I

-rd.e d.ertiende en had een ongèl.irk; net onder de twaalf is een
gek getal; denk aan d.e elfde van de ef fd.e naand..
Als laatste loorbeeld haalde de spreker de paardebloem
aàn; kan men d.e pluisjes er in éón keer afb).azen, dan brengt
dat geluk en lang levenrdet de heer Knippenberg zijn toehoár_
ders onder dank voor de belangstelling gáarne toelrenste.
Met een harteliik d.ankwoord, aan de spreker werd deze
zeer j:nt eres sant e vergadering gesloten.
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de aanvezigen aan d_e orde een voorstel van het Bestuui, om
met ingang van 1 januart 1971 de contributie te verhogen met
f 1,,fl voor de leden, díe geabonneerd zijn op Biabànts Heem
ên voor de anderen met f 1r00. Stèeds stijgende kosten van
drukken van ons blad, veïgaderingen, porti etc. noodzaken
daartoe. In vergelijking net andere plaatsen blijven we dan
nog aan de lage kant. Niemand had hieriegen bez$,/aa?.
laarna kreeg de heer Jan Vïiends uit Helmond. het woord,
dÍe sprak over rrDieren en Mensen'r. In zijn lezing fegde hij
de nadruk op d-e relatie, d.ie er tussen nênsen en dleren bestaat. Díe relatie heeft voornainelljk beetaan _ ên dat is
nag zo - tussen de mens en het hulsdier, Een van de alfer_
oudste huj-sdieren is de hond., zoals gebl-eken is uit afgra_
vingen van glote hopen menselljk afval in Noorrn,egen, d.1e
280,000 tot ,00,000 jaar oud zi jn) rnen vond daàrin afge_
knaagd.e botten van dieren met daarin de voïnen van honde_ en
rnensetanden. Ook ganzen en paard_en behoren tot de oudste
huisdieren. fn de natuur blijven de dieren, die in een voor_
delige posj-tie verkeren - de sterksten - in stand. andere
ve?dla'ijneni bii de huisdieren grijpt d.e roens vaak in on ze
te beschermen en het ras in stand te houden. poolhonden bíj
de Eskímos b.v.blijven sterk door parlng net wilde wolfshon_
d.en. 0p de Veluwe laten de boeren de rnoed.ervarkens vaak bui._
ten in ruinten met lage omheinlng om ze te laten bevruchten
door wild.e varkens, Zo"gaf hij nog aïrdere voorbeelden.
De merrsen maken gebruik van de huisdieren voor eigen nutl
een paard b.v. noest men temnen en leren trekken; in Noord-_
Frankrijk en El zas - Lo tharj.ngen worden de yarkens gebruikt on
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er tï'uffeLs - een soort paddestoelen - nee te zoeken, die
onder de grond groeien en die de nens andêrs niet kan vj-nden.
In d.e natuur heeft een selectie-proces plaatsr lraardoor
iedêr sooï:t kan blÍjven bestaanl zo b.v.leven Íisbe"en van
zeehondenl ze ruinen de zl,rakkeren op, die anders ook d'e anderen zouden aansteken. Soms ook uoet d-e mens in de natuur
ingrijpen, zoals b.v.in Afïikar waar door àe bescherming te
veót olifanten zijn, die de aanplantingen vernielen. Ieder
jaar worden er een aantal afgeschoten onder toezichtr het
vlees r,rorldt ingeblikt en geëxporteerd. Zo Lrordt het evenvicht bevaard.
AIs voorbeeld van diêreninstinct haalde hii het volgend'e
aan. In hartie r+inter komen aan de zuldpool de vrouwtjespinguins het eerst van kilometers ver naar hun vaste broedplaats. Als de nannetjes konen, weet elk ziin eigen vrouwi;n .t"tr het jaar tevoren terug te vinden, zoals d'oor onderzóet (fret merken van paren) is vastgesteld' Gedurende het
seizoàn paren ze slechts éón keer en wachten dan tot het 6ne
ei is gelegd; als dlt is uitgekonen' bliift het vrouwtie bii
het jong en rnoet het nannetje vanaf het water, vaak op zeer
verre afstand, voor de voeding van moeder en klnd zorgen'
ziin oauserie toe net vefe geDe heer Vriends lichtte
kleurde diars. Na zijn voordracht gaf de spreker gele€:enheid
tot vragen stellen, waarbij o.a. de wetten van llendel en a1
wat daarnee verband houdt bij de voortplanting aan de orde
kwanen. Het werd een ínteressante en langduri-ge discussÍe.
}.{et een dankwoord aan de heer Vriends sloot de Voorzitter
d'e ze bi-jeenkomst '
M.H.J.pennings.
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16 lieeï E,-,r"t Erstedá,' sTï.eÏárchivarls van PeelLand., schreef
een boek rnet de titel: 'tHeks en Seks in Nederland". le titel
klopt niet heleroaal met de lnhoud.r want over rrSeksrr is in
het boek weinÍg oí niets te vinden. Van Emsted-e, een kenner
blj uitstek van de ?eelstreek, geeft in zijn boek een uitvoerige beschrijving van de heksenprocessen, die de Heer van
Asten, Sernard de l{erode, op het einde van de zestiende eeuw
in Asten voerde. In het tr+eede deel 'tarr zí|n boek geeft de
schri.jver een wetenschappelijke verhandeling rond de heksen-

