat  l -3 ,  Den Háag.  Te l  .773496

Bestelt nog heden het zoo juist verschenen dubbele

C U R A g A O - N U M l v Í E R
van ,,Natuur en Mensc-h", ter gelegenheid van de
30o-iarise herdenking der Ned. ""',tnïï;o" 
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