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MAANDBLAD 
UITGEGEVEN   DOOR   HET   NATUURHISTORISCH   GENOOTSCHAP  IN LIMBURG. 

Maandelijksche Vergadering. 
De Maandelijksche Vergadering zal plaats heb- 

ben te SITTARD (Oranje-hotel) op Woensdag 
28 April tegen 7 uur. 

Contributie. 
Om onnoodige onkosten te sparen, verzoeken 

wij den leden beleefd, de contributie op eerste 
aanvrage te willen voldoen. 

DE PENNINGMEESTER. 

Maandelijksche Vergadering te Sittard 

op  29 Maart LI. 

De Voorzitter opent legen half zes de Vergade- 
ring. Aanwezig zijn: de heeren F e r d. Arnoldts, 
Dr. H. J. Beckers, Mevr. M. Becker s-C or ten, 
de heeren Nic. Beckers, C. Blankevoort, 
C. Bulder, H. J. Claessens, Fr. Clerx, 
L. Coenen, J o s. Cremers, C. A. M. de Gier, 
Dr. A. de Wever, B. Gil jam, Sprenger, 
Swart. 

Naar aanleiding van zijne studie in 't Maandblad 
van Maart over: •eenige beschouwingen omtrent 
het Zuid-Limburgsche Steenkolengebied" geeft de 
heer Blankevoort over deze studie eene na- 
dere   uiteenzetting. 

Aan de hand eener •Kaart van het Steen- 
kolen bekken van Zuid-Limburg'', een vijf- 
tiental jaren geleden, door hem vervaardigd • 
en van een •Profiel van Zui d-L i m b u r g", 
geeft hij een overzicht van 't ontginbare en niet 
ontginbare deel van het Z. Limb. Kolendistrict. 
Deze uiteenzetting, daarenboven nog verduidelijkt 
door talrijke •potloodschetsen", werd met zeer veel 
belangstelling gevolgd en deed den Voorzitter tot 
den heer Blankevoort 't verzoek richten, om, op 
de eerstvolgende Algemeene Vergadering 
van het Nat. H. Genootschap, over ditzelfde on- 
derwerp  'n  lezing  te  willen  houden. 

Waar 't 'n specifiek Limburgsche zaak betreft, 
zullen de leden eener Limburgsche vereeniging 
zich daar zeer zeker  voor interesseeren. 

De heer Blankevoort verklaarde zich daartoe gaarne 
bereid. Na de beantwoording van verschillende 
vragen, naar aanleiding dezer uiteenzetting, door 
enkele heeren tot den heer BI. gericht, verkreeg 
de heer Swart 't woord. 

Van ons medelid Rector Brouns te Bunde had hij 
een levenden Land- ofVuursalamander ont- 
vangen. 

De heer Swart had het beestje mee ter vergade- 
ring gebracht en liet het den aanwezigen zien. 

Rector Brouns ving 't diertje in de buurt van 
Over-Bunde. 

De Voorzitter merkt op, dat dit een zeer in- 
teressante vangst is. Voor zoover hem, met zeker- 
/heid bekend was, werd de Landsalamander tot nu 
toe nog maar alléén in Zuid-Limburg éénmaal ge- 
vangen te Eysden, in den zomer van 't jaar   1912. 

Dit exemplaar uit Eysden is nog altijd levend in 
zijn bezit. (Zie opstel Sw. in dit blad). Met pieren 
kunnen landsalamanders gemakkelijk in 'f leven ge- 
houden worden. :   ,.  .,,... ,^'M<^ 

Voor de meerdere kertnis ' onzer Limburgsche 
Fauna is de vondst van Rector Brouns inderdaad1 

belangrijk. 
De heer Swart zegt, dat 't diertje naar ons! 

Museum in Maastricht zal verhuizen en men hem 
daar in 't leven zal trachten te houden. 

De heer Sprenger deelt mee, dat hem door 
Baron de Loë uit Mheer, verleden jaar, gezegd is 
geworden, dat ook in Mheer de Vuursalamander zou 
voorkomen. 

Waar Baron de Loë, bij diezelfde gelegenheid aan 
spreker zei, dat er in Mheer eveneens Vroedjnees- 
terpadden en Geelbuikpadden zaten en deze waar- 
neming later juist bleek, meent de heer Sprenger 
met recht te mogen veronderstellen, dat de Vuur- 
of Landsalamander dus ook aldaar zal voorkomen. 

Dan krijgt de heer de Gier 't woord. 
Den 12 Maart 1.1., zegt hij, had er te Geuille 

eene  afschuiving  van  grond  plaats. 
Dit gebeurde aan de helling van den •Snijdersbergf'. 
De heer de Gier heeft er eene goedgeslaagde •foto" 

van genomen, welke hij laat passeeren. 
't Was waarschijnlijk 'n ontsluiting van 't Tertiair. 
Ook vertoont de heer de Gier 'n doos gevuld met 

zand (Opperoligoceen) door hem ter plaatse, bij 
deze  gelegenheid,  genomen. 

De heer de Gier vertoont verder enkele pale- 
ontologische voorwerpen, afkomstig uit 't krijt in 
de  buurt  van  Heer. 

Deze voorwerpen zijn bestemd voor 't Museum 
te Maastricht. I 

Alsdan   vraagt   de   heer   Sprenger   't   woord. 
Hij wijst er op, dat de maandelijksche vergade- 

ringen   niet   lang   genoeg  duren;   de   besprekingen 



moeten veel te vlug gaan. "Hij steil daarom voor in 
't vervolg de vergaderingen te laten beginnen tegen 
'7 uur en ze eerst te sluiten vóór 't ver- 
trek  der  laatste   treinen. 

Met algemeene slemimen wordt dit voorstel aan- 
genomen. 

Dag van b ij eenkomst zal in 't vervolg 
a 11 ij d z ij n de laatste Woensdag der 
maand. 

De heer A. de Wever vertoont enkele bloeiende 
planten van de Druifjeshyacint h. De plan- 
ten waren hem toegestuurd door Rector Bro'uns 
van Bunde. Deze had ze in groote hoeveelheid ge- 
vonden in een klaverveld in de buurt van Bunde. 

Volgens Dr. de Wever was deze vondst van de 
druifjeshyacinth, in zoo'n massa, de eerste in Zuid- 
Limburg. 

Verder laat spreker zien: bloeiend Japansch 
Hoe f blad en bloeiende Heide (Carnéa), welke 
laatste afkomstig is uit de bu'urt der Middell.  Zee. 

Daarna vertoont hij een Wilg (Salix discolor), 
wier helmknoppen eerst rood zijn, dan geel worden. 

Ten slotte demonstreert hij bloeiende Maretak- 
ken (Viscum album), om 't verschil hisschen man- 
nelijke   en    vrouwelijke   bloemen   aan    te    toonen. 

Dr. J. Beckers uit Beek, laat bloeiende takjes 
van drie verschillende Peper boompjes kijken. 

De heer Sprenger bespreekt proeven, in den 
Proeftuin te Maastricht genomen, van kruising van 
verschillende sla- en boonensoorten en noodigt de 
aanwezigen uit om de zeer belangrijke resultaten, 
die op dit gebied in den Proeftuin te zien zijn, 
eens te gaan kijken. 

De heer Swart vraagt, waarom 't verslag dei- 
vorige Maandvergadering niet in 't Maandblad ge- 
geven  werd. 

De Voorzitter antwoordt, dal zulks geschied- 
de,  bij  gebrek   aan   plaatsruimte   in   't   Maandblad. 

Gewone   regel   is,   dat   't   Maandblad   bestaat   uit 

vier bladzijden. In den laatsten lijd waren deze 
vier al uitgebreid tot z e s en toch kwam men nog 
plaats te kort. 

Dat is zeker 'n heugelijk verschijnsel, omdat 
er uit blijkt, dat er •medewerking" genoeg is. 
•Konden we," zegt hij, •slechts beschikken over 
meer geld, dan zouden we 't Maandblad heel wat 
kunnen uitbreiden. Nü echter gaat zulks niet. Hij 
breng! daarom nogmaals <|ank aan de Mijn Oranje- 
Nassau, die door hare toezegging van 'n jaarlijksche 
contributie, groot f 25, geloond heeft, 't streven 
van 't Nat. Hisl. Gen. op prijs Ie stellen en spreekt 
den wensen uit, dat haar voorbeeld navolging moge 
vinden." 

Waar de leden er echter op aandringen, dat 't 
verslag der Maandiclijksche vergaderingen in 't 
Maandblad 'n plaats vinden, belooft de voorzitter 
hiervoor te  zullen zorgen. 

De inkrimping der Aarde en hare gevolgen. 

Uit het feit dal de temperatuur der aardkorst in 
de diepte steeds toeneemt om een bedrag van 1° C. 
per 30 a 35 M., weten wij dat op eene diepte van 
72 K. M. eene zoodanige temperatuur heerscht, dat 
alle sloffen in vloeibaren staat moeten verkeeren. 
Waaruit dan weer volgt dat de aarde eene vloei- 
bare massa moei zijn, omgeven door eene dunne 
vaste schaal. Ook weten wij dat de vaste korst der 
aarde op bijna alle plaatsen plooien vertoont: de 
bergen. 

Uit die twee feilen besluiten wij dat de aarde 
in vroegere tijden geheel in vloeibaren toestand 
verkeerde, vervolgens door uitstraling in de koude 
wereldruimte afkoelde en daardoor aan de opper- 
vlakte verhardde tot een vaste laag. Door verdere 
afkoeling der inwendige vloeistofmassa en de daar- 
ynede gepaard gaande  inkrimping er  van,  zoude er 

MEL 

Maart en April leveren maar weinig bloeiende planten 
Haar soortenrijkdom is zeer beperkt en 't aantal exem- 
plaren is eenigzins geisoleerd, hoogstens vormen ze kleine 
groepjes. 

Maar als Mei in aantocht is wordt 't heel anders. Bloe- 
menarmoe maakt plaats voor bloemenweelde. 

't Goudveil vormt thans overal in onze moerasbosschen 
en broeklanden 'n heerlijk zachtgroen tapijt. Waarlijk de 
latijnsche naam is goed gekozen en de Nederlandsche 
niet minder mooi vertaald. 

't Is alsof dit plantje er 'n bijzonder genoegen in vindt 
om juist de randen der kleinste bronnetjes met z'n 
weekgroen kleedje te omzoomen. Men moet 't vooral 
eens van dichtbij bekijken, om te zien, hoe netjes de 
bovenste blaadjes langzaam dezelfde zachtgele kleur der 
bloempjes aannemen. Me dunkt, 't Goudveil kon best als 
motief dienen voor tapijtversieringen, 't Zou tenminste 
heel wat mooier zijn dan de moderne slaolielijnen. 

Meestal groeien de beide soorten 't Paar- en 't Wis- 
selbladig Goudveil in eikaars nabijheid ; maar toch staan 
ze altijd gescheiden, 't Eerste heeft een lichtergroene 
kleur met minder geel dan 't andere. 

Zoodra de zon iets warmer wordt is 't verdwenen; 
z'n teer waterrijk weefsel is tegen felle zonnestralen niet 
bestand, en 't houtgewas waaronder 't schuil ging, nog 
niet genoeg in blad om voldoende beschutting te geven. 

't Goudveil toont ons, hoe Drachtig mooi de natuur in 
't vroege  voorjaar de kale plekken buiten, dié ons oog 

onaangenaam zouden aandoen, met bloemen weet aan 
te vullen. 

Beemden en bosschen zien thans geel van de vele 
Sleutelbloemen. 

Dit is nu eens 'n plantengeslacht, waarvan alle leden 
in hooge mate aantrekkelijk zijn. De meeste geven de 
voorkeur aan hooge bergen. Nederland moet dus arm 
zijn aan Sleutelbloemsoorten. We hebben hier dan ook 
alleen de Gewone en de Slanke Sleutelbloem. In 't Noor- 
den van ons land vindt men op enkele plaatsen ook nog 
de Stengellooze S., moar misschien nog maaralleen •ver- 
wilderd". Vele harer variëteiten echter worden gekweekt. 
De Stengellooze ontleent den naam aan 't feit, dat haar 
bloemen, ieder afzonderlijk op 'n lagen stengel, uit de 
bladroset schijnen te komen, terwijl ze bij de 2 andere 
schermvormig aan 't einde van 'n gemeenschappelijken 
bloemstengel zitten. Er zijn evenwel ook nog heel wat 
andere verschillen. 

De Slanke S. heeft citroengele bloemen met vlakken 
kroonzoom en zeer zwakken geur. De kelk is buisvor- 
mig, met tegen de kroonbuis aanliggende slippen. 

De Gewone S. prijkt met dooiergele kleinere, zeer 
welriekende bloemen, met klokvormigen kroonzoom en 
opgeblazen openstaanden kelk. 

Deze laatste is nu in ons gewest niet overal de •ge- 
woonste". Zij verkiest kaïkhoudenden bodem ; daarop 
groeit ze wel met de andere door elkaar, zooals b. v. 
in de weiden en bosschen in de krijtzone en in de beem- 
den langs Maas en Geul. In heel veel gemeenten ont- 
breekt ze echter totaal. 

De meeste lezers zullen deze twee sleutelbloemen wel 
kennen.   Maar  't is niet onmogelijk dat hier of daar de 



eene ledige ruimte moeten ontstaan tussehen de 
kern en de vaste laag. Het is niet aan te nemen 
en de waarneming bevestigt dit, dat de vaste laag 
eene zoodanig gelijkmatige samenstelling en eene 
zoo groote consistentie zoude hebben dat zij geheel 
op zich zelve kon blijven bestaan, evenals b.v. de 
schaal van een ei. Integendeel, wij moeten aanne- 
men dat de vaste laag èn door hare geringe dikte 
èn door hare ongelijkmatige structuur èn door den 
min of meer weeken toestand, waarin zij zich door 
hare hooge temperatuur moest bevinden, plooibaar 
was evenals een stijf deeg. Dien ten gevolge moest 
zij door de aantrekking, die de centrale vloeistof- 
massa op haar uitoefende, neerzinken op de vloei- 
bare kern. Daardoor werd dan tevens haar opper- 
vlak kleiner, hetgeen slechts mogelijk was, doordat 
het  rimpelde,  d.i.   plooien   vormde. 

De afkoeling der aarde ging steeds verder. De 
vloeibare kern stond warmte af aan de vaste korst, 
die haar geleidde en doorliet tot aan de oppervlakte 
en haar afstond aan de omgevende atmospheer, van 
waar ze weer uitstraalde in de koude hemelruirrite. 
Zoo moest de centrale vloeistofmassa aan hare grens 
steeds meer en meer in den vasten toestand over- 
gaan en steeds meer vaste lagen toevoegen aan de 
korst. En door de steeds voortgaande inkrimping 
van de kern moest de korst steeds neerzinken en 
meer plooien. Dat proces, hetwelk begon millioenen 
jaren her, toen de eerste vaste laag zich vormcfe, 
duurt nog altijd voort. Nog steeds zinkt de aardkorst, 
nog steeds vormen zich plooien. Uiterst langzaam gaal 
het proces verder, in den aanvang ging het sneller 
wegens de geringe dikte der korst, doch langzamer 
naarmate de korst dikker werd. Uiterst langzaam, 
ja, voor ons, want de tijd vanaf de schepping van 
(den mensch tot heden is slechts de tik van den se- 
conden-slinger in den tijd van God, den Schepper. 
Het is dan ook niet te verwonderen, dat wij slechts 
zeer weinig bemerken  van het  steeds  voortdurend 

zinken der aardkorst en van de voortdurende 
plooiing. Toch zijn beide nog steeds merkbaar, al 
is het in geringe mate. 

Bij de groote aardbeving van S. Francisco, een 
achttal jaren geleden, hebben de Amerikaansche 
geologen een plotseling ontslaan hoogteverschil van 
omstreeks 3 M. geconstateerd tussehen twee punten 
in het gebied der aardbeving. Vele onzer herinne- 
ren zich nog de aardbeving te Herzogenrath in 
1874, die naar alle waarschijnlijkheid ontstond door 
zijdelingsche verschuiving van twee deelen der aard- 
korst langs een groote spleet: de Feld|biss. In 1828 
werd een zwakke, doch duidelijk waarneembare, 
aardbeving opgemerkt over een gebied, dat zich 
uitstrekte van af Aken door het geheele Belgische 
kolengebied langs een bekend overschuivingsvlak: 
de Faille Eifelienne; langs welk vlak twee gedeelten 
der aardkorst over elkander heen zijn geschoven. 
Deze aardbeving wordt dan ook toegeschreven aan 
eene nawerking der overschuiving. De meeste aard- 
bevingen, al of niet samengaande met vulkanische 
uitbarstingen, ontstaan tegenwoordig in het gebied 
der jongste plooiingen d. i. het gebied der tertiaire 
bergen, o. a. dus in het gebied der oude Middelzee. 
Die bergen toch zijn de jongste verplaatsingen 
der aardkorst en zijn ongetwijfeld nog niet in een 
stabielen evenwichtstoesland gekomen, zoodat oimi 
in dien toestand te geraken, verschillende gedeelten 
zich ten opzichte van elkander moeten verplaatsen 
en daarbij aardbevingen doen ontstaan. Wij noemen 
slechts enkele: de reeds vermelde aardbeving van 
S. Francisco in het gebied der tertiaire bergen van 
N. Amerika; verder in het gebied der oude Middel- 
zee: de geweldige aardbeving van Lissabon in 1755; 
de talrijke aardschokken in Z. Italië en Sicilië, nabij 
de straat van Messina, van 'welke die van 1638 be- 
schreven is door den bekenden Pr. A. Kircher, S. J. 
terwijl wij ons de twee laatsten, • die van 1907 en 
van   1908  • nog allen  herinneren;  verder de nog 

kruising tussehen beide soorten bestaat. Laten we maar 
dadelijk zeggen, dat ze een groote zeldzaamheid is. Doch 
dit zou een reden te meer moeten zijn om er eens goed 
naar uit te kijken. 

De kruisingen tussehen de Stengellooze en één der 
beide anderen kunnen we hier niet verwachten. Wel 
vallen deze gauwer in 't oog; want naast de afzonder- 
lijke kortgesteelde bloemen komen er ook op een ge- 
meenschappelijken steel voor op dezelfde plaat. Onder 
de tuinprimula's vindt men juist zeer veel dezer kruisin- 
gen en zelfs drievoudige bastaarden. 

De kruisingen tussehen de Gewone en de Slanke S. 
hebben of wel een opgeblazen open kelk met citroengele 
grootere bloem met trechtervormigen of vlakken zoom, 
of wel een buisvormigen aanliegenden kelk met kleinere 
goudgele bloemen met klokvormigen zoom. 

Mocht iemand ook maar 't minste vermoeden hebben, 
dat hij deze kruising ergens gezien heeft, dan houd ik 
me voor meiedeeling aanbevolen. Maar asjeblief, de 
plant niet uitrukken! Verzamelarij blijve nevenzaak! 

'n Bijzondere eigenaardigheid van dit plantengeslacht 
bestaat hierin dat bij een en dezelfde soort de stijl der 
bloemen langer of korter is dan de meeldraden. Meestal 
draagt 'tzelfdej individu öf alleen langstijlige öf alleen 
kortstijlige bloemen. 

Langstijlige bloeien in den regel vroeger en rijker dan 
de andere. Vindt men beide op een plant, dan kan dit 
op variatie of kruising wijzen. 

Darwin zag in de tweevormige bloemen 'n middel om 
kruisbestuiving te bevorderen. En al is later gebleken 
dat 'n dergelijke inrichting daarvoor niet noodzakelijk is, 
toch  heeft de  praktijk bewezen, dat ze de bevruchting 

begunstigt. Want rijkelijke zaadvorming geschiedt alleen 
bij kruisbestuiving. De kortstijlige bloemen zijn in den 
regel vruchtbaarder en hebben ook grootere stuifmeel- 
korrels. 

Sleutelbloemen worden bestoven zoowel door insekten 
als door den wind. Kruisbestuiving verrichten hommels 
en vlinders, zelfbestuiving de vliegen, 't Bezoek van 
wilde bijen en honingbijen duurt te kort om veel invloed 
uit te oefenen. 

't Staat nog niet vast of de lang- en kortstijligheid een 
erfelijk kenmerk is. Proeven met andere Primulasoorten 
(Chineesche Sleutelbloem) schijnen hierop te wijzen; 
maar bij de Gewone S. gaf de 7e generatie uit zaailingen 
van 6 generaties langstijlige planten ook kortstijlige exem- 
plaren. 

Dotterbloemen met haar groote glanzende bladen en 
diepgouden kelken versieren nu de meest moerassige 
plaatsen. Er zou wel eens een exemplaar tussehen kun- 
nen zijn met zwavelgele kleur. De meeldraden kunnen 
soms geheel of gedeeltelijk tot bloembladen vervormd 
zijn. 

Hemelsblauwe Boschvergeetmijnietjes en donkerblauw 
Zenegroen vormen thans schilderachtige piekjes, waar 
aan den voet der dichtbegroeide Geulhellingen het struik- 
gewas ontbreekt. Slechts enkele Sleutelbloemen of Gele 
Hennepnetel zijn als 't ware tussehen 't blauwe waas 
ingesprenkeld, om aan 't geheel een opvallend maar toch 
zacht contrast te geven. 

Schooner kon inderdaad in Mei de wilde flora in haar 
nederige planten de kleuren niet combineeren. 

NUTH, A. DE WEVER. 



•versch in 't geheugen liggende aardbeving van 
Avezzano, en eindelijk de groote beving van As- 
trabad in Perzië, waarvan men slechts weinig heeft 
vernomen, omdat zij plaats had in weinig bewoonde 
streeken. Een bewijs dat de aardkorst nog voortdu- 
rend in beweging is, geven ons de waarnemingen 
der seismografen, o.a. te Leiden, die gemiddeld 3 
bevingen per dag registreeren. 

Naast die plotselinge verschuivingen, die voor ons 
menschen zoo ontzettende rampen zijn, en voor 
de aardkorst slechts de beteekenis hebben van het 
kraken van een nieuwen houten vloer, zijn ook 
geconstateerd uiterst langzame, doch waarschijnlijk 
steeds voortdurende bewegingen. Hel is slech'ts 
mogelijk ze aan te toonen en hun bedrag Ie nieten, 
uit gegevens en waarnemingen, die over eeuwen 
loopen. Daarom worden zij seculaire bewegingen 
genoemd. Zoo is waargenomen dat men van uit 
eene plaats in Zwitserland voor langen tijd de spits 
van den toren van een ver af gelegen dorp kon zien, 
doch dat men thans'den geheelen toren kan waar- 
nemen. Tot deze verplaatsingen behooren ook de 
zoo veel besproken dalingen van geheele landstre- 
ken. Zoo is bet zeer 'waarschijnlijk dat het noordplijk 
gedeelte van ons land steeds daalt. Doch ook rij- 
zingen komen voor. Wij noemden reeds in een 
voorgaand artikel de rijzingen van de omstreken 
der Hudsons-baai, van Finland en de omgeving 
der Oostzee en van het oostelijk gedeelte van Si- 
berië. Het is echter mogelijk, dat deze rijzingen 
slechts relatief zijn. Wanneer toch van twee aan 
elkaar grenzende gedeelten het eene om een groolei- 
bedrag daalt dan hel tweede, dan zal het tweede 
ten opzichte van het eerste schijnen te rijzen. 

Een ander gevolg van de inkrimping der aarde is 
dal hare omwentelingssnelheid steeds grooter moet 
worden. Dit volgt uit de wet van het behoud 
van arbeidsvermogen. Het traaghcidsmoment der 
aarde ten opzichte der draaiingsas wordl bij in- 
krimping kleiner, hare om'Vvenlelingssnelheid moet 
dus grooter worden, wil haar arbeidsvermogen con- 
stant blijven. Het behoeft wel niet gezegd, dal zulks 
in historischen tijd niet kon aangetoond worden. 
Daartoe is de duur van het mensehengeslacht veel 
te kort in vergelijking met den duur van het beslaan 
der aarde. Wèl heeft men een bewijs meenen te 
vinden in het volgende. 

Op het noordelijk halfrond vindt men op vele 
plaatsen langs de kusten zoogenaamde strandlijncn, 
lijnen, die aanwijzen de hoogte van het zeeoppervlak 
in vroegere tijden. Men heeft meenen te conslatee- 
ren dat de hoogte der strandlijnen boven het tegen- 
woordige zeeoppervlak op hoogere breedte steeds 
grooter wordt. Anderzijds worden in de heete zone 
de koraaleilanden opgebouwd door weekdieren, die 
slechts tot eene diepte van omstreeks 30 M. onder 
het oppervlak der zee kunnen leven. Toch bestaan 
de koraalriffen tot op groote diepte uit kalkstok- 
ken, geheel gelijk aan die. welke thans door de 
levende   koraaldieren   worden   gebouwd. 

Uit beide feiten besluit men nu dat de zee thans 
nabij de polen lager en nabij den evenaar hooger 
staat dan vroeger, hetgeen eene gereede verkla- 
ring vindt in de aanname dat de om'wenlelingssnel- 
heid der aarde is toegenomen. Want bij toenemen- 
de snelheid moet ook de middelpuntsvlicdende 
kracht aan den evenaar meer toenemen dan aan de 
polen   en   dus   eene  grootere   afplatting  der  aarde 

veroorzaken. Die toenemende afplalting moet echter 
bij de dun-vloeibare zee veel grooter zijn dan bij 
de stijf-vloeibare aarde, zoodat de zee aan den even- 
aar moet rijzen en nabij de polen moet d^len. 

Men moet in bovenstaande geen streng bewijs 
Willen zien voor, de versnelde beweging der aarde; 
want eenerzijds is het onderzoek naar de strand- 
lijnen in de moeilijk toegankelijke, noordelijke stree- 
ken nog niet voldoende vertrouwbaar en anderzijds 
kan het verschijnsel bij de koraaleilanden ook ver- 
klaard worden door langzame en geleidelijke daling 
dier eilanden. 

Er bestaat ook eene oorzaak, die de beweging! 
der aarde tegenwerkt, n.1. de vloedgolf. Deze berg 
van waler wordt voortdurend door de maan als 
het ware voortgesleept van hel ooslen naar het 
westen en dus in tegengestelde richting van de be- 
weging der aarde. Door den weerstand, • de wrij- 
ving zoo men wil • welke zij uitoefent op het 
onderliggende water van den oceaan, wordt dus de 
beweging der aarde verlangzaamd, al is die werking 
ook uiterst gering. 

Ook op de kern der aarde oefent hare versnelde 
draaiing invloed uit. Het centrale, vloeibare gcdcclle 
zal nabij den evena.r eene grootere mididelpuntsvlie- 
dende kracht ondergaan dan op hooge b. e;:dte. De om- 
trek van den evenaar zal dien tengevolge grooter wor- 
den en daardoor zal de vloeibare massa daar ter plaat- 
se een druk uitoefenen tegen de vaste 'korst. Ware de 
toename der snelheid en de daardoor veroorzaakte 
uitzetting van den evenaar aanmerkelijk, dan zou 
de korst nabij den evenaar uit elkaar worden ge- 
scheurd. Al is nu wel is waar die druk zeer klein, 
zoodat een uit elkander drukken der korst volstrekt 
onmogelijk is, toch zal die druk daar ter plaatse 
de korst eenigszins zwakker maken, zoodat de mo- 
gelijkheid van het ontstaan van breuken vergroot 
wordt. De richting dier breuken moet dan blijkbaar 
eene ongeveer noord-zuidelijke zijn, d.i. ongeveer 
volgens de meridianen. 

Men treft nu op de aarde enkele breukzonen aan, 
die in ongeveer noord-zuidelijke richting loopen; 
en sommige geologen schrijven deze toe aan boven 
omschreven oorzaak. Wij Willen één sprekend voor- 
beeld geven: 

Het dal van de Jordaan is een smalle strook, die 
naar beneden gezonken is. Aan beide zijden wordt 
de strook begrensd door één breuk of meerdere, 
trapsgewijze achter elkander gelegen en ongeveer 
evenwijdige breuken. Het dal van de Jordaan is, wat 
de Duitsche geologen noemen: eene Grabenver- 
senkung, de Nederlandsche: een slenk. De Jor- 
daanslenk gaat noordwaarts door tusschen den 
Libanon en den Antilibanon tot nabij Homs. Zuid- 
waarts gaat de slenk lot aan de Roode Zee, en haar 
meest zuidelijk gedeelte is de Golf van Akaba. In 
de slenk liggen achter elkander twee meeren, n.1. 
het meer van Genezareth en de langgeslrekle Doodc 
Zee, wier oppervlak 392 M. onder het zee-opper- 
vlak is gelegen en die eene diepte heeft van 300• 
400 M. De Golf van Akaba ook zou kunnen bei-> 
scbouwd worden als een meer in vrije verbinding 
met de zee. De oostelijke zijde der slenk vertoont 
op verschillende plaatsen oudere vulkanische ver- 
schijnselen, o.a. de berg Haufran ten oosten van het 
meer van Genezareth, en den oostelijken oever der 
Dood e Zee. 
/ Een andere slenk is de Golf van Suez, die 
iwaarschijnlijk doorgaat tol in de Middcllandsche Zee, 



waarvan echter het noordelijk gedeelte dichtgeslibd 
is en daar de landengte van Suez vormt. 

Een derde slenk van zeer groote afmetingen is 
de Roode Zee. 

Meer zuidwaarts, • omstreeks 5° N. B. • begint een 
slenk, herkenbaar op de kaart aan een aantal mee- 
ren, die achter elkander zijn gelegen en die meestal 
door hun vorm al reeds het beloop der slenk aan- 
wijzen. Het noordelijkste meer is het Rudolf-meer. 
De slenk zelve strekt zich uit tot omstreeks 4° Z. B. 
nabij den Kilima-Ndscharo en wellicht nog meer 
zuidwaarts. Ook hier zijn nabij de grenzen er van 
uitgedoofde vulkanen, n.1. de Kenia, de Elgon en 
de   Kilima-Ndscharo. 

Ten N. W. van het Victoria-Njansa begint een 
nieuwe verzinking, die zich volgens een grooten boog 
ten W. van het genoemde meer uitslrekt en herken- 
baar is aan eene rij langgestrekte meeren. Het noor- 
delijkste dier meeren is het Afbert-Nyansa. Daarop 
volgen in Zuidwaartsche richting: het Albert-Edward- 
meer, het Kivu-nteer en eindelijk het Tanganjika- 
meer. Aan hel zuideinde van dit laatste is de slenk 
onderbroken door latere bergvormingen, doch zet 
zich daarna verder door over het Njassa-meer tot 
aan de zee. Ook langs deze slenk bevinden zich 
vele, thans uitgedoofde vulkanen, waartoe de hooge 
Roewenzorie 1) ten Zuiden van het Albert-Nyanza 
behoort. Stanley, die het Tanganjika-meer heeft on- 
derzocht, is van meening dat het N. gedeelte er van 
zich eerst in historischen tijd heeft gevormd, n.1. 
door overstrooming door de wateren uit het Z. deel, 
nadat door eene aardbeving, de dam, welke beide 
laagten   van   elkander   scheidde,   verbroken   was. 

In het midden van het niet verzonken gedeelte 
tusschen beide slenken • horst genoemd, • ligt 
het Victoria-Njansa, dat aldus op geheel andere 
wijze moet ontstaan zijn dan de talrijke, genoemde 
meeren, die het omgeven. Op dit verschil wijst ook 
de vorm van dit meer, een vorm die zoo geheel 
anders is als die van de langgestrekte meeren in 
de slenken. 

Maast richt, April  1915.        L. A. J. KEULLEB. 

Erratum. In ons voorgaand artikel in het Maart- 
nummer van het Maandblad is een zinstorende fout 
ingeslopen. Op blz. 6, kolom I. regel 44 en 45 
v. b. moeien de woorden: •A 11 a n t i s ch e n Oce- 
aan" en ,.S t i 11 e n Oceaan" met elkander wor- 
den verwisseld. 

1) De roewenzorie, die door Stanley ontdekt werd, is 
het Maangebergte, waarvan het bestaan reeds den ouden 
Grieken bekend was. 

Bacteriën. 

Evenals overal elders in de natuur is ook voor 't 
leven der mieroörganismen, wier morphologie we 
in 't voorafgaande bespraken, de aanwezigheid van 
water of vochtigheid een eerste vereischte. Maar 
voor 't voortbestaan van leven wordt nog meer 
verlangd. 

In de levende natuur kan men twee verschillende 
soorten van voeding onderscheiden. Het type der 
eene soort is te vinden bij de groene planten. Deze 
voeden zich uitsluitend met anorganische stoffen. 
Met hare  wortelen  nemen  ze  opgeloste zouten  uit 

den bodem op en met behulp van 't chlorophyl 
en 't zonlicht ontleden ze 't in de lucht aanwezige 
koolzuur. Hieraan onttrekken ze de koolstof, het 
belangrijkste element der organische verbindingen 
en dus ook van de lichaamssubstantie der levende 
wezens. Uit de eenvoudige anorganische stoffen, 
welke deze planten uit die beide bronnen putten, 
zijn ze in staat alle bestanddeelen op te bouwen, 
waaruit haar lichaam is samengesteld. Doordat ze 
dit •in eigen fabriek" vermogen te doen, bezitten 
ze een zeer zelfstandige wijze van voeding. Ze 
zijn autotroop h. Een jong plantje b.v. kan 
men tot volle ontwikkeling brengen in een oplossing, 
die   slechts   enkele  anorganische   zouten   bevat. 

Daar deze autotrophe voedingswijze • op een 
enkele uitzondering na • aan de tegenwoordigheid' 
van chlorophyl gebonden is, kan deze niet in aan- 
merking komen bij niet-groene planten en evenmin 
bij de dieren. Deze zijn op organisch gebonden 
koolstof aangewezen, op stoffen dus die te voren 
in andere fabrieken, hetzij plant of dier bereid zijn. 
Dit is een heterotrophe voedingswijze. De 
.lelerotrophe organismen onderscheiden zich van 
de autotrophe door hun leefwijze, maar vooral door 
hun woonplaats. Ze zitten als parasieten op 
levende planten en dieren, of wel leven ze als 
saprophyten op doode organismen of op deri- 
vaten daarvan. Ze kunnen den eersten stap der 
koolstofopname, die de groene planten met behulp 
van 't licht voltrekken, niet uilvoeren. Daarentegen 
bestaat hoogstwaarschijnlijk in 't verder verloop 
geen onderscheid tusschen de assimilatie bij auloi- 
trophe en heterotrophe wezens. 

Op deze laatste wijze nu voeden zich ook bijna 
alle bacteriën. Eenige slechts maken • gelijk ik 
reeds opmerkte • op dezen regel een uitzondering 
en nemen op autotrophische wijze hun voedsel 
tot zich. 

Dit is op de eerste plaats hot geval met de 
z. g. nitrificeerende bacteriën. Deze leven 
in den akkerbodem en oxydeeren ammoniak tot 
nitraat. Ammoniak is een scherp riekend gas, dat 
ontslaat, als eiwitlichiamen in rotting overgaan. 
Wordt dit gas geoxydeerd, d. w. z. verbindt het 
zich met zuurstof, dan ontstaat eerst srüpeterigzuur 
en bij verdere oxydatie salpeterzuur. Beide zuren 
kunnen verdere bindingen aangaan. Dan ontstaan 
uit salpeterigzu'ur salpeterigzure zouten, n i t r i e- 
ten; uit salpeterzuur ontstaan op gelijke wijze 
nitraten. De oxydatie van ammoniak tot sal- 
peterzuur is een chemisch proces, waarbij warmte, 
energie, vrij komt. Deze energie nu kan voor de 
salpeterhacteriën als krachtbron dienen, die waar- 
schijnlijk in de plaats treedt van de energie dei- 
zonnestralen, waarover de groene planten beschik- 
ken. Met dit chemisch arbeidsvermogen kunnen 
deze nitrificeerende bacteriën zich 't koolzuur der 
lucht toeëigenen. 

Een even zelfstandige wijze van voeding bezitten 
hoogstwaarschijnlijk de z. g. Wat e ra tof bacte- 
riën, die waterstof oxydeeren en daarbij de kool- 
stof, die ze noodig hebben, uit het koolzuur der 
lucht putten. Op gelijke wijze nemen andere bac- 
teriën moerasgas of methaan in hun stofwisse- 
ling op. 

Verder dien ik hier te wijzen op de reeds vroeger 
genoemde Zwavelbacteriën. Deze leven in 
zwavelwaterstofhoudend water. Ze nemen de zwa- 
velwaterstof, die bij de rottingsprocessen vrij wordt, 



in zich op en oxydeeren ze tot zwavel, welke als 
kleine, glanzende korreltjes in het celplasma afge- 
scheiden 'wordt. Daarna wordt [hij verder geoxydeerd 
tot zwavelzuur. Dat met de aldus gewonnen energie 
t koolzuur geassimileerd wordt, vermoedt toen 
vooral bij één groep de^er zwavelbacleriën, n.1. 
de Purperbacteriên. 

Op soortgelijke wijze moeten de stofwisselingspro- 
cessen verloopen bij de Z. g. IJzer bacteriën. 
Hier speelt 't ijzeroxydule een zelfde rol als ginds 
de zwavelwaterstof, 't Uzeroxydule wordt opgeno- 
men door de cellen en tot ijzeroxyd geoxydeerdl, 
dat in de scheeden verzameld wordt. 

Door een andere Cladothrixsoort wordt man- 
gaan  op  gelijke   wijze  behandeld. 

Bij al deze bacteriesoorten treedt chemisch ar- 
beidsvermogen in de plaats der lichtenergie. 't Is 
't arbeidsvermogen, dat verkregen wordt bij de 
oxydatie der opgenoemde stoffen. We hebben hier 
te doen met een C h e too s y n t h e s e in tegen- 
stelling met de Photosyn these bij de groene 
planten. 

Langer wil ik hier bij de autotrophe-bacteriën 
niet blijven stilslaan; op de nilrificeerende bacte- 
riën zal ik trouwens later nog moeten terug komen, 
evenals op de knolletjesbacteriën der 
Leguminosen. Deze zou ik als een tusschen- 
vorm willen beschouwen tusschen de twee hoofd- 
groepen. Deze knolletjesbacteriën voeren de onge- 
bonden vrije stikstof der atmospheri- 
sche lucht in organische verbindingen over en 
aldus wordt dit element tot voedingsstof. Deze 
stikstofopnamc geschiedt hier aulolrophisch. Wat 
de koolstofopname betreft, behoorcn deze bacteriën 
echter tot de heterotrophe, waartoe ook al de an- 
dere, welke, zooals ik zeide, de groote meerder- 
heid vormen, behooren. 

Deze heterotrophe bacteriën verkrijgen zon- 
der uitzondenng de koolstof uit organische ver- 
bindingen. Het best bevallen hun de verschillende 
suikersoorten, maar ook verteren ze glycerin, vet- 
ten, zetmeel oliën en ook cellulose. Behalve voor 
de bacteriën der Leguminosen vormen in 'I algemeen 
de organische stikstofverbindingen de bes^e slikslof- 
bron. Ik noem als zoodanig slechts pepion en amittoi- 
verbindingen. Slechts ten deele worden deze organi- 
sche stoffen door de bacleriën voor eigen gebruik op- 
genomen. De groote meerderheid wordt ontleed. Op 
deze plaats wil ik echter niet verder uitweiden over 
de daarbij optredende rottings- en gislings-proces- 
sen. Dit tot laler! Liever wil ik hier eerst enkele 
feiten laten volgen, die men als uitingen van 't le- 
ven der bacteriën heeft leeren kennen. 
"" De vrije zuurstof speelt in 't leven der organis- 
men een voorname rol. Ze wordt gebruikt bij de 
uitwendige oxydatieprocessen of de intracellulaire 
ademhaling, waarbij 't Koolzuur als eindproduct 
wordt uitgescheiden. Eertijds achtte men leven zon- 
der zuurstof onmogelijk. Pasteur ontdekte echter 
bacteriën, waarbij 't leven zonder zuurstof wel 
degelijk mogelijk is; ja, voor vele bacteriën is dit 
gas een zwaar vergift. Ze worden er door gedood. 
Sindsdien verdeelt men de bacteriën in aërobe en 
anaërobe. De eerste leven bij tegenwoordigheid, 
de andere bij afwezigheid van zuurstof. Tusschen 
deze uitersten beslaan echter weer tusschenvorinen. 
Daarom heeft men de bacteriën, met het oog cVp 
hun belrekking tot zuurstof, ingedeeld in drie phy- 
siologische groepen. 

1°. De obligaat aërobe b; deze kunnen 
niet  leven zonder zuurstof. i 

2°. De obligaat anaërobe b, wier leven 
alleen mogelijk is, wanneer geen zuurstof tot hen 
doordringen kan. 

3°. De facultatief anaërobe b.; deze staan 
tusschen de beide vorige groepen in. Ze kunnen 
leven zoowel  met als zonder zuurstof. 

Er zijn vele lagere organismen, welke een bijzon- 
dere gevoeligheid voor chemische stoffen vertoonen. 
Deze eigenschap vindt men ook bij de bacteriën. 
Ook zij worden door bepaalde stoffen in hun bewe- 
gingsrichting chemotactisch beïnvloed. Zoo'n c h e- 
m o t a x is komt tot stand door ongelijke verdeeling 
van in 't water opgeloste stoffen. Positieve chemo- 
laxis voert tot een verzamelen der bacleriën op de 
plaatsen, waar het chemotacticunï in hoogere con- 
centratie aanwezig is. Als zoodanig fungeeren niet 
willekeurige, maar geheel bepaalde sloffen. Deze 
chemotaxis staat vaak in dienst der voeding, gaat 
hiermee evenwel niet parallel. Is de chemotaxis 
door zuurstof bewerkt, dan spreekt men van aë ro- 
ta x i s. Vaak wordt deze eigenschap gebruikt ter 
herkenning van Koolzuurassimilatie. Zoodra zuur- 
stof vrijkomt ontslaat er levendige beweging in de 
te voren rustende bacleriën. • Men heeft ook stof- 
fen, die negatief chemotactisch werken. Vrije zuren 
b.v.  worden door bacleriën gemeden. 

Om Koolzuurassimilatie bij groene planten aan te 
toonen bedient men zich, behalve van de juist ge- 
noemde eigenschap, ook wel eens van een ander 
verschijnsel. Ik bedoel het lichten der bacte- 
riën. Er bestaat een heele reeks van lichtende we- 
zens. Ik noem slechts het ieder bekende glimWormp- 
je. Ook bij meerdere bacteriesoorten treft men dit 
lichten aan. Eén dezer bacteriën, Bacterium 
Phosphoreum is op zeevisschen wel eens 't 
binnenland ingevoerd en heeft er wel eens toe aan- 
leiding gegeven, dat de een of andere natuurvor- 
scher er toe overging, een schoteltje heerlijke visch 
als bedorven •weg te doen", gelijk ik onlangs las. 
Ook andere producten, zooals eieren, vleesch en 
aardappels kunnen door deze lichtgevende bacte- 
riën aangetast worden. Hel lichten bereikt zijn volste 
intensiteit, als deze bacteriën op een gunstigen 
voedingsbodem in reincultuUr aanwezig zijn. Krij- 
gen rottingsbacteriën de overhand, dan houdt de 
ontwikkeling der lichtverspreidende bacteriën op 
en daarknede ook 't lichten. • Bacleriën dragen in 
niet geringe mate bij tot het prachtvolle phaeno- 
meen van het lichten der zee, waardoor de opper- 
vlakte van 't Water, vooral vlalc bij de kusl. bedekt 
schijnt met een lichtenden sluier van gelijkmaligen, 
zachteii glans. Deze bacteriën houden op met lich- 
ten, als ze dood zijn of wanneer ze onder abnorme 
condities verkeeren, vooral als er gebrek heerscht 
aan zuurstof. Deze is voor 't lichten zeer bevorder- 
lijk. Dat kan men zien als men op een schoonen 
avond langs het strand wandelt en wanneer dan 
lichtende vonken rondspatten, zoodra men in de 
bij het dalen van den Vloed achtergebleven water- 
plasjes trapt, of ook, als bij iederen slag van den 
roeier het zachte glimmen sterker wordt en als 
dan de toppen der golven beginnen te blinken met 
maanlicht-zachten glans. , 

Deze bacteriën hebben voor een goede ontwikke- 
ling in een kunslmatigen voedingsbodem een zeker 
percentage  keukenzout  noodig.   N>u   we  hun   plaats 



van afkomst kennen, behoeft dat niemand meer ie 
verwonderen. / 

In dichte ophoopingen van bacteriën treedt een 
ander verschijnsel aan 't licht, n.1. de kleurstof- 
vorming. Hier volsta ik met 't noemen van de 
wonderbaarlijke, maar levens onschuldige Hostie- 
bacil of B a e. Prodigiosus. Vooral op meel- 
achtige voedingsbodems tiert ze welig. Den naam1 

•Hostiebacil" dankt deze bacterie aan 't feit, dat 
ze de oorzaak bleek te zijn van bloedige vlekken, 
die op hosties optraden. De fabelachtige verhalen, 
[waartoe deze bacil aanleiding gegeven heeft, wil ik 
den lezer besparen. • Behalve deze Bac. Prodigio- 
sus, welke een bloedroode kleurstof produceert, 
zijn er andere bacteriën, welke nuancen van geel 
verloonen. In de melk kan een bacterie voorko- 
men, die een mooie blauwe kleurstof produceert 
en zich bijzonder hardnekkig in melkemmers nes- 
telen kan. Deze kleurstofvorming is vaak van be- 
paalde voorwaarden afhankelijk, zooals .aanwezigheid 
van  zuurstof en  (lage)  temperatuur. 

Een der verschijnselen, welke het plaats vinden 
van stofwisselingsprocessen verraden, is het optre- 
den van warmte. Ook bacteriën zijn in staat deze 
intensief te produceeren. Een ieder kent 't feit, 
dat groote hoopen bladeren, mest of vochtig hooi 
een vrij hooge temperatuur kunnen aannemen. Deze 
zelfvcrhitting nu vindt haar oorzaak in de 
stof-wisiselingsprocessen der bacteriën. Dit bij een 
enkele bacterie aan te toonen is ondoenlijk. Doordat 
de genoemde sloffen echter een groote poreuse 
massa vormen, die de warmte slecht geleidt, wordt 
de warmte, welke iedere bacterie veroorzaakt, terug 
gehouden. De T(emperatuur) stijgt steeds meer en 
meer, tot haar verwerker er ten slotte aan te 
gronde gaat (^t 40°\ Dan echter beginnen andere 
bacteriën hun werkzaamheid en ten slotte kan de 
T. tot ruim 70° stijgen. 

In aansluiting hieraan wensen ik in 't kort te 
wijzen   op   de   verhouding der  bacteriën   tot  de  T. 

Alle organismen hebben een zekeren graad van 
warmte noodig om te kunnen leven. Beneden een 
zekere bovengrens is 't leven slechts mogelijk, bij 
een zekere ondergrens houden de levensverschijnse- 
len op, en een daartusschen gelegen T. is voor 't 
leven 't gunstigst. Deze drie hoofdpunten zijn 't 
maximum, 't minimum, 't optimum. Voor 
de verschillende baeterie-soorten zijn deze drie 
hoofdpunten erg verschillend. Daarom worden de 
bacteriën  verdeeld in 

lo. psychrophyle (koude bevende) bacte- 
riën en 

2o.   thermophyle   (warmte  bevende)  b. 

Tot de eerste groep rekenen we die soorten, 
welke hun optimum bezitten bij de T. van zonnige 
dagen, dus bij 20•30°, maar wier leven ook nog 
bij lagere Temperaturen mogelijk is. Hun maximum 
echter ligt bij ± 35°. Hiertoe behooren de meesle 
inde vrije natuur voorkomende bacteriën. 
De tweede groep wordt gevormd door de ther- 
mophyle bacteriën. Deze bezitten hun optimum 
bij 37•40°. Het minimum en maximum kunnen 
ver van elkaar verwijderd zijn. Tot deze tweede 
groep hebben we de meeste ziekteverwek- 
kende bacteriën te rekenen, welke hun optimum1 

hebben bij de lichaamstemperatuur. Het leven der 
bacteriën speelt zich dus af binnen wijde grenzen. 

Aan den eenen kant vinden we de bacteriën, welke 
in ijs nog licht verspreiden, aan de andere zijde 
de bewoners van 't verhitte hooi, die tot bij 75° 
nog  groeien   kunnen. 

Overschrijden we nu het minimum en maximum! 
De verlaging onder 't minimum heeft zoo goed 
als geen doodende werking. Wel staan de levens- 
functies stil, maar in dezen toestand van rustend, 
latent, leven houden de bacteriën vrij lang iedere 
T.   onder  't   vriespunt  uit. 

Veel noodlottiger werkt de overschrijding van 't 
maximum. Vegetatieve vormen in walerhoudendcn 
toestand worden spoedig gedood. Zijn ze echter 
droog en werkt de hooge T. in als droge lucht, 
d. w. z. bij afwezigheid van waterdamp, dan zijn 
te reeds aanmerkelijk resistenter. Echter een ge- 
deelte der bacteriën slechls kan in vegetatieven toe- 
stand het uitdrogen  verdragen. 

Bacteriënsporen daarentegen • 't behoeft geen 
betoog meer • zijn veel resistenter legen die hooge 
T. Men kan b.v. een afkooksel van hooi uren lang 
koken, zonder dat de sporen van de reeds genoemde 
hooibacil te gronde gaan. Dit ziet men, als men de 
gekookte vloeistof enkele dagen heeft laten staan. 
Dan ontwikkelen zich uit de sporen opnieuw jonge 
staafjes. Andere sporen bieden niet zoo lang weer- 
stand en gaan reeds na 3•10 min. bij 100° te 
gronde. 

In de naluur zullen de bacteriën van dit weer- 
standsvermogen tegen hooge T. weinig nut hebben, 
daar die er practisch niet voorkomt. Hun resistentie 
tegen uitdrogen is echter van het grootste belang. 
De kleine mummies, welke ontstaan, zoodra de hen 
omringende vloeistof verdampt, zijn niet dood maar 
in hen keert het leven weer, zoodra de regenval 
hen daartoe opwekt of wanneer ze door den wind 
naar   vochtige   plaatsen   worden  gevoerd. 

Eindelijk de invloed van 't licht! 
Zien we van de Purperbacteriën af, dan speelt 

het licht zoo goed als geen rol. In 't donker ge- 
dijen ze voortreffelijk en vele gevoelen zich in de 
stralen der zon niet op hun gemak. Niet zelden is 
de directe inwerking van de zonnestralen doodelijk. 

Van de stralen van verschillende golflengte, waar- 
uit 't witte licht is samengesteld, werken slechts 
de violette stralen met korte golflengte en sterke 
chemische werking. De gele stralen dooiden of rem- 
men niet. De werking van sterke kunstlichten, b.v. 
't electrische booglicht is gelijk aan die van de 
stralen der zon. i 

De eenige bacteriën, waarop wellicht het licht 
van invloed is, zijn de roodgekleurde Purper- 
bacteriën. Dit zijn ook de eenige bacteriën met 
gekleurd protoplasma. Wellicht bestaat hier een 
gelijke betrekking tot 't licht, als we die aantreffen 
bij 't chlorophyl der groene planten. Inderdaad 
is zuurslofafscheiding in 't licht aangetoond, maar 
wat niet minder merkwaardig is, deze zuurstofaf- 
scheiding wordt te voorschijn geroepen door de 
ultra-roode, onzichtbare stralen van lange golflengte. 
Dit is merkwaardig, als we letten op de tegenstelling 
met de groene planten, die in 't zichtbare spectrum 
en wel het best in het roode en gele licht assimi- 
leeren. Bij deze Purperbacteriën vindt men ook 
het eenige voorbeeld van Phototaxis bij bac- 
teriën    (positief). 

Een uitvoeriger beschouwing van dit alles zou 
een plaats behoeven, grooter dan die, welke ik in 



de enge ruimte van dit Maandblad vragen mag. 
Daarom ook zal ik niet langer blijven stilstaan bij 
de nadeelige werking van vergiftige chemie 
sche stoffen en Röntgenstralen. • Dat 
alles laat ik rusten, om nogmaals een blik Ie mogen 
slaan in het groote laboratorium, waar deze mi- 
crobenwereld haar rusteloozen arbeid verricht en 
om daarbij tevens het nuttig effect van dien arbeid 
te   zien. 

Utrecht,  Maart   '15. J.   H.   STARMANS. 

De vuursalamander. 
Woensdag 17 Maart 1.1. is door den Wel.Eerw. 

Heer Brouns, rector van Overbunde, in het bosch 
daar, een kleine salamander gevangen. Dat is niet 
de eerste, die in Zuid-Limburg gevonden is, want 
in de verzameling der H. B. S. te Maastricht zijn 
twee spiritus-exemplaren, die indertijd daar in de 
omstreken moeten meegenomen zijn. Buitendien had 
de Voorzitter van ons Genootschap lot voor korten 
tijd een levend exemplaar uit Eysden, dat eveneens 
thans broederlijk samenleeft in het Museum in 
Maastricht in een terrarium, dat de Heer De Wever 
op vaderlijke wijze zacht en gemakkelijk voor de 
beide rcclorale diertjes heefl ingericht. Toch is 
de vuursalamander een heel zeldzaam dier. In •de 
Dieren van Nederland" van Prof. Schlegel • nog 
altijd het authentieke boek over de natuurlijke his- 
torie onzer dieren • staat, dat het beestje in de 
meeste streken van ons land schijnt te ontbreken, 
doch in de omstreken van Nijmegen wordt aange- 
troffen. Overbunde en Eysden liggen wat verder 
weg! ' 

De vuursalamander is heel onschuldig en wordt 
alleen maar tegen den avond opgemerkt, omdat hij 
zich overdag verbergt. Dat zal wel een der redenen 
zijn, dat de menschen het een schril dier vinden. 
Een andere reden is misschien de brutale kleur: 
zwart met een dubbele rij oranjegele vlekken, heel 
opzichtig dus. 

In de middeleeuwen meenden de menschen, dat 
het dier tooveren kon in dien zin, dat hel nietl 
verbrandde, wanneer het in een vuur geworpen 
werd.  Vandaar de  naam. 

Tegenwoordig is het meer bekend onder den naam 
van gevlekte salamander of landsalamander. 

Opmerkelijk is het, dat het beest in tegenstelling 
met andere salamanders, altijd •in" den grond leeft. 
Zijn eigenaardige leefwijze is op het beest zelf af 
te lezen. Een behoorlijk dier zwemt gewoonlijk1 

op dezelfde manier als waarop schippers hun jol 
wrikken. Wrikken is heel wat anders dan roeien. 
Zoo wrikken nu ook watersalartianders, visschen, 
walvisschen, zeehonden, ja watervogels wrikken ook 
eenigszins, want hun pooten staan heelemaal achter 
aan hun lichaam. Van al deze dieren (behalve dan 
vogels en ook de zeehjond, die de achterpooten 
als wrikorgaan gebruikt) is de staart plat. Bij de 
landsalamander is deze rolrond. Gek, dat hij in 
water toch dezelfde bewegingen maakt, als zijn 
echte walcrfamilieledcn. Misschien stamt hij wel af 
van salamanders, die hun heele leven in het water 
verbleven en dus een wrikstaart er op na hielden. 
En wellicht hebben zijn voorouders in een bepaalde 
streek van Europa eeuwen lang geen voldoende 
water in den zomer gehad, zoodat zij noodgedwon- 
gen landheeren werden. Toen zal de scherpe kant 

van de platte staart afgestompt zijn en het instru- 
ment rolrond zijn geworden. En even zoo goed als 
iemand op de laatste vergadering van ons Genoot- 
schap opgemerkt had, dat de nakomelingen van de 
landsalamander gewoonlijk dezelfde kieur op de 
vlekken vertoonen en dezelfde vorm van vlekken 
hebben als de stamvader, even zoo goed kunnen 
onze voorvaderen opgemerkt hebben, dat de nako- 
melingen van die noodgedwongen landheeren al van 
hun geboorte af een meer ronde staart hebben 
bezeten. Er moet toch wel. zoo iets van waar zijn, 
dat de oudste •landsalamander" een waterdier was. 
Een rechtschapen beest legt zijn eieren op een gun- 
stige plaats,zóó, dat de pas uitgekomen jongen in 
een veilig oord wonen, en er zich •lekker" Voelen, 
dus gemakkelijk aan hun voedsel komen en •thuis" 
zijn. De landsalamander legt zijn eieren, zoo groot 
als kleine erwten, in het water. Meestal kruipen de 
jongen er uit, als de eieren gelegd worden. Het be- 
gint er aardig op te lijken, dat het dier levend© 
jongen voortbrengt. Ook dit wijst er op, dat de le- 
vensomstandigheden nog niet heel lang gewijzigd zijn. 
Alleen dieren, voor wie het klimaat moeilijkheden 
aanbiedt, worden zoo iets van •levendbarend": ad- 
ders, sommige hagedissen, sommige visschen. Alle 
overige visschen, kikkers, salamanders, hagedissen, 
slangen, houden zich aan de aloude gewoonte, het 
jtong als ei ter wereld te brengen. 

De ontwikkeling moet dus in korten lijd afloopen. 
Als het water vermindert, dient het dier met voch- 
tigen grond tevreden te wezen. De staart van de 
jongen is half zwemstaart, half reeds rolstaart. Heel 
gauw groeit de huid over de uitwendige kieuwen 
heen, die nu spoedig onder deze vliezige kieuwdeksel 
verschrompelen en het beest noodzaken, van zijn 
reserve-ademhalingswerktuig, zijn kleine longetjes 
gebruik te maken, die • tot nu toe op non-aotivi- 
leit • thans worden opgeblazen tot beduidende zak- 
jes aan de rugzij van het hart. Had hij niet zoon 
fijne, dunne, slijmerige huid, vol met slijmkliertjes 
(zie de gaatjes op kop, hals en rug), die dus de huid 
vochtig houden, dan zou hij met allebei zijn longen 
toch   stikken. Sw. 

Maastricht,   11  April   1915. 

Mijnheer de Redacteur! 

Met belangstelling heb ik in Uw laalsle nummer 
kennis genomen van het artikel van den Heer C. 
Blankevoort: •Eenige beschouwingen omtrent het 
Z.   Limburgsche   steenkolengebied." 

Het heeft daarbij mijne aandacht getrokken, dat 
de Heer B. niet nader heeft aangeduid de gronden, 
waarop zijne meeningen betreffende de parallelisatie 
der verschillende kolenlagen berusten. Deze mee- 
ningen toch wijken aanmerkelijk af van die der 
•Rijksopsporing van Delfstoffen". Meer in het bij- 
zonder betreft zulks o.a. de voorname horizonten. 
Catharina, Sonnenschein, Girondellenlagen, Mau- 
segatt. Te meer heeft het onze aandacht getrokken, 
omdat de Heer B. zoo uitdrukkelijk verklaart: 

•In  geen  geval   mogen   onze   magere   kolenlagen 
(Steinknipp en bovenliggenden) met de  vefkolenla- 
gen van Weslphalen (Sonnenschein en bovenliggen- 
den) identisch worden verklaard." 

Met  dank   voor  de   plaatsing. 
L.  A.  J.   KEULLER. 




