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Vergadering te Heerlen. 

Het Bestuur der afdeeling Heerleln van de ,.Lim- 
burgsche Verecniging lot Bescherming van Dienen" 
verzoekt ons den leden van 't Naluurhist. Genoot- 
schap bekend te maken, dat deze aftiteling eene 
algemeene vergadering houdt op Woensdag 3 April 
a.s., des avondls 8 uur in de Cinema •Royal", Sa- 
noleastraat,   Heerlen. 

Als spreker zal optreden de heer Jae. P. Th ij sa? 
van Bloemendaal, met 't onderwerp: •hel -werk 
der vereeiniging tot behoud van iNaluurmpiniumenlen, 
in   verband   met   Dierenbescherming". 

De afdeeling Heerlen vraagt of we tol onze. leden 
niet 'n Woordje willen richten ter aansporing, om 
die   vergadering  bij   te   wonen. 

Dal   willen   we   heel   graag  doen. 
Waar 't Bestuur van 't Xatuurh. Genootschap zoo 

voltallig mogelijk in Heerlen1 zal aanwezig z:ij|n, 
hoopt  't er  lal  van leden  Ie ontmoeten. 

De spreker van den avond • de bekendb vogel- 
vriend • is zeker waard gehoord te wjoirldfen. 

Jammer intaa, <1AI 8 uur 's avuuds, met '1 oog 
op den treinenloop, niet erg geschikt is om in 
Heerlen te vergaderen. 

Alevel, we weten uil ondervinding, hoc moiïiilijk 
'l is een  voor allen geschikt uur uiit te kiezen. 

'n Reden te meer o'm ons door de moeilijke' 
reis  niet  Ie   laten  afschrikken. 

HET   BESTUUR  VAN   HET   N.   H.  G. 

De Krijtzee in Limburg. 

Alles, wat in onze provincie mergel heel, en in 
het algemeen alle kalksteen, waartoe onze mengel 
geologisch behoort, is eene bezinking uit de zee. 

De hoofdmassa van de mergel bestaai uit grovere 
of fijnere korreltjes, die, oorspronkelijk los als 
de korrels van het zeezand, thans dioor een bind- 
middel vereenigid zijn lol eene rotsmassa van groOr 
teren of geringeren samenhang. Die korrels zijn 
alle verbrijzelde kalkdeelen van dieren. Slechts ceno 
zeer kleine hoeveelheid kiezefeuur komt er lusschen 
voor. Mergel beslaat clan otok uil 92•98 o/o koolzu- 
ren kalk. Volgens Ubaghs zijn de deeltjes van die 
mergel in hoofdzaak de verbrijzelde kalkschalen van 
foraminiferen, echter slechls bij nauwkeurig onder- 
zoek en bij sterke vergroeiing' als zoodanig te her- 
kennen. Doch opk talrijke kleine, afgeronde kalk 
stukjes treft men aan. Deze zijn waarschijnlijk tol 
lijn   kalkzand   vergruisde   schelpen. 

Uit dit alles volgt, dat Idic uit het water bezinkende 
of bezonken deeltjes aan voorldurendie beweging 
moeten blootgesteld zijn geweest. Door die bewe> 
ging zijn de kalkschalen der zeedieren verbrijzeld, 
tegen  en  over elkander geschuurd  en  geslepen en 

zijn zóó afgerond. Zij zijln gerold. Z«o; wordt thans 
nog in onze rivieren het grint en uit dit het zafciti 
gevormd. Aan het strand .dier zee kan men thans 
nog hel mechanisme der rolling en afschuring: van 
het zand en de meegevoerde schelpen waarnemen. 

De krijtzee, waaruit de mergel bezonk, moet dus 
gcene grootere diepte gehad hebben dan dat de be- 
weging van het water tol op den bodem> kon door- 
dringen; d. i. vergeleken met die tegenwoordige toe- 
standen eene diepte niet grooter dan 100 a 150 M. 
Hel i s dus waarschijnlijk, dat de Limburgsche mer- 
gel bezonken is in de strandzone idler zee en dat dus 
niet verre van hier het strand moet geweest zijn. 
Ook de aard der zcediren, welke in de mergel gc- 

• vonden werden, wijst oip tfie strandzone. Werke- 
lijke pelagische, d. i. hoog-zeedieren, vindt men in 
de mergel slechls in gering aantal. Het vporkolmen 
van enkele pelagische vormen van nautiliilen en ajm- 
moniten kan o.i. niet als een bewijs tegen defce 
meening dienen. Wanl bij het afstervendezer dfereini 
koml de met lucht gevulde schelp drijvend aan de 
oppervlakte en kan dan door den golfslag; naar het 
strand worden gedreven om daar eindelijk te bezin- 
ken. Dit verschijnsel constateert men thans nog 
voortdurend langs de stranden van de Oost-Indische 
eilanden. 

Waarschijnlijk is het strand der krijtzee te zoeken 
in Z. O. richting. Ubaghs vestigt de aandacht op hel 
feil dal in N.W. richting meer complete en beter 
behouden skeletten gevonden zijn van de grootera 
zeedieren, als Mosasaurus en Chelonia, en dat dus 
in die richting de zee dieper moet gewepst zijn* 

M. i. wij si daarop ook het voorkomen der vuur- 
sleenen. Hoe talrijk de vuursteenen in het Limburg 
sche krijt voorkomen is algemeen bekend. Doch 
meer noordwaarts verminderen zij, zopals geconsta- 
teerd werd bij ide boringen op steenkool in Bel- 
gisch en Nederlandsch Limburg. In de mergel zelve 
wordt slechts zeer weinig kiezelzuur gevonden. 
Deze is geconcentreerd in de vuurslcenfcin. Slechts 
sporadisch komen enkele naalden van kiezelspon- 
sen in de eigenlijke mergel voor. In de, vuurstefenen 
komen ze wel meer voor, doch zijn ook daar niet 
talrijk. Kiezelsponsen zijn er dus in de krij;fzee ge- 
weesl. Wij meenen nu, dat het kiezelzuur waaruil 
de vuursleen ontstond, in het zeewater gebracht 
werd door oplossing van de kiezelskeletlen der 
sponsen. Het opgeloste kiezelzuur werd daarna diojor 
locale veranderingen van het water • verandering 
in zoutgehalte, koude slroonringen • in den collpï- 
dalen loesland gebracht, zonderde zich als gelei- 
achtig kiezelzuur tusschen de rcedisi bezonken krijl- 
deelljes af en ging nu langzamerhand over in d'e'q 
vasten loesland. Voor deze, onze meening, spreekt 
het voorkomen van eene vuurslecnlaag, die zich 
gevormd heeft in eene schelpesibank. In deze kan 
men de schelpen binnen den vuursleen; InogSdüidelijk 
•waarnemen  en  geheel  in  dezelfde: ligging; als bui- 
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ten den steen. Enkele sichelpcn-overblij faëton steken' 
half in en half builen den sleen. Binlmen den slectn 
zijn de schelpen verkiezeld. Ook het voorkomen van 
verkiezel-de zeeëgels binnen vuursteeinen wijst op 
het beschreven ontstaan. Nog spreekt voor onze 
meening dal in de vuursteencn schalen van; fora- 
miniferen  door   Ubaghs  aangetoond  zijn. 

Verminderen nu de vuursleencn in N. W. richting; 
dan mag men naar bovenstaande verklaring aam- 
nemen, dat de zee in die richting dieper werd, om- 
dat de sponsen niel in d'iep water leven. Omge- 
keerd mag dus verondersteld worden dat de zee in 
ZO. richting 'minder diep werd en dlus in die rich- 
ting het strand moest  liggen. 

In het 0. onzer provincie en in het aangrenzende 
deel van Duitsehland neemt de krijlformatie een-e 
bijzondere gedaante • facies • aan. Wij bedoelen 
de Kunrader slcen. Ubaghs noemt dezen •un pro- 
duit cötier", wegens hel voorkomen van talrijke 
cephalopodcn • naulililen en am'mioniten. • De 
Kunrader sleen bevat ook eene zekerei hoeveelheid 
klei, wat ook o-p de nabijheid der kust wijst. 

Ook het voorkomen van koralen en ontelbare 
bryozoën in uitgestrekte banken wijsl op eene bter 
trekkelijk ondiepe zee. Want de tegenwoordig Iiei- 
vende dieren dier klassen, waarmede wij de uitge- 
storven mogen vergelijken, zijtn kustdieren en ei- 
schen voor hun beslaan een vrij sterk bewogen 
water. 

Wanneer nu de krijtzee in deze streken 'geen 
groole diepte heeft bezeten, hoe kolmit het dan • 
zoo zal men zich afvragen • dat de afgezette krijl- 
lagen in haar geheel eene zoo groole dikte hebben"? 
De oorzaak van dil verschijnsel ligt in de langzame 
inkrimping der aarde tengevolge van hare voort- 
durende afkoeling. De hoeveelheidi water der zee 
daarentegen, blijfl onveranderd! of neemt wellicht 
eenigszins toe. Ten opzichte van de oppervlakte der 
zee moet derhalve de vaste korsl dier aarde langza- 
merhand dalen, 'm. a. w. de zee moet dieper worden 
Wij stellen ons gewoonlijk onbewust voor, dat -de 
vaste bodem, waarop wij leven en waarop de zee 
rust, onveranderlijk is en drukken de niveau-ver- 
andering van de zee uil, door te zeggen: de water- 
spiegel der zee rijst. Die langzame • eiuslaüsche • 
daling van den zeebodem wordt -geheel of gedeelte- 
lijk geneutraliseerd door de bezinking, van de vaste 
stoffen uit de zee, door de sedimentatie. Gaat oip 
eene zelfde plaats èn de daling van den bodem èn 
de sedimentatie gedurende landen lijd voort, dan 
zal de dikte der sedimentaire laag voortdurend toe- 
nemen, waardoor deze ten slotte ipiï een zeer groot 
bedrag kan aangroeien. Die langzame daling v'an dlera' 
bodem gaat nog steeds voort. Wij gaven er in een 
vorig artikel eenige voorbeelden van en wijzen hier 
nog eens op de bekende langzame daling van dep/ 
bodem in het N.  van ons land. 

Toch moeten wij ons niet voorstellen, dat die da- 
ling geheel geleidelijk geschiedt. Dan eens zal zij 
sneller, dan langzamer geschieden. Zelfs zal het 
gebeuren, dat een gedeelte van d(e korst • eene 
schol • plotseling om een grpoler 0f kleiner bedrag 
daalt «m daarna gedurende geruimen lijd in rust te 
blijven; terwijl nu andere, misschien aangrenzende, 
schollen  dalen. 

Uit deze langzame daling volgt nu, dat de- sedi- 
mentatie in eenzelfde verticale lijn verschillend 
kan zijn, fata.w. dat er in eene zelfde formatie 
verschillende  lagen kunnen gevormd worden. Waa- 

neer b.v. de zee zoodanige idieplc heeft, dal 'koraal- 
dieren • die toch slechts op eene bepaalde diepte 
kunnen leven • daar kunnein) leven, dan zal eene 
koraalbahk worden gevormd. Daall nu de bodem 
plotseling lol grootere diepte, dan zal hel leven 
der koralen ophouden, de gevormde koraalbank za! 
eindigen en nu overdekt wordton door eene ander- 
soortige sedimentatie, overeenkomend met dia nieu- 
we Walerdiepte. 

Wij vinden er een voorbeeld van in idle twee (merk- 
waardige Bryozoënlagen, welke in het bovenste 
gedeelte van het Maastrichlsche krijt worden ge- 
vonden. Er frijn twee hanfe banken, som!w;;jJlen 
van de hardheid' van zandsteen. Op vele plaatsen, 
zoo o.a. nabij Slavanlc, zijn z|ij| aangetast dppr boor- 
mosselen. Van daar dat Staring ze •boormioissel- 
lagen" noemt. Aan haar bovenkant beslaan zij over 
grootere of kleinere dikte uit eene agglomeratie 
van allerhande zeedieren, voor het grootste ge- 
deelte uit bryozoën-coloinies, verder uit koralen, 
schelpen enz. Alle deze fossielen zijn tot een vrij 
sterk samenhangende massa verbonden. Deze lagen 
zijn eene der rijkste vindplaatsen van fossielen. 
Oj) de laag, en in hare hollen hebben iwij exemplaren 
van bryozoönslokken gevonden, nog in; den stand 
Waarin zij tijdens hun leven gegroeid waren. Ook 
Ubaghs maakt melding van soortgelijke vondsten. 
Boven elke dezer harde lagen bevindll zich eene 
gruislaag van 0.50•0.75 M. dikte. Deze is geheel 
zonder samenhang en is samengesteld uit ontelbare, 
zeer kleine stukjes, van bryozoën stokken. Wij zien 
hier voor ons den vroegeren zeebodem, waarop dt' 
bryozoën en de koralen eene harde bank hebben 
gebouwd, evenals zulks tegenwoordig! de koralen 
nóg doen bij de riffen, Welke het vaste Iandl van 
Australië en zoovele eilanden in de Stilte Zuid'zec 
omgeven. De gruislagen zijn ontstaan uit de op den 
bodem der krijtzee groeiende bryozioënslokken, wel- 
ke door den golfslag verbrij ze'.'dl en vergruisd zijn. 
Onmiddellijk boven bedoelde lagen volgt nu weer 
gewone mergel, hetgeen wijsl op eene verandering 
in   de  sedimentatie. 

De zijdclingsche • horizontale • verplaatsing 
der dieren en dlas ook der fossielen kan insgelijks 
door de sedimentatie worden veroorzaakt. Ver- 
onderstellen wij een dier dit op den bodem der zee 
woont, eene zee-anemone b.v., en nemen) wij aan 
dat deze slechts kan leven op eene diepte van 
juist 1 M. Na b.v. 1 jaar zal de bodem' der zee 
door sedimentatie zijn opgehoogd; en dus zal het 
dier of zijn afstammeling zich hooger op moeten 
bewegen. Daardoor kotart het echter in ondieper 
water, waarin het niet leven kan. Om dus het lever; 
te kunnen behouden is het verplicht dieper water 
op te zoeken, dus zich verder van het strand! te 
verwijderen en zich zeewaarts te verplaatsen. Het 
hangt nu van het bedrag van sedimentatie en vaïi 
do bodemdaling af, in welke richting' eene bepaaMe 
fauna zich zal verplaatsen. Is de sedimentatie gelijk 
aan de daling, dan blijft de fauna op haar plaats), 
is zij grooter, dan verplaatst zij zich zeewaarts, 
is zij kleiner, dan verplaatst zij zich slraridwaarts; 
in de veronderstelling altijd' dat de zeebodem' weinig 
hellend zij. 

Zoo moeien wij OL i., de geringe verschillen ver- 
klaren, welke zich" in de vorming van het Maasf* 
trichtschc krijt in eene richting Z. O•N. W. voor- 
doen. 

L.  A. J. KEULLER. 
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Alnus glutinosa androgyna. 

De Zwarle Els, die hier algemeen gekweekt wordt 
en ook verwilderd voorkomt in broekgronden, be- 
hoort tot de éénhuizige boomen. De vrouwelijke 
bloemen zitten, tot korte katjes vereenigd, elk aan 
een stoeltje in trosjes van 3•5 aan één gemeianj- 
schappelijken steel, een paar c.M. boven de manne- 
lijke, die in veel langere katjes, eveneens) 3 tot (meer 
aan  een gemecnschappelijken steel hangen. 

Dikwijls vindt men onder de mannelijke ook npg 
een trosje vrouwelijke katjes. 

Zelden komen andere verhoudingen voor. Maar 't 
kan gebeuren, dat één of meer vrouwelijke katjes 
aan denzelfden steel zitten als de mannelijke,; of 
wel, dat één of meer katjes in hun onderste dfeel 
mannelijk, in 't bovenste vrouwelijk ziijln; soms aan 
denzelfden  heester. 

Zulke elzen vond Rector P. Brouns deze maand 
te  Bunde. 

'k Noem1 ze •androgyna", in navolging van 
den heer des Tombe, die vroeger al zulke gevallen 
vermeld heeft bij Velp. fMededepl. 's Rijiks herbarium, 
1912). Onder •androgyna" verstaat men alleen 't 
geval dat vrouwelijke en mannelijke bloemen in 
hetzelfde katje zitten; wanneer teivens zuiver 
mannel. en zuiver vrouwel. katjes aan denzclfdbm 
boom zitten, kan men den term •p se udoan drp- 
gyna" gebruiken.  (*) 

Bij de wilgen zBjh al deze verschijnselen niet zeld- 
zaam. Sommigen worden door insectenlarven te 
voorschijn geroepen, anderen diopr stoornissen i'nt 
den groei van stam' of wortel, maar sommigen zijn 
vegetatief   constant. 

Over 't erfelijke van deze kenmerken is nog wei- 
nig of niets bekend. Bij bovengenoemde Elzen mioet 
zelfs alles nog nader onderzocht worden. 

In de meeste Flora's wordt aangegeven,» dal bij 
Elzen en Hazelaars de vrouwelijke bloemen vóór, 
na en tegelijk met de mannelijke bloeien. Wanjneer 
deze in ons gewest echter op tijd bloeien;,' zag ik 
de mannelijke katjes steeds een paar weken eerder 
stuiven, vóór dat de vrouwelijke geheel open waren; 
alleen onder abnormale omstandigheden kondenj ook 
de  beide   andere   gevallen  voorkomen. 

Nu heeft Dr. H. Bos te "Wageningen door be- 
stuivingsproeven aangetoond, dat bij den gewonetai 
Hazelaar de stempels der vrouwelijke bloemen, ook 
als ze maar eventjes uit den knop steken, in slaat 
zijn 't stuifmeel vast te houden, zoodiat er bevruch- 
ting  plaats  heeft. 

't   Zou   wel   interessant   wezen   dit  ook   eens  bij 
Elzen  en  andere   Napjesdragende   g'eiwassen   na  Ie 
gaan.  Men gelieve er dan ook op  Ie letten oif dio 
abnormale   geslachtsverdeeling   ook   bij   Hazelaars. 
Populieren. Kastanjes, Eiken en andere Cupuliferac 
voorkomt in onze streek. 

* * * 
Naar aanleiding van de •Orchideënmonslriiositeit" 

(Maandblad Nov. '17) wordt me van bevriendp zijde 
gevraagd, of dit verschijnsel niet gelijkwaardig is 
met de  •groenbloemige  Dahlia". 

Dit is in zooverre 't geval!,- als bij deze Dah.'ia 
d3 normale kroonbladeren vervangen zijn dopr de 
groene schubben van 't omwindsel. De rangschik|- 
king is echter zóó, dat ze den vorm! der nolrlmafer 
gekleurde bloembladeren behouden; 't duurt natuur- 
lijk wel veel langer eer ze verwelken. 

Nog meer overeenkomst vertoont de z.g. •tarwef* 

aar-anjelier". Deze ontstaat af en toe waar Dianthus 
caryophyllus L. • (die men, evenals D. plumarius 
in Limburg •Graffioat" noemt) • veel gekweekt 
wordt. 

In plaats van bloemen ziet men hierbij eveneens 
een sterke vermeerdering vanl 't aan normale plan- 
ten voorkomende kleine aantal schutblaad'jes, die 
twee aan twee tegenover elkaar en daarom in rijen 
staan.     . 

In een van zijn meesterwerken (•Soorten e'nl-.Varië 
teilen", p. 145, 1913) beschrijft Prof. de Vries hoe 
bij zulke •tarweaar-anjer" een terugslaan tot de 
normale bloem plaats had in één zijner culturen,, 
waardoor 't bewijs geleverd wordt, dat zulke retra- 
gressieve variëteiten moeten toegeschreven worden 
aan 't bestaan van een kenmerk in lfl'tewilen; loestland. 

'k Wil bij deze gelegenheid not* een gelijksoortig 
geval noemen bij eene andere Ahjersoort,) n.1. D. 
barbatus L., die die Limburger beter kent onder 
den naam van ,,Junkerkes:7,< welke zooveel pip 
bloemperken gekweekt worden en vroeger in die 
•pannekoekboekelten" dienst deden. 

Hiervan bevindt zich een exemplaar in 't herba 
rium van Dutnoulin, zonder datum en vindplaats, 
als Dianthus a'mericanus, waarbij zich in plaats van 
iedere bloem zoo'n aar van groene schutblaadjes 
gevormd heeft. Men kan zich 'voorstellen, wat een 
vreemd  gezicht dit  oplevert. 

A. DE WEVER. 

(*) Aan volwassen boojmen, (die meestal ook wat 
later bloeien dan heesters), zag ik 't versehijnslel niet. 

De androgyne katjes bleken me bij mikrosc. on- 
derzoek normale geslachtsorganen te bezitten; ze 
vallen echter in hun geheel (met de mannelijke 
katjes) af. '   ,   . 

Mooie aanwinsten. 
Hoe vaak hebben we niet geklaagd over 't feit, 

dal zoovele Limburgsche Natuurhistorische voor- 
werpen vpor Limburg verloren gingen, onderge- 
bracht  Werden  in   vreemde.  Musea. 

Daar hebt ge b.v. het Teijler-Musseum te Haarlelm 
Och, och wat al' Limburgsche ]»alaeontolpgische 

schatten  zijn  daar' terecht  gekomen! 
Schatten uit de kleigroeven van Tegelen, uit de 

mergelgrotten   rondplm   Maastricht. 
Zij wekken er de bewondering op van iederen 

ietwat vakkundigen bezoeker en doen hielm1 ver- 
baasd staan over den enornien fossielen-rijkdom in 
den Iimburgischen bodem. 

Maar de Limburgsche vakkundige bezoeker zaj 
bij den aanblik dier voorwerpen uit lang; verv^jo,- 
gen  tijden,  naast bewondering,  óók  spijt gevoelen. 

Spijt, omdat we in Limburg zelf net zooi goed aks 
in Haarlem, ja, beter nog dan daar, dergelijke col- 
lecties konden hebben, als er in Limburg, niet zoo- 
vele jaren lang 'n pivergropi tekort ware gewieest 
aan belangstelling voor wjat elders in dan lande 
en ver builen de vaderlandsehe grenzen interesse 
wist  te  hebben. 

Eén troost blijft zoo'n Limburgschen liefhebber 
van   Limburgsche   voorwereldlijke   dingen. 

Nog is 't niet te laat om, óók in Limburg 'n pa- 
laeontoliügische   collectie   aan   te  legaen. 

Wat in Üen loop van vele jaren van uit de Lim- 
burgsche groeven en grotten verhuisde naar bin- 
nen- en 'buitenland, wordt opk nu nog ia die groe- 
ven en grotten gevonden. 
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't Is Slechts zaak te zorgen, dat de vondsten 
voor  Limburg bewaard blijven. 

't Stemt ons daarom; tot oprechte vreugde te 
kunnen «onstatceren, dat mem in Maastricht die:m 
weg  wil opgaan. 

In den loop van ettelijke maanden is 't Maas- 
trichter natuurhistorisch museum in 't bezit geko- 
men van menig Waardevol krijtfossiel. 

Waardevolle aanwinsten izijn zonder twij'fel de 
drie C h e 1 on La' s, Welke, z«» pas geleden, van 
uit 'n groeve in de buurt van St. Pieter verhuisden, 
naar de Looiersgracht. 

't Maastrichter Gemeentebestuur en een paar par- 
ticulieren stelden daartoe de beestjes in de gele- 
genheid. 

Immers, zij 'zorgden vtopr de geilden, welke npo- 
dig waren pari zich van uiit dp 'duistere- riierjgielgroevtei, 
waarin ze, ja hoeveel duizenden jaren! gslhuisd 
hadden, voor immer te begeven naar de luchtig». 
hel   verlichte   geologische   museumzaal. 

Mogen zij daar vaak bezoek ontvangen van men- 
schen, die zich  voor  hun lot interesseeren! 

Zij  verdienen zulks  zeer  zeker. 
Vooral de twee van 't drietal, welke tweel zich 

in één en   'tzelfde  mergelblok bevinden. 
Doch  daarover later. 
Immers, We stellen ons voor, ze binnenkort lang 

en  breed   in   't   Maandblad   te  beschrijven. 
Voor ditmaal eindigen wij met den wensch, UW 

het goede voorbeeld door 't Maastrichter Gemeen- 
tebestuur en de paar particulieren gegeven, navol- 
ging moge vinden bij onze •kapitaalkrachtige" le- 
den, van Wie wij verwachten dat ze ons, zop' nu 
en dan door finantieelen steun in de gelegenheid' 
zullen stellen om', op lonbekromlpen "wijze, het Na- 
tuurhistorisch  Museum uflt  te breiden. 

JOS. CREMERS. 

Maaskanalisatie. 

welk  'n bezoek  van   'n  paar duizenden  ieder  jaar 

In 't verslag der laatste Wintervergadering', ge- 
houden te Maastricht, vergaten we te vermlelden, 
dal Dr. Romijn bij| deze gelegenheid pleittlei voor 
'n onderzoek van 't Maaswater, met 't oog op dpi 
Maaskanalisatie. 

De Voorzitter heeft intusschen de wenken var 
Dr. Romijn ter harLe genomen en bereids slap- 
pen gedaan, om1 zoo'n onderzoek te doen plaats 
hebben. 

Waarom niet ? ! 

De meeste leden hebbiein Wel 'ns gehoord .van 
.,Natura doeetV, 't natuurhistorisch museum! te Deme- 
kamp. 

Gansch klein door meester Bernink begonnen, 
heeft 't zich, onder diens kundige leiding, in den 
loop van ettelijke jaren, reusachtig uitgebreid iep 
heeft 't, tot ver over de grenzen, vermaardheid) 
gekregen. 

lil 'n brief van den heer Bernink vemeiefrri ik 
zoo. juist, dat •Natura diocet" in 1917 door 2038 
persooën 'werd bezocht, aan (ontvangsten totaal 925 
gulden miocht boeken. 

Rijk, 'wat is Denckaïrip ons Maastricht 
verre vooruil! ' ' 

Maar zouden we, niet vereende krachten, opk 
te  Maastricht niet  'n  museum   kunnen  creëeren, .'t 

waard is? 
Waarom   niet"?!. J.   C. 

'n Verzoek. 

Mochten er leden zijn, die ons welk in sect of 
welk reptiel óók levend willen toezlenden, dan 
houden we ons daarvopr bij hen warm1 aanbevolen. 

Ze behoeven zich heeleimaal nial ongerust' te 
hinken, dat de beestjes door ons gemallraiteieiröf 
zouden worden. 

In aquarium:, terrarium en inseclariium' krijgen 
ze 'n goed tehuis. 

Waar de voedselvoorziening van dergelijke gas- 
ten niet valt onder de distributie-Wetten, zulten ze,, 
naast 'n goeie  verpleging',  voloip te eten krijgeln. 

Wij willen in 't Museum, behalve •mumlmües", óók 
levende  dieren  ten  toon  stellen. 

Alléén en uitsluitend tot leering van de bezoekers, 
die aldus gelegenheid zullen hebben, oanl 't Wondere 
leven van zooveel dieren in al z'n stadiën van. 
nabij  te aanschouwen. 

Graag zien We vooral tege!mi0i3t: de toeziend ing' 
van rupsen, kevers, salamanders, hagedissen, ha- 
zel wormen en padden. 

Ook  waterslakken  zullen   welkoan'  zijn. 
Maastricht. JOS. CREMERS. 

Aanwinsten voor het Museum. 

K r ij t f o s s i.e 1 e n uil de buurt van Meers- 
sen • (nog niet gedetermineerd) • van dpi Neder! 
Maatschappij   bot  exploitatie   van   mergel-   en   kalk- 
steengnoeven. 

Idem' uit die buurt van St. Pieter, van Jo« 
Cremers. 

Een fossiele zee egel, van den heer Cl. Goffin, 
.Maastricht. 

Drie Chelonia's uit 'n groeve nabij St. Pieter. 
(aangekocht). 

Een wilde duif, van den heer Arn. Brewers, 
K re kelberg-Sch i nnen. 

Vier levende Ro odb u i k s al amandc r s uit 'n . 
beekje te  Bunde,  van Rector  P.  Broun s. 

Eene w at er v 1 e e r ariu i s, eentei F ra n j e s taart- 
vleermuis, eene S n o 'r v 1 e e r m u i s • wte'lke 
diertjes nog niet in 't Museumi vertegenwoordijgd 
waren • uit den Koelcnboschberg te Bemlelen, van 
Jos.   Cremers. ,. t   •• 

Een sperwer ,van den heer P. Cremiers, Ou- 
denhof,   Hocnsbroek. 

Een stuk half versteend hout met py- 
riet, uit de bruinkoilcnontginning Walschen heuvel, 
van   Pater   Ferdinand   Eussen  te   Urrriond. 

De heer Schaepkens van Riempsf stond aan 't 
Museum   in bruikleen  af: 

Epreuve d'une carte géoLogique d'unc parlie de 
1'arrondissemcnt de Maastricht, Duché de Limbourg 
hollandais,  par H.  Labry. 

Nieuwe leden. 

Nieuwe leden: De Eerw. Heie;ren J. Bemtelmansi, 
leeraar, Rotdue; .1. Oberjé, kapelaan, Waubach; 
Ferdinand Eussen, Pater-Convenlueel, Urmond; Me- 
vrouw E. Pagnier-Herboth, Alex. Baftaliaam 71, Maas- 
tricht en de heeren W. L. Varrossicau J.z• Antonie 
Duijckstraat 58, den Haag; R. de Wal, Landmeter 
v.  ii.   Kadaster,   Alex.   Battalaan,  Maastricht. 




