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UITGEGEVEN   DOOR   HET   NATUURHISTORISCH   GENOOTSCHAP   IN   LIMBURG. 

Maandelijksche Vergadering 
op Woensdag 7 Febr. e. k. 

tegen 6 uur, 
in 't Museum, Looiersgracht. 

'N   WOORD   VOORAF. 
Van nu af aan zal het Maandblad weer gere- 

geld verschijnen. 
Immers, we vleien ons met de hoop dat het 

overgroot gedeelte onzer leden niet zal doen 
gelijk, zoo P4S, toen de contributie werd geïnd, 
sommige lieve broeders in de natuur-historische 
wetenschappen hebben gedaan. 

Wat of die deden?.... 
Ze weigerden, om verschillende redenen, se- 

rieuse  en....  futiele,  de  contributie  te betalen.... 
n   Seri e us e   reden   was....   bezuiniging. 
Waar we allemaal aan den lijve de heerschen- 

de malaise voelen, kunnen we den menschen, 
die tegen 'n uitgave van f3.50 opzien, zulks niet 
kwalijk nemen.... ofschoon ze wel dienden te be- 
denken dat het lidmaalscbap van 't Natuurhis- 
torisch Genootschap in Limburg zoo nu en dan 
een krachtig en machtig middel kan zijn tegen 
gemelijkheid en narigheid, alleronaangenaamste 
gewaarwordingen, welke malaise met zich mee- 
brengt. 

Over 't feit dat er betalings-weiger aars 
waren, die meenden dal eene verhooging van 
één gulden voor 't lidmaatschap te véél was, 
zullen  we zwijgen. 

Dezulken toch hebben waarschijnlijk heele- 
maal niet bedacht wal of hun lidmaatschap 
aan hel Natuurhistorisch Genootschap kost. 

Als er bereids zoo lange geen Jaarboek en 
geen Maandblad meer verscheen, dan was zulks 
alléén en uitsluitend omdat de tot dusverre gel- 
dende contributie van f 2.50 veel, véél te laag 
was om de onkosten, aan 't drukken dezer pe- 
riodieken verbonden, Ie dekken. 

Den weigeraars om futiele redenen dit tot 
bescheid: 

Ten pleziere van Jan, Piet of Klaas of de 
hemel mag weten om welke redenen, zijt gij 
destijds lid geworden van ons Genootschap; 
liefde  voor  de natuur  was  U daarbij   vreemd. 

Thans,   nu   't  op  betalen   aankwam,  liet  gij 

IJ slechts leiden door de gedachte aan Kees, 
Koos of Hein, die U gisteren of eergisteren of 
wellicht langer nog geleden, bij een of andere 
gelegenheid op  de teenen trapten. 

Over dat op de teenen trappen wildet gij U 
thans wreken op 't Natuurhistorisch Genoot- 
schap  in  Limburg. 

Ende dies betaaldet gij   uwe contributie niet. 
Welnu, keert 'n oogenblik in  U zelven. 
Gij zult dan, naar we hopen, dra tot de over- 

tuiging komen dat hét Natuurhistorisch Genoot- 
schap zijn kantje wel zal weten te keeren, m. 
a. w. zich niet zal laten versukkelen. 

En  hiermee  basta! 
Van nu af aan zal het Maandblad weer gere- 

geld verschijnen. 
t Houdt zich voor toezending van copie warm 

aanbevolen. JOS. CREMERS. 
De Redactie beslaat in den vervolge uit: Jos. 

Cre'mers, Hertogsingel; H. C. Funke, Hertog- 
singel; Jean Pagnier, Alexander Rattalaan; F. 
Eijck, SI. Lambertuslaan, Maastricht; Pater H. 
Smitz,  S. J., Ignatius-College,. Valkenburg. 

OVER DE IN LIMRURG VOORKOMENDE 
Z WAR TKOPMEEZEN. 

leder, die wel eens op de meezen heeft ge- 
let, welke in tuinen en parken, zoowel als in 
grootere of kleinere boschcomplexen voorko- 
men, kent ongetwijfeld de aardige zwartkop- 
meesjes met hun zwart kopje, bruine boven- 
zijde, zwarte keel en witgrijze, meer of minder 
rossig   getinte  onderzijde. 

Niet ieder zal het evenwel bekend zijn, dat 
onder deze zwartkopmeezen (niet te verwarren 
met den zwartkop of zwartkop-tuinfluiter, Syl- 
via atricapilla atricapilla L., een soort van 
zanger, nauw verwant aan den Tuinfluiter, Gras- 
musch en Rraamsluiper) twee soorten voorko- 
men, welke innerlijk even verscheiden zijn als 
bijv. de Koolmees en de Pimpelmees, doch wier 
uitwendige verschillen op het eerste gezicht door 
den  leek haast niet  waar  te nemen zijn. 

Daar beide soorten in onze provincie worden 
aangetroffen en zij aan hun verschillend ge- 
luid goed te onderkennen zijn, meen ik het wel 
van belang, hierover een en ander in ons Maand- 
blad mede te deelen, om daardoor belangstel- 
lenden lezers de gelegenheid te geven het voor- 
komen dezer twee soorten  te  kunnen  nagaan. 

De karakteristieke morphologische verschillen 
tusschen den z.g. Glanskoppigen Zwartkopmees, 
kortweg Glanskop (Parus palustris) genoemd 
en den Matkoppigen (Parus alricapillus) zijn 
in  hoofdzaak  de  volgende: 
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Kopveeren : 

Vleugel : 

Staart: 

Zijdeveeren ; 

GLANSKOP. 

tegen het licht ge- 
houden metaalglan- 
zend, hoogstens be- 
neden bij den rug 
Iets  bruinachtig. 

Zonder   opvallenden 
spiegel,   doordat   de 
secundaire     vleugel- 

pennen  licht ge- 
kleurd    zijn    en    de 

lichte  vederranden 
daardoor niet scherp 
daartegen afsteken. 

Buitenste staartpen- 
nen weinig korter 
dan de overige. 

MATKOP. 

niet metaal glan- 
zend, doch meer zijde- 
achtig dof zwart en 
tegen het licht gehou- 
den bruinachtig. 

Met     opvallenden 
vleugelspiegel,  welke 
veroorzaakt wordt 

door de lichte ve- 
derranden der secun- 
daire pennen, welke 
laatste zeer donker 
zijn en waartegen 
dus de lichte randen 
zeer scherp  afsteken. 

Buitenste staartpen- 
nen opvallend korter 
dan de overige. 

Meestal   niet   opval-       Opvallend rossig ge- 
lend rossig getint' tint, 

Deze verschillen zijn evenwel in de vrije na- 
tuur niet oi' alleen slechts indien men de vogels 
van zéér nabij  kan waarnemen, op te merken. 

Een beter onderscheid levert dan hel slemge- 
luid. 

De Glanskop laat gewoonlijk een scherp, kort 
•spiedie'' oi' •spiediediedèdèdèdè" hooren, ter- 
wijl de Malkop dit geluid gerekt en klagend 
voortbrengt, ongeveer als •sie-sie dèh.... dèh.... 
dèh'. Het verschil tusschen hel korte •dèdèdè- 
dè' van den Glanskop en het gerekte klagende 
•dèh.... dèh.... dèh" van den Malkop is zoo op- 
vallend, dat, heeft men eens de twee geluiden 
gehoord, men zich niet licht meer in de soorten 
zal   vergissen. 

In 't voorjaar roept de Glanskop •tjif, tjif, 
tjif, tjif", terwijl de Matkop een helder fluitend 
•tiejiib, tiejiib, liejiib' laat hooren, dan wel een 
eigenaardigen zang, welke lastig in letters is 
weer te geven, doch ongeveer klinkt als:•tschöh 
di diri tschöh, diirrr, tschöh'   enz. 

Een van Duitschlands beste ornithologen, den 
bekenden Pastoor Otto Kleinschmidl uit Deder- 
stedt bij Halle a. S., komt de eer toe deze twee 
meezensoorten ontdekt en met hun subspecies 
of geographische vormen scherp omschreven 
te hebben (x), al was het den ouden Christiaan 
Ludwig Brehm dan ook reeds bekend, dat 
er zwartkopmeezen met matzwarten, bruin glan- 
zenden kop in Midden-Duitschland voorkwa- 
men (2). 

Wij hebben hier te doen met twee geheel ver- 
schillende soorten, welke op vele plaatsen naast 
elkaar broeden en voorkomen, zonder zich ooit 
te vermengen, terwijl zij morphologisch slechts 
weinig van elkaar verschillen. 

Kleinschmidt gebruikt deze beide meezensoor- 
ten als een bewijs tegen de ontwikkelingstheorie 
zooals deze voor eenige tientallen jaren nog 
overal werd aangenomen, terwijl hij er op wijst 
hoe hier in de natuur twee soorten voorkomen. 

1) Journal   für   Ornithologie   1897,    p, 91 en   Ornithologi- 
sches Jahrbuch  1899, p. 45, 

2) E, F. von Homeyer :  Ornithologische Briefe,  p.  76, 

ieder met een groot aantal ondersoorten, welke 
in hun geheel verbreidingsgebied blijven en waar 
zij gemeenschappelijk voorkomen zich nergens 
vermengen om een nieuwe soort te vormen! 

In de verslagen en mededeelingen der Neder- 
landsche Ornithologische Vereeniging, No. 3, 
November 1906, p. 3 e. v. geeft Baron Snou- 
ckaert von Schaunburg het resultaat zijner on- 
derzoekingen naar het voorkomen van beide 
meezensoorten in Nederland. 

Wij lezen daar o.a. dat in de collectie van den 
Zeer eer w. Heer N. Beckers, destijds te Weert, 
thans pastoor Ie Roosteren, de Glanskop voor- 
komt, welke bij Sittard op het nest gevangen 
was, terwijl tevens een oud en een zeer jong 
exemplaar van den Matkop, afkomstig uit 
Weert, zich eveneens in deze collectie bevinden, 
zoodat het broeden van beide soorten in onze 
provincie toen reeds bewezen was. 

Het spreekt vanzelf, dat ik mij sindsdien veel 
moeite gegeven heb, de verbreiding dezer twee 
soorten Zwartkopmeezen over de provincie Lim- 
burg zooveel mogelijk vast te stellen. 

Ten opzichte van den Glanskop kan ik ver- 
melden, dat deze door geheel Limburg wordt 
aangetroffen, zoowel als broed- dan als zwerf- 
vogel. 

Van den Matkop durf ik zulks niet zoo alge- 
meen op te  geven. 

Deze nam ik waar in de omgeving van Roer- 
mond; ook als broedvogel. Vervolgens in na- 
en voorjaar te Susteren, in de omgeving van 
Heerlen, alsmede te Valkenburg, Houthem, 
Schin-op-Geulle, Berg-en-Terblijt, Bemelen enz. 
alwaar de soort een zeer gewone broedvogel 
is en minstens even talrijk voorkomt als de 
Glanskop. 

Zeer waarschijnlijk echter komt de soort in 
alle deelen onzer provincie voor. Wie helpt 
mede dit te constateeren? 

Men treft den Matkop het meest in dicht 
struikgewas, in de nabijheid van beekjes, moe- 
rassige plaatsen enz. Ook echter in boomgaar- 
den, eikenhakhout, tuinen en parken. 

Valkenburg L. P.  HENS. 

HET ROSARIUM VAN DEN MUSEUM-TUIN. 
Het Natuurhistorisch Museum te Maastricht 

is de laatste jaren ontzaggelijk in zijn voor- 
deel veranderd. Wie deze metamorphose heeft 
meegemaakt, zal wéér eens zijn opgevallen, van 
welke onschatbare waarde een conservator, die 
zich met liefde en ijver aan zijn taak wijdt, 
voor een museum is. Het geldt hier toch niet 
alleen de kwestie van verzamelen en ordenen, 
maar ook van belangstelling in breederen kring 
te wekken en te onderhouden. Het geldt hier 
vooral een kwestie van aanhouden en nog eens 
aanhouden. Maar ten slotte werpt dit ook goede 
vruchten af. Nu is het gebouw geheel gerestau- 
reerd. Ook het keurige afzonderlijke huisje met 
zijn aardigen renaissance-trapgevel, waarin het 
Herbarium de Wever is ondergebracht en waar- 
in straks de recente schelpen-verzameling eene 
plaats zal vinden, is geheel gereed. Hiervoor 
verdient het Maaslrichtsche Gemeentebestuur 
een woord van hulde. Wij hebben reden te 
vertrouwen, dat het. niettegenstaande de slechte 
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tijden, zal toonen te begrijpen, dat met het 
oog op het dit jaar te houden Nederl. Na- 
tuur- en Geneeskundig Congres en waarbij 
het Museum zeer vele en wetenschappelijke 
gasten zal moeten ontvangen, thans ook de. ver- 
dere afwerking urgent is. De vuile houten 
schutting moet verdwijnen en door een netten 
muur met hekwerk worden vervangen, in af- 
wachting dat beslist zal zijn over wat er met 
de beide daarnaast gelegen perceelen zal ge- 
beuren. 

Het Museum heeft ook in zijn tuingedeelte 
een mooie aanwinst gedaan. Er zijn nul. twee 
vrijwel   afzonderlijke  tuinen,  waarvan  één,  het 
verreweg grootste deel, gevuld is met de Lim- 
bnrgsche planten-collectie. Dit deel is als rots- 
tuin aangelegd en zal de verzameling binnenkort 
weer geheel worden aangevuld, want de bouwerij 
en de droge zomers hebben natuurlijk het plan- 
tenbestaan geen goed gedaan. In den voortuinis 
de beplanting intusschen gereed gekomen. Deze 
is op initiatief van rector Cremers als rozentuin 
aangelegd en wel in een van een heel bijzondere 
soort, als er in ons land en daarbuiten allicht 
nog geen tweede voorkomt. 'Toen tot den aan- 
leg besloten werd, meende ik, dat een rozentuin 
in dezen Museum-tuin óók een specifiek- 
Limburgsch karakter moest dragen. Dat 
was mogelijk door er uitsluitend in Limburg 
gewonnen soorten aan te planten. Dit plan 
nu is verwezenlijkt door de medewerking van 
de firma M. Leenders & Co. te Steil-Tegelen, 
die een groot aantal rozen van haar beroemde 
eigen gewonnen variëteiten aan het Museum 
cadeau deed. Voor wie het nog niet weten, zij 
hier vermeld, dat de firma M. Leenders & Co. 
onze meest succesvolle Nederlandsche rozen- 
kweeker is en die, ook onder de internationale 
rozenkweekers van beteekenis als een der al- 
lerbesten geldt. Wat Leenders in 1912•1914 
klaar speelde: In Parijs op de jaarlijksche groote 
rozenkeuring van Bagatelle, drie jaar na elkaar 
de eenige gouden medaille te halen voor de 
beste gewonnen nieuwe roos • zulks in con- 
currentie met de nieuwe rozen van de geheele 
wereld • was nog aan geen rozenkweeker 
gelukt. 

En zoo zijn thans in het nieuwe rosarium 
van het Museum meerdere honderden struik- 
rozen uitgeplant van de theehybriden Lini- 
burgia (karmijn met zilverachtig witte binnen- 
zijde, General superior Arnold Janssen (kar- 
mijnrood, Mevrouw Smits-Gompertz (geelachtig 
zalm met koperkleurig oranje), Mevrouw Dora 
van Tets (donkerscharlaken), de theeroos Me- 
vrouw Boreel van HoogTanden (vleeschkleurig 
karmijn) en de enkele halfstammen van de nieu- 
we rosebloeiende grootbloemige polyantha Me- 
vrouw Nathalie Nypels, van welke geen strui- 
ken meer beschikbaar waren, omdat Engeland 
de geheele voorraad van deze te Antwerpen 
voor-verleden jaar met goud bekroonde roos 
had opgekocht. De kleuren der rozen (alle in 
roode en roodgele tinten) zijn gekozen in over- 
eenstemming met  die  van  het gebouw. 

En zoo is, dank zij de kweekkunst en de vrij- 
gevigheid van den heer Leenders, het Museum 
een  mooi  en  zeer  bijzonder rosarium rijk ge- 

worden. We vertrouwen, dat vele leden dezen 
zomer (Juli•September) deze in Limburg ge- 
wonnen rozenvariëteiten eens zullen komen be- 
wonderen; allicht worden ze daardoor meer 
algemeen bekend en aangeplant. Er zijn enkele 
geheel nieuwe en dus nog dure soorten bij, maar 
de meesten zijn reeds jaren in den handel en 
dus   tegen   de  gewone   prijzen   verkrijgbaar. 

J.   N. 

DE VUURSTEEN LANGS HET JEKERDAL. 
De. vuursteen, gelijk bekend is, staat in een A(*) 

geheel bijzondere verhouding tot het krijtge- 
steente. In geen ander gesteente dan in het krijt 
wordt de vuursteen gevonden. Al wat het ri- 
viergrint aan vuursteen bezit, evengoed als de 
vuursteenwerktuigen, die opgeborgen liggen in 
onze musea, is vuursteen, vrijgekomen uit de 
lagen van hel krijtgesteente. Een wit schors- 
laagje aan den omtrek van een stuk silex ver- 
raadt dikwijls nog de vroegere betrekking tot 
het kalkgesteente, dat eenmaal de vuursteen 
omsloten hield, alvorens dit voorwerp vrijkwam 
en zijn zwerftochten begon. 

Bergen of rotsen van vuursteen bestaan er 
niet; maar de vuursteen ligt als een onderge- 
schikt bestanddeel verscholen in de lagen of rot- 
sen van het krijt. Zoo is het ook in het kalkge- 
steente, dat aan weerszijden van het Jekerdal 
voor ons ontsloten is en dat in de eeuwenoude 
grotten en in de hedendaagsche ontginningen 
op meerdere plaatsen over groote oppervlakten 
is opengelegd. 

Wat leert een blik in deze grotten en langs 
de ai'gravingen over de verspreiding van de 
vuursteen in het krijt daar ter plaatse? Hoe 
ligt de vuursteen in de mergel? Kan er eenige 
regelmaat worden waargenomen in de rang- 
schikking en in den vorm der silexblokken in 
het  kalkgesteente? 

Een eerste onderzoek bevestigt ongetwijfeld 
het algemeen bekende feit dat hier, evenals 
langs het Maasdal, een regelmatige plaatsing 
in horizontale lagen bestaat. Er bestaan hori- B 
zontale doorloopende lagen van vuursteenen. 
Het bestaan van bepaalde vuursteenlagen is 
langs de Jeker, niet minder dan langs de Maas, 
allerduidelijkst. Maar al geeft de vaststelling 
van deze niveaus eene regelmatigheid aan, nog 
andere gegevens kunnen omtrent de versprei- 
ding van de vuursteen in de mergel verzameld 
worden. 

Een nauwkeuriger onderzoek, zelfs alleen tot 
het Jekerdal beperkt, voegt vele aanvullende 
bijzonderheden toe aan de eerste en algemeen- 
ste waarneming. 

Bij nader toezien wordt vooreerst tusschen 
de vuursteenen van een en dezelfde laag een 
gelijkenis in den vorm waargenomen. Zooals 
men weet is er een tegenstelling tusschen plaat- 
vormige en knolvormige vuursteenen. Deze beide C 
vormen liggen echter niet willekeurig in een 
en dezelfde laag naast elkaar, maar er zijn 
lagen van vuursteenplaten en lagen van vuur- 
steenknollen. Zeer duidelijk kan dit samengaan 
van vorm- en niveau-verschil worden waarge- 
nomen o.a. tusschen twee ongeveer 3 Meter 
van  elkaar  liggende  vuursteenlagen ter  hoogte 



van hel ontgonnen mergelblok. Deze vormgelijk- 
heid tusschen de. laag samenstellende steenen 
is van een groot nut bij het vervolgen van een 
bepaalde vuursteenlaag langs hel dal. 

D Ten tweede kan het onze opmerkzaamheid 
niet ontgaan dat er een verband is lusschen de 
vuursteenvorming en de vele, onregelmatige, op- 
waarts gerichte scheuren die in hel hangen 
van   den   berg   alom   worden   aangetroffen. 

Er is een overvloed van silex-materiaal in 
de nabijheid van zulke scheuren. Langs deze 
verticale scheuren zijn de slukken, die de ho- 
rizontale niveau's samenstellen, net zwaarst; 
maar daarenboven wordt ook in deze spleten 
en scheuren zelve de vuursleen als een opvul- 
sel jgevonden. In de smalle ruimte staan vaak 
groote vuursteenplaten in opgerichlen stand en 
hier en daar is de opvulling dezer scheuren 
zoo omvangrijk dal groote verticaal staande 
gordijnen van silex de mergel onderbreken. Een 
prachtig (wellicht het mooiste) voorbeeld van 
zulk een verticaal vuursteengordijn werd door 
Ing. L. Keuller gevonden ongeveer bij het einde 
van den hoofdgang van den Cannerberg (Bosch- 
berg;. Dit vuursteengordijn kan in meerdere 
naast elkaar gelegen gangen vervolgd worden. 
Hel zet zich niel alleen tol de zoldering der 
gangen voort, maar ook onder den vloer breidt 
het zich  uil 

Behalve de horizontale lagen en de verticale 
schijven van vuursleen bevinden zich hier en 
daar in de mergel eenzaam liggende vuursteen- 
slukken. Zij hebben een horizontalen stand en 
in sommige gevallen schijnt-de aanwezigheid 
van een fossiellaag in de mergel hun plaats na- 
der te verklaren. Hun aantal is gering in verge- 

E lijking met de laagvormende steenen, en in een 
overzicht van de verspreiding van den vuursleen 
in de mergel nemen zij een ondergeschikte 
plaats   in. 

Horizontale lagen zijn er vele en de twee la- 
gen, welke boven werden genoemd wegens het 
verschil der steenvormen, zijn het best voor 
onderzoek vatbaar, daar zij ter hoogte van het 
ontgonnen blok zijn gelegen. De bovenste van 
deze twee lagen bestaai uit twee onder elkaar 
gelegen niveau's. De vuursteenplaten dezer twee 
niveaus zijn slechts 25 c.M. van elkander ver- 
wijderd, maar komen geheel in vorm overeen. 

Deze hoogst gelegene laag kan gemakkelijk in 
de. gangen vervolgd worden en twee .gewichtige 
bijzonderheden komen bij dit onderzoek aan 
hél   licht. 

Vooreerst laat deze laag zich niel onbepaald 
p ver in den berg vervolgen. Kort achter het han- 

gen van den berg gaan de vuursteenplaten van 
deze laag geheel in de mergel ontbreken. Op 
ruim löU Meter van het dal ligl op sommige 
plaatsen ongeveer de grens. 

G Ten tweede heeft een meling van den af- 
stand dei- steenen lot hel dak van den berg in 
den hoofdingang (onderste bryozoënlaag) tot uit- 
komst, dat de afstand van den vuursteen lot 
hel dak, te beginnen bij den ingang van de grot, 
steeds grooter wordt. 

De vuursteenlaag doet niel mee aan hel  han- 
" gen  van den  berg. 

L'il  deze  gegevens  meen  ik   de vaste  overtui- 

ging te krijgen dat de vuursleen langs het Jekcr- 
dal voor de dalvorming in het krijt niet aan- 
wezig was en dat de platen, knollen en verti- 
cale schijven pas in den diluvialen tijd zijn 
gevormd. 

C. v. d. LUGT, S. .1. 
De letters A tol en met H zijn in deze studie 

van Pater v. d. Lugt geplaatst door de Re- 
dactie, omdat de Heer Ing. L. Keuller. in 
't eerstvolgend nummer, enkele op- en aanmer- 
kingen zal maken, waarvoor in dit nummer 
geene  plaatsruimte was. DE  REDACTIE 

CETERACH OII TCINARUM TE STRAMPROY. 
Dr. A. J. M. üarjeanne vond in 1910 van dit 

varentje 'n dertigtal exemplaren aan de binnen- 
zijde van den Kerkhof muur te Stramproy. 

Lang en breed heeft hij destijds z'n vondst 
beschreven in •de Levende Natuur' van 1 Juli 
1910, aflevering 5, onder 't hoofd •een verdwe- 
nen plant weergevonden''. 

In December 1921 ontvingen wij een schrijven 
van den heer Heimans uit Amsterdam, waarin 
ons werd gemeld, dat men bezig was den 
Stramproyer Kerkhofmuur te vernieuwen en 
Ceterach officinarum wellicht in z'n bestaan 
gevaar liep. 

Wij hebben dat schrijven toen doorgezonden 
aan den WelEerw. Heer P. F. van Buggenum, 
kapelaan Ie Stramproy. 

't Doet ons genoegen te kunnen constateeren, 
dat men 't Stramproyer •natuurmonument" met 
piëteil heeft willen behandelen. 

Gelijk ons blijkt uit 'n brief van den WelEerw. 
Heer Kapelaan is een groot stuk van den ouden 
muur, waarin tal der bewuste varenplantjes 
groeiden, in den nieuwen muur gemetseld, zoo- 
dat er alle kans is dat 'l voortbestaan van 
Ceterach officinarum te Stramproy verzekerd 
mag heeten. 

Den  bewerker  van   dit feit  dank  en  hulde! 
Jos.   Cremers. 

BESTUUR   VAN   HET  NATUURHISTORISCH 
GENOOTSCHAP  IN   LIMBURG. 

Het  Bestuur  is  samengesteld   als  volgl: 
Rector  Jos.   Cremers,   Maastricht,   Voorzitter. 
Dr. J. P. G. van der Meer, Maastricht, Onder- 

voorzitter. 
W.  C.  Funke,  Maastricht, Secretaris. 
Jean  Pagnier, Maastricht.  Penningmeester. 
Fr.  Eijck, Maastricht,  Bibliothecaris. 
Ing.  C. Blankevoort, Maastricht, 
Mevr. van Iterson-Rotgans, Heerlen,     \   Jj 
Dr. Jos.  Beckers, Beek L., f    ~ 
V. L. A.  Grossier, Maastricht, j   J 
P. S. Men wordt dringend verzocht evenlu- 

eele correspondentie te richten aan de adressen 
waar /e tehuis hooren, m. a. w. niel over alles 
en nog wat, 't Genootschap betreffende, te 
schrijven aan den  Voorzitter. 

Aldus doende, zal men voorkomen dal men 
tevergeefs  op  antwoord  wacht. 


