
12e Jaargang. No. 9. Sept. 1923. 

MAANDBLAD 
UITGEGEVEN   DOOR   HET   NATUURHISTORISCH   GENOOTSCHAP   IN   LIMBURG. 

Maandelijksche Vergadering     | 
op Woensdag 3 Oct. e. k. | 

om 6 uur, |. 
in 't Museum te Maastricht, | 

Looiersgracht. 1 

De   Vergadering   wordt   stiptelijk om | 
6 uur geopend. | 

VERSLAG 
DER MAANDELIJKSCHE VERGADERING 

VAN  WOENSDAG 5 SEPTEMBER L.L 

Met den Voorzitte» waren aanwezig de hec- 
ren: W. de Backer, Maastricht; 11. J. Beckers. 
Beek; K. Hutschemakers, Rolduc; Aug. Kengen 
Caberg; Marcel Ubaghs, Houthem; Edmond 
Nyst, Maastricht; J. Maessen, Maast richt; Joh. 
Th. v. d. Zwaan, Caberg; P. Peters. Heerlen; 
II. Lintjens, Heerlen; F. v. Rummelen, Heer- 
len; Gescher, Siltard; Ir. Kurris, Maastricht; L. 
A. J. Keuller, Maastricht; F. Rüschkamp S. J., 
Bonn; H. Schmitz S. J., Valkenburg; F. J. H. 
M. Eyck, Maastricht; L. Grossier, Maastricht. 

Naar aanleiding van 't antwoord van Dr. 
Beckers over •Enkele opmerkingen" enz. van 
Ir. Kurris op zijn lezing gemaakt, ontspon zich 
dadelijk een discussie, die zooals door den heer 
Keuller werd opgemerkt waard zou zijn in 't 
Maandblad  te  verschijnen. 

Waar de Secretaris van 't Genootschap afwe- 
zig was, werd den heer Kurris verzocht zich 
met 't opmaken van dit verslag te willen belas- 
ten, 't Verslag, later door de verschillende spre- 
kers  nagezien  en  aangevuld,  luidt als  volgt: 

•Allereerst maakte ondergeteekende de op- 
merking dat de nullen in de analysen van Prof. 
Schoorl (zie Maandbl. pag. 39) wel zullen op te 
vatten zijn als chemisch niet te bepalen. Om 
toch een hoeveelheid van 0.68 m.gr. C02 per 
L. (zie mijn publ. pag. 38) aan te toonen in 
100 cc. oplossing, zouden noodig zijn 0.06 cc. 
y40 n. soda oplossing: een hoeveelheid, die bin- 
nen  de   waarnemingsfouten  valt. 

Vervolgens meende ondergeteekende, dat de 
twee monsters water niet vergelijkbaar waren 
en dat ook verdere bestanddeelen en omstan- 
digheden niet waren opgegeven. De knik in de 

afzellingssnelhcid was dus niet hieruit te ver- 
klaren. Dr. Beckers antwoordde daarop, dat 
hel water in dan vijver vrijwel stilstond en dat 
ondanks, dal er een' stabiele CaC03 concentratie 
was, waarop ondergeteekende repliceerde, dat 
de omstandigheden nader onderzocht dienden 
Ie worden. 

Ken laatste opmerking ging over de vraag: 
waar komt. water in hel algemeen aan de soms 
zeer hooge hardheid? Ondergeteekende meende 
dit uitsluitend te kunnen terugvoeren op de 
verhoogde CO., concentratie der bodemlucht, 
zich steunende op de analyse van von Petten- 
kol'er e.a. Hij herhaalde dan ook de redeneering 
uil zijn publicatie, dat het water evengoed C02 
uil de bodemlucht kan afgeven zooals het ook 
CO, heeft opgenomen. 

Dr. Beckers ging er dan ook mee accoord, 
dat chemisch legen de oude theorie niets in te 
brengen viel, in zooverre als de gegevens van 
Pellenkofer over het groote en plaatselijk sterk 
wisselend koolzuurgehalte der bodemlucht juist 
zijn Hieraan wordt door deskundigen op land- 
bouwgebied wel eens getwijfeld. Dit 'neemt ech- 
ter niet weg dat de oude theorie geen verkla- 
ring geeft in geologischen zin. 

De Voorzitter wees daarna op het groote be- 
lang van de loss, als zijnde de actueele kwestie 
en wees ter bestudeering van dit onderwerp 
op de publicatie van Dr. Erens: •Recherches 
sur les formations diluviennc du Sud du Lim- 
bourg" (Extraits des Buil. de la Soc. Beige 
de Geol. Pal. et Hydr. V 1891), 

van Rummelen voegde hier nog aan toe dat 
de T. H. te Delft hierover een prijsvraag heeft 
uitgeschreven, waaraan reeds door meerderen 
gewerkt werd. Tevens merkte hij op dat er te 
Bemelcn een löss-profiel is van een laag van 
4•5 M. boven op krijt liggend. In deze laag 
bevindl zich een Brvozoénlaag van 20•30 c.M. 
en H-. M. boven het tuf krijt Dit verklarend vol- 
gens Dr. Klein zou de loss ontslaan zijn door 
verweering van het krijt. Hij wees erop dat men 
aan de hellingen vooral voorzichtig moet zijn. 
Prof. van Baren had de klei onderzocht en ze 
als loss bevonden. De groote vraag echter is, 
wal is loss? Men moet beginnen met een defi- 
nitie, anders komt baten tot wanhopige discus- 
sies Vooral voor de genesis van de loss is deze 
vraag van belang. Er is toch te veel variatie, 
wanf tenslotte is alles loss, vgl. de kwestie in 
Zwitserland met zijn bunte Schiefer? 

Ir Keuier bediscussieerde nu de monsters 
löss-kindl door Dr. Beckers meegebracht. Het 
eene stuk was n.m. gelaagd en Vertoonde een 
geleidelijke overgang van CaC03 met veel zand 
en klei tot zuiver CaC03. 

Verder resumeerde hij de publicaties van het 
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vorige maandblad eri komt tot de conclusie 'dat 
de beide schrijvers het over de chemische zijde 
eens zijn: Dr. Beckers gaf een nieuwe theorie, 
ondergeteekende maakte, volgens den spreker., 
de oude  theorie plausibel. 

Ir. Keuier wilde nu de geologische kant be- 
spreken en stelde de vraag: Waar komt loss 
voor? Hij beantwoordde deze vraag als volgt, 
dat de loss zich uitstrekt over het hoofd- en 
midden-terras en volgens sommigen over de hel- 
lingen. 

Men kan nu aannemen, dat de loss in twee 
perioden daar gekomen is: eerst op het hoofd- 
terras en daarna op het midden-terras of tege- 
lijkertijd op hoofd- en midden-terras. Tusschen 
helling-loss   en   terras-löss  is   verschil. 

Gesteld een afzetting in twee tijden, dan is 
noodzakelijk dat het midden- en hoofd-terras 
twee horizontale lagen vertoont. De helling-löss 
vertoont eenige gelaagdheid. In de helling-löss 
komen dunne laagjes grind van soms een vin- 
ger dik voor, hetgeen spreker op drie plaatsen 
bij   Maastricht   had  geconstateerd. 

Volgens spreker diende een onderzoek naar 
de identiteit van helling-löss en plateau-löss ia- 
gesteld te worden. Zoo is achter de kerk van 
St. Pieter een ontsluiting met hellend grindlaagje 
in de loss, welke juist om het grindlaagje door 
een Belgisch geoloog niet als loss werd betiteld. 
Ook spreker stelde de vraag, wal is dan loss? 
Overal is deze verwarring! Na deze vraag komt 
dan een tweede: Hoe is het materiaal ontstaan? 
en een derde: Hoe is dit materiaal in dezen 
stand gekomen? 

Op hel laatste Natuur- en Geneeskundig Con- 
gres was het löss-vraagstuk aan de orde ge- 
weest en Dr. Teseh had daar de aeolische the- 
orie, Dr. Klein zijn verweerings-theorie. en 

de fluviatiel-lbeorie besproken. Vol- 
gens Dr. Klein zou dan de loss ontstaan zijn 
door verweering van het krijt maar, zegt spre- 
ker, er zijn veel plaatsen zonder krijt en met 
veel loss. Daarbij komt dat het krijt voor -fc 
95 °/o CaC03 is, dat er dus bij verweering een 
gering residu overblijft. Onmogelijk is deze theo- 
rie niet, vgl. het krijt uit de Ardennen op 600M. 
+ A.  P. 

Wat de lagering betreft, of die een aeolische 
of fluviatiele oorzaak heeft, is eigenlijk van 
secundair  belang. 

Waar komen nu de löss-kindl voor? Spreker 
had er gevonden midden in de loss van helling- 
löss. Alle ontsluitingen zijn vrijwel allen in de 
helling. In Belvédère (Maastricht) is reeds een 
ontsluiting in het plateau, maar er werden geen 
löss-kindl gevonden. Spreker vermoedt daarom 
dat löss-kindl alleen in helling-löss voorkomen. 

De Voorzitter merkt hierbij op dat hij in de 
plateau-ontsluiting tusschen Bingelrade en Schin- 
veld nooit löss-kindl gevonden heeft, hoewel 
hij  er  lang naar  heeft gezocht. 

van Ruinmelen zegt hetzelfde van een pla- 
teau-ontsluiting   bij   Heerlen. 

Ir. Keuier gaat dan voort met te zeggen dat 
nog goed onderzocht moet worden of löss-kindl 
in helling-löss of ook in plateau-löss voorkomt. 
Is het eerste uitsluitend het geval, dan is dit 
naar zijn meening een steun voor de theorie 
van Dr.  Beckers. 

Tenslotte toont van Rummelen een foto van 

een  ontsluiting,  waarin  de  loss direct  op  het 
krijt  rust (zie" Diss.   Dr.  Klein). 

Hierna  sloot   de   Voorzitter   de   discussie. 
Ir.   F.   KURRIS,   T. 

Pastoor A. K eng en (Cabjrg) had meege- 
bracht B r e m r aa p en Klei n W a r k r u i d, 
twee  phanerogame  woekerplanten. 

De Bremraap, Orobanche, parasiteert op 
de wortels van andere planten en bevat geen 
bladgroen; haar bloemen gelijken op die van 
labiaten. 

Klein War k r u i d, Cuscuta epithymum, be- 
vat nagenoeg geen bladgroen, woekert op hei, 
thym, brem e.a. planten. De bloemen zijn zeer 
klein, wit of rose, in kluwentjes zoo groot als 
een erwt. De kiem maakt geen wortel, haar 
top draait rond tot zij een geschikte woonplant 
heeft gevonden; dan wendt ze zich daaromheen 
en zendt er zuigwortels in, om daarmee voedsel 
te krijgen. De plant maakt groote pruiken van 
roodc draden. 

(Behalve 't Klein Warkruid hebben we nog 
het Groot Warkruid, C. europaea. voor- 
komend in bosschen en kreupelhout op brand- 
netels,   hop,   enz.). 

Pater H. Schmitz, S. J. vertoonde een kin- 
derarm-dikke tak van een esch, die •bewerkt" 
werd door een bever, terwijl P, Schmitz van 
deze ,,bewerking" onlangs ooggetuige was aan 
de Elbe in de buurt van Wartenburg (Magde- 
burg). 

De heer J. Ma essen had voor de collectie 
van 't' Museum eenige insecten meegebracht, 
waaronder mannetjes en wijfjes van den Neus- 
hoor nke ver, gevangen in Juli 1.1. te Weert- 
Meerssen, waar dit beestje zeer veel zou voor- 
komen. 

Ruim 9 uur werd de vergadering gesloten. 

VERSLAG 
VAN DE GEOLOGISCHE EXCURSIE, 

OP 1 AUGUSTUS L.L. 
(Vervolg). 

Groeve •Wingerdsberg". 
Even ten Zuiden van de groeve Welter- 

b e r g ligt in een diepe dalbocht van den W i n- 
gerdsberg een tamelijk hooge krijtsteilrand. 
Gedurende de oorlogsjaren heeft men hier ge- 
tracht kalksteen te winnen voor de "kalkbran- 
derij. Bij de afgraving stuitte men op het zooge- 
naamde Z a n d i g e K r ij t van B e n z e n r a d e, 
dat langs de geheele westelijke dalhelling te 
vervolgen is tot bij de Hoeve Da el. Nadat 
men enkele meters in den wand was doorge- 
drongen stuitte men op een storing. Deze sto- 
ring verloopt in de groeve nagenoeg in Zuid- 
Wesl•Noord-Oostelijke richting. Of deze rich- 
ting het algemeen verloop aangeeft, of wel dat 
zij slechts een plaatselijke afwijking is, kon niet 
verder worden nagegaan, daar zij naar beide 
zijden in een dalbocht boven dezer dalniveau 
uittreedt en in den dalbodem en het achterlig- 
gende plateau geen verdere onderzoekingen wer- 
den ingesteld. 

Achter   deze   storing   vond   men   een   krijtge- 
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steente van het Kunrader l.y p e, doch waar- 
schijnlijk door storingswerkingen sterk verbrok- 
keld. De wand vertoont een zeer onregelmatig 
krijtprofiel van harde en zachte krijlbrokken. 
Van een regelmatige afzetting als in de een paar 
honderd toeter noordelijker gelegen groeve "Wei- 
ter berg, is niets te bespeuren. Daar deze ont- 
sluiting technisch een mislukking bleek te zijn 
werd de exploitatie niet verder voortgezet. 

Doch wat voor de industrie een verlies bleek 
te zijn, leverde voor de wetenschap een winst 
op, welke voor.de krijtstraligral'ie van Zuid- 
Limburg niet zonder beteekenis is, zooals ik 
hieronder, nader hoop aan te toonen. 

Als gezegd, werd hier een profiel van Zan- 
dig Krijt blootgelegd. Staring rekende deze 
afdeeling waarschijnlijk tot het Hervensch 
Zand, dus tot de Nos. 25 en 28 van zijn stra- 
tigrafische tabel (')• Op blz. 337 schrijft hij n.m.: 

•Oostelijk van de Geul komen zand van Herve 
•en Akensch zand veel meer noordwaarts voor 
,'dan ten Westen van dat riviertje. Het eerste, 
•als kalkhoudend zand met harde zandsteen- 
bieren en daaronder liggenden kalkigen zand- 
steen, met de kenschetsende versteeningen, 
•vindt men te Benzenr.aadhof, een half uur ten 
•Noorden van Simpelveld, te Daalhof en te 
•Eemsterhof, onder of in de nabijheid der krijt- 
•lagen welke met die van Kunrade overeen- 
stemmen." 

Slechts een passage in De(n) Bodem van Ne- 
derland kan doen vermoeden, dat Staring er 
niet geheel zeker van was met 11 ervensch 
zand te doen te hebben. Op blz. 311 geeft hij 
n.m. "als herkomst van de in zijn analysetabel 
onder  X  gegeven   chemische   samenstelling op: 

•X. Zandig krijt van Benzenraad, waar- 
schijnlijk overeenstemmende met den kalk- 
•mergel van Kunraad en dus laag 18". 
Het is waarschijnlijk deze tegenspraak die ge- 

durende tal van jaren verwarring gesticht heeft 
in de stratigrafie van deze krijt-étage. Het Zan- 
dig krijt van Benzenrade werd steeds 
beschouwd als een onderdeel van het Kunra- 
der k r ij t, en waar deze étage geïdentificeerd 
werd met het Coprolit hen laagje van het 
Maastrichtse he K r ij l, werd dus ook het 
Zandig krijt van Benzenrade een gelij- 
ken ouderdom  toegekend. 

Eerst W. C. Klein heeft de aanwijzing gegeven, 
dat het Zandig krijt van Benzenrade 
een hoogeren ouderdom moet hebben. 

Op blz. 26 van zijn dissertatie (2) schrijft hij 
n.m. in een voetnoot: 

•In der letzten Zeit zeigte sich allerdings, 
•dass auch die Grünsande noch nordwarts 
Aanstellen bis Kunrade, wo ich diese rund 
•15 M. unter der Basis der Steinbrüche noch 
•fand mit einer Ostreenfauna, u.w. Ostrea 
•Goldfussi, Hzl. vorkomt (nach Holzapfel bei 
•Aachen eine typische Grünsandart)." 

In de bij behoor ende kaart teekent hij op grond 
van zijn waarnemingen twee kleine Hervien- 
eilandjes bij de Hoeve Dael en bij Kun- 
rade. 

Aan een gelijkstelling van Her vie n en Zan- 
dig  krijt   van   Benzenrade   heeft  echter 

ook Klein blijkbaar niet direct gedacht, althans 
deze gelijkstelling wordt niet nadrukkelijk ver- 
meld. 
. Dal het Zandig krijt van Benzenrade 
inderdaad met het Hervien geïdentificeerd 
moet worden is mij eerst gebleken na onze ex- 
cursie. Bij die gelegenheid verzamelde ik, tijdens 
de verklaring van het profiel, enkele schelpjes 
uit het zandige krijlprofiel. O.m. trof ik onder 
deze schelpjes Ostrea Goldfussi Hzl. aan. 
Zooals reeds door Klein werd opgemerkt voor 
het zandig profiel onder de Kunrader. groeve, 
noemt Holzapfel dit fossiel •eine typische Grün- 
sandarl". In zijn monographic (3) vermeldt hij, 
dat dit fossiel voorkomt in de Obere Quadra- 
tensc nichten. Ook Koken noemt O s t r ea 
Goldfussi 11 z 1. gïdsfossiel voor het ,,U n- 
t er sen on" (4). 

Waar dus aan deze oester de waarde van gids- 
fossiel wordt gegeven door autoriteiten als Holz- 
apfel en Koken, meen ik op grond van mijn 
vondst wel te mogen vaststellen, dat het Zan- 
dig Krijt van Benzenrade van den- 
zelfden ouderdom is als de Zanden 
van H e)• ve, en mede dat dit Hervien 
aanwezig is in de diepste gedeelten 
van den we s Ie lij ken dal wand tus- 
s c h e n W i n g erd s b erg en de Hoeve 
Dael, westelijk van de Storing van 
Benzenrade. Hieruit volgt, dat ter dezer 
plaatse het Kunrader k r ij t direct rust op 
de Zanden van H e r v e. 

Dr. Reinhold, mei wie ik deze aangelegenheid 
besprak, deelde mij mede, dat ook hij, op grond 
van door hem geconstrueerde profielen, tot de 
meening gekomen was, dat Hervien in de 
evengenoemde strook moest worden aangeno- 
men. Daar bij het schrijven van dit verslag deze 
profielen nog niet tot mijne beschikking staan, 
meen ik met een vermelding dezer mondelinge 
mededeel ing te mogen volstaan. 

Door een voor kort uitgevoerde putgraving te 
Wint hagen zijn wij thans in staat de posi- 
tie van het Hervien (Zandig krijt van 
Benzenrade) ten opzichte van het Kunra- 
d e r k r ij t nog nader vast te leggen. Hier werd 
n.m. bij '33.60 M. o/m de in het eerste gedeelte 
van dit verslag vermeldde kristallij ne kalksteen 
(granietbank) aangetroffen ter dikte van 60 c.M. 
Hieronder volgde circa 6 M. afwisselend harde 
en zachte kalksteenen. Vanaf circa 40 M. door- 
boorde men zandige kalksteenen en grijsgroene 
zanden. De kristallij ne kal ks te engids- 
laag is dus slechts weinige meters boven het 
begin der zandige étage (Hervien) gelegen. Dit 
is geheel in overeenstemming met het hier- 
voren uit Staring's Bodem van Nederland geci- 
teerde gedeelte voor de omgeving van Benzen- 
r a a d h o f. 

Voor hen die geologie van Limburg studeeren, 
blijft dit klassieke werk van den grooten Ne- 
der! andschen geoloog nog altijd van zeer veel 
waarde. 

Ubagstoerg-painorama. 
Zie voor topografische orienteering: Blad 

Heerlen en Sittard van de topografische kaart 
des Rijks, 1:50000. 

Voor   geologische   orienteering: 
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\V. Wunstorf: Geologische Excursionskarte für 
die Umgegend von Aachen,  1:75000. 

Cr. D. Uidenbroek: Het Kriji van Zuid-Limburg 
met bijbehoorende kaart. Jaarverslag van de 
Rijksopsporing van Delfstoffen, 1911. 

Dr. \V. C, Klein: Tektonische und Slraligrafische 
Beobachtung^n am Südwestrande des Lim- 
burgisehen Kohlenreviers, met kaart. 

F. H. van Rummelen: Geologisch-Tektonische 
Schteskaarl van Znid-Limburg, op schaal 
1:200000, gepubliceerd in Gas en Water, 
Febr. 1923, No. 3. 

Na heL bezoek aan de groeve Wi'ngerdsberg 
moest door de weersgesteldheid van een bezoek 
aan de krijtgroeven bij de Hoeve Dael én Ben- 
zenrade worden afgezien. Hel gezelschap be- 
sloot direct op Ubagsberg aan te trekken en op 
het hoogste punt (217 M. + A. R) in die omge- 
ving gat' ik een verklaring van hetgeen ods het 
omringende landschap geologisch te zien geeft. 

In Zuid-Oostelijke richting doemt aan den ge- 
zichteinder de voor ons oog horizontaal vaag 
verloopende lijn van den gebergterand op van 
het Hooge Ven, hetwelk bij de Botrange tot 
692 M. + A. R stijgt. Ilij beslaat hoofdzakelijk 
uit de gesteenten van het Cambrium. Meer 
Noordwaarts worden deze overdekt door De- 
v o o n-, K o 1 e n k a 1 k- en Carboongestee n- 
ten, waarop bij Mo res net en in het Aache- 
ner Wa 1 d Senonische vormingen zijn af- 
gezet. Het landschap daalt geleidelijk en ver- 
dwijnt voor ons oog achter de kam lijn welke 
van den L o us berg (ben. Aken) 233 M. -f- A. P. 
over Vaals (hoogste punt van Nederland) 
322.50 M. + A. P. naar E per heide, 223.50 M. 
+ A. P., verloopt. De Lousberg, ben. Aken, 
bestaat uit Akenseb Zand, waarop nog een 
rest Her vie n is overgebleven. Tusschen den 
Lousb e r g en V a a 1 s zijn diverse étages van 
het Senoon aanwezig. Op de hoogste gedeel- 
ten van den kam Vaals-E per heide ligl 
Vuur s te ene 1 u vium van het Senoon. Op 
de hellingen vindl men de dagzoomen van het 
Gulpensch K r ij t zonder V u u r s t e e n e n, 
(dat o.a. bij het kerkje van Vijlen, 181 M. + A. P.. 
zeer goed ontsloten is in de groeve van de ce- 
mentfabriek, en dat ook ligt onder den Gulper- 
berg, 140 M. -!- A. P.) Hcrvensch zand en 
Akensch zand (hetwelk bij L e miers in 
diverse groeven zichtbaar is). In het Geuldal bij 
Epen komt het Car boon aan den dag. 

Onder Bochollz en B a n e r h e i d e, alsme- 
de op de noordhelling van de E is er beek ligt 
nog een dek Maastrichtsen krijt. Op de 
hellingen treden de dagzoomen van het Gul- 
pensch krijt (wit krijt met onregelmatig ver- 
spreide bruine en zwarte vuursteenen) te voor- 
schijn. Z.'O. t. O. ontwaren we het dorp Sim- 
pel ve 1 d, dat geheel op Hcrvensche Zan- 
den rust. 

Onze standplaats bevindt zich op een dun dek 
Plioceen grint (waarvan men nog kleine 
eilandjes vindt bij Vrouwen h e i cl e en H u 1 s) 
waaronder Onder-O 1igoceen Zand gele- 
gen is, hetwelk in een groeve bij den Molen is 
ontsloten. Dit Oligoceen bestaat hier uit een 
geel tot geelbruin verweerd fijn glauconietzand 
met duidelijke wormsporen. Rector Cremers 
deelde mij mede, dat hij er ook steenkernen van 

schelpen in gevonden had bij een later bezoek. 
Naar het Westen overzien we het landschap 

van \V y 1 r é, Valkenburg, Klimmen en 
Hulsberg. Het bestaat bezuiden de Storin- 
gen van K u n r a d e en S c h i n op G e u 11 e 
uit Maastrichtsen en Gulpensch krij t, 
waarop enkele Onder-Oligoceene eiland- 
jes bewaard bleven, bij E y SC r heide, S i b b e, 
Ransdaal en Vilt. Noordelijk van evenge- 
noemde storingen zet het Tertiair in met 
Onder-Öligoc'eene Zanden (Heek, 
M a a r s h a a 1 en Klimm e n), spoedig gevolgd 
door M i d d e n - O 1 i g o c e e n (Wal e m en 
Hulsberg. Naar het Noorden en Oosten zien 
we over de Storing van Benzenrad e het 
Mij nge bied en het daarachter gelegen Hei- 
de landschap van H e e r 1 e n - B r u n s s u m- 
G a n g e 11. Westelijk van de Storing van 
H e e r ter hei d e, die door het Oostelijk ge- 
deelte van de K o m v an II e e r Ie n over 
H e e r 1 e r h e i d e en beoosten de M ij n Emma 
verloopt, vinden we onder het terras Midden- 
O 1 i g o c e e n e Zanden en KIe ie n. Even ten 
Zuiden van Mijn Emma worden deze bedekt 
door  M i o c e e n e  B r u i n k o o 1 z a n d e n. . 

Door hel oostelijk gedeelte van Kerkrade 
(R o 1 d u c) over E y g e 1 s h o v e n, Nieuwe n- 
h a g e n en beoosten M ij n He a d rik' verloopt 
door het landschap de F e 1 d b i s s s t o r i n g. 
Bezuiden M ij n O r a n j e - N a s s a u II liggen 
tusschen de Storing van H ee r Ier he i de 
en de Feldbiss onder het terrassengrint Mid- 
den-O ligoceene Zanden. Bij deze mijn 
beginl de overdekking mei M i o c e e n e Brui n- 
k o o 1 z a n d e n, welke zeer ver naar het Noor- 
den doorzet. Beoosten de hooge schoorsteenert 
der Mijn Emma zien wij een schoorsteen van 
de B r u i n k o 1 e n b r i k e 11 e n f a b r i e k C a - 
risborg verrijzen. De in die fabriek te ver- 
werken bruinkool wordt even noordelijk van die 
fabriek ontgonnen en is van Mioceenen ou- 
derdom. Z.O. van M ij n Hendrik ligt de M i o- 
ceene b r u i nk o o 1 gr o e ve Energie. On- 
geveer vanaf W au bach springt langs de 
Feldbiss de zuidgrens van het Miocecn ver 
naar het Zuiden lot in Duitschlan d terug. 

Bij \yaubach zet oostelijk van de Feld- 
biss naar het Noorden verloopende het Plio- 
ceen in. Dit bestaat uit zeer kwartsrijk grint, 
grove en fijne kwartszanden, afwisselend met 
kleilagen. 

Bij R i m b u r g komt een tweede groote sto- 
ring •de Sandgewand" in ons land. Zijn 
nauwkeurig verloop is nog niet bekend, doch wij 
weten alleen dat hij oostelijk van het gehucht 
Bouwberg moet verloopen. Ook oostelijk van 
deze storing ligt Plioceen aan de oppervlakte. 

Het geheele besproken gebied is, met uitzonder- 
ring van den hoogen kam V aal s - E per hei- 
de en daar bezuiden, met terrassen bedekt. Voor 
details hieromtrent zij het mij vergund te mo- 

(*) W. C. H. Staring. De Bodem van Neder- 
land. Deel II. Blz. 319. Haarlem 1880. 

(2) Dr. W. C. Klein. Tektonische und Strati- 
grafische Beobachtungen am Südwestrande des 
Limburgischen Kohlenreviers. 

(3) E. Holzapfel. Die Mollusken der Aachener 
Kreide. 1888. 

(*)    E.   Koken.   Die  Leitfossilien.   1896. 
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gen verwijzen naar de zeer goede publicatie 
van D r. \V. C. K1 e i n: Het Diluvium langs 
de Limburgse he Maas; Verhandelingen 
van het Geol. Mijnbouwk. Genootschap voor 
Ned. en Kol.; Deel II; 1914. 

F.  H.   VAN  RUMMELEN. 

BIJDRAGE TOT DE  KENNIS  VAN HET 
LIMBURGSCHE   KRIJT. 

I. 
Limburgstlhe Vuursteen ïJII. 

Getroffen door het groote gemis aan cij f er-ma- 
teriaal, dat toch onze wetenschappelijke kennis 
op lal van gebied zoo goed weet vast te leggen, 
heb ik het voor de studie van het Limburgsche 
krijt nuttig gevonden de volgende bepalingen te 
publiceeren. 

Doel van deze proefnemingen was de invloed 
na te, gaan van de verweering op het soortelijk 
gewicht van vuursteen. Aan ieder Limburger 
toch is het bekend, dat de vuursteen, wanneer 
hij aan de lucht ligt, zich omgeeft met een 
wïtle grijze tot blauwe laag. De blauwe laag valt 
vooral op bij de bekende neolilhisehe vuurslee- 
nen van Ryckholt. 

De proefnemingen werden uitgevoerd met den 
bekenden areometer van Nicholson, waarmede 
dergelijke bepalingen snel en voor dit doel met 
voldoende nauwkeurigheid (0.8 °/o) zijn te doen. 

De  resultaten  zijn de  volgende: 

1.    Zwarte vuursteen zonder verwee- 

ringslaag uit er. 4 te'Ryckholt 

2. Zwarte vuursteen zonder verwee- 
ringslaag uit er. 4. 

St. Pietersberg. 

3. Zwarte vuursteen met wat wit 
krijt 

•4.    Zwarte vuursteen met  blauwe 
verweeringslaag 

5. Zwarte vuursteen met dunne blauwe 
verweeringslaag 

6. Zwarte vuursteen met bruine vlek- 
ken 

7. Zwarte vuursteen  met verweerings- 
laag 

8. Idem. met sterke verw.1. 

9. Zwart grijze vuursteen met witte 
vlekken uit Ryckholt 

10. Zwart grijze vuursteen uit 
Mc. St. Pietersberg. 

11. Grijze vuursteen met blauwe 
plekken uit Ryckholt 

12.    Grijze vuursteen uit Mc. 
St. Pietersberg 

2.62 
2.61 
2.63 
2.61 
2.63 
2.60 
2.61 
2.61 
2.60 
2.61 
2.61 
2.61 
2.61 

2.59 

2.59 
2.57 

2.62 
2.39 
2.57 
2.55 
2.60 
2.46 
2.45 
2.61 
2.57 
2.60 
2.60 
2.56 
2.57 
2.54 
2.56 
2.60 
2.57 
2.60 
2.56 
2.58 
2.59 
2.58 
2.58 J 

gem. 

2.62 

2.61 

2.59 

2.60 

2,56 

2.58 

\   2.69 

1    2.53 

13. Grijze vuursteen zonder verwee- 
ringskorst 

14. Grijze vuursteen met sterke verw. 
laag Ryckholt 

15. Grijze  vuursteen   met bruine ran- 
den en dunne krijtlaag uit 
Mc. St.   Pieter.    (Deze   bevat 
kalkspaat) 

16. Grijze vuursteen sterk verweerd 

17. Bruine vuursteen uit Holset 

18. Bruine vuursteen met witte kern 
uit Holset 

19. Idem veel bruin weinig wit 
20. Grijz'. vuursteen met bruine vlek-       j 54 

ken en witte verw. laag 
21. Bruine vuursteen met grijs 2.54 

Enkele soortelijke gewichlsbepalingen voeg ik 
hier nog aan toe, al zijn het geen vuurstecnen 
uit Limburgsch krijt. Ze zijn afkomstig van 
Ubaghsberg, uit het plioceen (in mioceene lig- 
ging vlak  bij  de  windmolen). 

2.60 \ 
2.60 I    gem. 

22. Zwart-grijs zeer weinig verweerd        2.59   >    2.60 
2.60 
2.61 ) 
2.50 , 
2.56 I 

2.54 V       5 

.2.54 I    L^ 
2.36 
2.50 
2.59 
2.60 
2.60 
2.59 
2.54 
2.53 
2,53 
2.54 1    2 54 

2.54 •    AD 

2.51  1    251 

2.50 /    zo' 
2.49 

2.56 ( 
2.56 J 
2.49 1 
2.43 f 

2.59 

2.55 

2.46 

23. Meer grijs dan wit 

24. Wit sterk verweerd 

25. Grijs met bruine randen zeer dunne 
verweeringskorst 

Uit deze cijfers blijkt duidelijk, dat de zwarte 
vuursteen het hoogste soortelijk gewicht bezit, 
dan volgt de zwarl-grijze, vervolgens de grijze. 
De verschillen zijn echter niet groot. 

Een tweede conclusie, die uit deze cijfers volgt 
is dat vuursteen door liggen aan de lucht in s.g. 
achteruitgaat. Dit volgt zeer goed uit de cijfers 
van de vuursteen uit Ryckholt. De bewerkte 
vuursteen, die ik onderzocht, die dus reeds zeer 
lang aan de lucht heeft gelegen, ging van een 
sg van 2.62 achteruit tot 2.56 en 2.54, enkele 
exemplaren tot 2 50 en 2.36. De vuursteen wordt 
dus aangetast door de lucht en andere atmosfe- 
rische invloeden. Dat dit reeds spoedig het geval 
is, ziet men duidelijk wanneer men versch ge- 
dolven zwarte vuursteen een tijd in de zon laat 
liggen. De diepe zwarte kleur verdwijnt dan 
om plaats te maken voor een meer grijsachtige 
tint De verklaring van dit verschijnsel is niet 
moeilijk als men bedenkt dat de zwarte kleur af- 
komstig is van fijne koolstofdeeltjes, die in de 
zwarte meer zil dan in de grijze vuursteen. De 
lucht werkt nu (wellicht werkt het zonlicht ka- 
talvüsch zooals bij het bleeken) oxydeerend op 
de' koolstof in, die daardoor verdwijnt. Ook 
vuursteen aan de lucht verhit, gaal over in 
witte: de koolstof verbrandt. Tegelijk echter ver- 
klaart dit een ander verschijnsel. 

De licht gekleurde vuursteen ligt gewoonlijk 
in hoogere lagen dan de zwarte (vgl. aan den St. 
Pietersberg bij Slavante). Ook dit is met de zoo 
juist uiteengezette gedeneering goed te verklaren. 
De  lichtgekleurde vuursteen komt  hel eerst in 
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aanraking met liet zuurstofhoudende regenwa- 
ter. DLt zal nu de vuursteen doordringen en oxy- 
deerend kunnen werken op de koolstof. Dat dit 
proces veel langzamer verloopt dan wanneer 
vuursteen aan de lucht ligt of wanneer hij ver- 
hit  wordt  behoeft geen  nadere  toelichting. 

Waf ik dus uit bovengenoemde proefnemin- 
gen meen aangetoond te hebben is, dat primair 
tie zwarte vuursteen ontstond (de koolstot' is 
waarschijnlijk nog een rest van de wezens waar- 
uit hij ontstond) en uit de zwarte secondair 
de grijze zich vormde. De koolstof werd gedeel- 
telijk weg geoxydeerd en tegelijk konden andere 
stoffen binnen dringen. Chemisch zal dit ver- 
dwijnen der koolstof niet aan te toonen zijn, 
macroscopisch en microscopisch en de zoo juist 
toegepaste physische methode geven duidelijk 
aan dat er in de vuursteen veranderingen heb- 
ben plaats gegrepen. Deze meening is echter 
in lijnrechte tegenspraak met hetgeen Prof. van 
Baren in •de Bodem van Nederland" mededeelt: 
Bovenstaande meening meen ik, ondanks dat, 
toch te moeten volhouden, temeer daar ik 
zwarte vuursteenen vond met een begin van 
wit worden, waarvan een een holte vertoonde 
gevuld met verweeringskorsf, van waaruit con- 
centrische wit grijze ringen gingen, die de holte 
als middelpunt hadden. Deze holte was dus 
schijnbaar het punt van waaruit het •oxydatie- 
offensief" begon. Daarbij komt nog, dat de mi- 
croscopische beelden van onderzochte Limburg- 
sche grijze en zwarte vuursteenen alleen hierin 
verschilden, dat de een weinig koolstofkorrels, 
de andere ze nog al veel bevatte. Van een ge- 
heel vullen van het microscopisch beeld door 
koolstofkorrels kon ik niets waarnemen. 

De verdere verandering van de grijze vuur- 
steen schijnt tot gevolg te hebben een nog ver- 
der weg-oxydeeren der koolstof. We zien witte 
vuursteen ontstaan. Verder treedt ook vaak een 
neerslaan van ijzer-oxyde op, dat de vuursteen 
bruin-rood maakt (dat dit ijzer-oxyde is neem 
ik hier stilzwijgend aan, verdere analysen be- 
houd ik me voor). Het s.g. daalt met deze 
ijzer-opname. Behoudens groep 15 der analy- 
sen, waar tegelijk met ijzer-oxyde een vorming 
van kalkspaat heeft plaats gevonden, waardoor 
het s.g. wat wordt verhoogd, geven allen een 
sterke daling van het s.g. Vooral de vuursteenen 
van het vuursteen-eluvium, die reeds lang aan de 
lucht blootgesteld zijn geweest vertoonen dit 
zeer sterk. Hier is het zwart geheel verdwenen 
en vindt men slechts combinaties van bruin 
en wit. 

Tenslotte wil ik nog hierop wijzen, dat onze 
vuursteenen behooren tot dat soort dat het laag- 
ste s.g. heeft. Volgens de opgaven van Hütte: 
•Des Ingenieurs Taschenbuch" Dl. I, en Landolt 
en Börnstein: Phys. Ghem. Tabellen, bedraagt 
het s.g. van vuursteen 2.6•2.8. Met het s.g. 
van chalcedoon, dit is krypto kristallijn Si02 
waaruit onze vuursteen hoofdzakelijk bestaat 
(s.g. 2.59•2.64) komen bovengenoemde s.g. goed 
overeen. 

22•8•'23. Ir. F. KURRIS T. 

NEERLANB S VOLKSLEVEN IN ZOMER. 
Groot  nationaal  en  folkloristisch   filinwerk, 

door   ons medelid   D.  J.   van  der  Ven. 

Gedurende zijn bereids straks 12y2 jarig be- 
staan, hielden we 't .Natuurhistorisch Genoot- 
schap in Limburg steeds verre van alles, 'twelk 
ook maar den •schijn" mocht kunnen hebben 
reclame te maken voor wien of wat ook. 

En   o.i.   zeer   terecht. 
Onze Vereeniging toch is 'n zuiver weten- 

schappelijke! 
Maar juist omdat ze zuiver wetenschap- 

pelijk is, hebben we gemeend, ditmaal •re- 
el a m e" te mogen maken voor 't •f i 1 m w e r k" 
van ons medelid den heere D  J. van der Ven. 

En de dies bevelen wij onderstaand schrijven 
van den heere v. d. Ven warm aan in de belang- 
stelling van alle leden van 't Natuurhistorisch 
Genootschap in Limburg. 

*    *    * 

Oosterbeek,   13   September   1923. 
Den Weleerwaarde heer Rector Cremers, 

Directeur  Natuurhistorisch   Museum 
te M a a s t r i c h t. 

Hooggeachte heer Rector, 
Hierbij heb ik het genoegen u een tekstboekje 

te zendem van mijn nieuwe folkloristische film- 
werk: •Neerland's Volksleven in den Zomer", 
dat op Zondag en Maandag 7 en 8 Oct. in Maas- 
tricht vertoond zal worden in de Maastrichter 
Staar. Zondag wordt een matinee gegeven om 
3 uur en een avondvoorstelling om 8 uur; Maan- 
dagmiddag is er 'n kindervoorstelling te 2 uur 
en 's avonds eveneens eene voorstelling. Ik zou 
hef op bijzonder hoogen prijs stellen, dat u 
de aandacht van de leden van ons Genootschap 
vestigde op dit filmwerk, omdat in plantlo- 
ristisch opzicht daarin ook menig interessant 
tafereel te vinden is, speciaal is het zomerna- 
spel van bijzondere beteekenis in dit opzicht, 
omdat ik het mooie en zinrijke gebruik van de 
kroedwischwijding op Maria Hemelvaart (Ma- 
ria Kruidwijn) documentair heb vastgelegd bij 
het prachtige kerkje van Asselt. En daar de in 
filmbeeld voor de wetenschap en de geschiedenis 
vastgelegde beelden, zooals u bij lezing van het 
uitvoerige tekstboekje zal blijken, voor een zeer 
groot deel ten nauwste verband houden met 
het landelijke leven, met de zorg voor het uit- 
gezaaide koren, in wezen uitbeeldingen van na- 
tuurfeesten zijn, is deze film naar het mij voor- 
komt, ook voor de leden van het Natuurhisto- 
risch Genootschap van bijzondere beteekenis. 
Daarbij komt nog dat de liefhebbers van bloe- 
men en planten zullen genieten, want heel deze 
zomerfilm is een bloemenfilm en hij wordt zelfs 
geopend met een bloemenvoorspel, waarbij schit- 
terende bloemenvelden op het doek verschijnen. 

Het is ongetwijfeld, dat vele leden van het 
Natuurhistorisch Genootschap door het bijwo- 
nen van de zomerfilm zich merkwaardige feiten 
zullen herinneren, die thans steeds meer en 
meer uit het volksleven verdwijnen, maar die 
mogelijk nog in volgende wetenschappelijke film- 
werken vast te leggen zijn als documenten uit 
het  Limburgsche   volksleven.   Ook   is   het   van 
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belang dat de aandacht dor leden eens op de 
pi a n tl o re gevestigd wordt, dat er bijv.'over 
heel Limburg een enquête wordt ingesteld, uit 
welke planten de kroedwisch bestaat en waar- 
voor die planten in hel volksgeloof en de volks- 
geneeskunst 'gebruikt worden. Ook is het van 
beteekenis na te gaan met welke soort bloemen 
bijv. de pinkster bruid zich tooit, welke planten 
tegen donder en bliksem beschermen, welke de 
oogstmei sieren, waar nog de Meiboom geplant 
wordt enz. enz. Thans heeft men in dit opzicht 
slechts weinig betrouwbare gegevens en ik ben 
overtuigd, dal zoowel de leden van het Natuur- 
historisch Genootschap als die van het Geschied- 
en Oudheidkundig Genootschap hier belangrijk 
materiaal kunnen verzamelen, dat in onderling 
verband gebracht, interessante perspectieven 
opent. Een opgave van heilige b o o m e n, enz. 
is ook iets, dat naar ik meen nog gedaan moet 
worden, al heeft u in de bulletins en maandbla- 
den ook op dit gebied zoo nu en dan wel eens 
iets gepubliceerd. Ik hoop daarom van harte, 
dal u, na lezing van het tekstboekje, er toe kunt 
overgaan in het maandblad een warme aanbeve- 
ling te kunnen geven voor onze Genootschaps- 
leden • (iets wat we hierbij gaarne doen. J. Cr.) 
en ik ben overtuigd, dat zij allen veel zullen 
zien dal hun belangstelling in hooge mate Wek- 
ken zal. 

Daar aan het vervaardigen van dit film werk, 
dal voor een zeer groot deel een Limburgsen 
filmwerk is, zeer groote kosten verbonden zijn, 
hoop ik dat de voorstellingen druk bezocht zul- 
len worden, juist ook door het intellectueele 
publiek. Want daardoor zal het mogelijk zijn in 
een berst- en winterfilm en in andere filmwer- 
ken voort te gaan documentair vast te leggen 
wat onherroepelijk ook int het Limburgsche 
lanrl verdwijnt. 

U ten zeerste mijn dank betuigend voor uw 
ten hoogste gewaardeerde medewerking, teèken 
ik  met   verschuldigde  hoogachting 

Uw dw. 
D. J. VAN DER VEN. 

LIMBURGENSIA. 

('n Oude  collectie fossielen  etc.). 
Gek toch, tot wat al eigenaardige ontdekkin- 

gen men soms op dit ondermaansche kan 
komen. 

Tè gekker, als men, bij 'l doen van zoo'n 
ontdekking, er plotseling voorstaat op 'n ter- 
rein, 'twclk men meende • te kennen alsof men 
't bereids jaren lang, in z'n zak hadde gehad. 

Ik mag er toch heusch wel aanspraak op 
maken de buurt van  Nuth te  kennen. 

In die buurt toch ben 'k geboren, niet verre 
van haar getogen, heb 'k me bereids vele ja- 
ren bewogen. 

Ik  niet  alléén!.... 
Dat 'alles hebben, natuurlijkerwijze in veel 

grootere mate nog, gedaan onze aller vriend 
Dr. Aug. de Wever, benevens diens broeders Alex 
en Hubert, die alle 'drie toch vrij goed hun 
oogen den kost gaven en hun ooren te luiste- 
ren legden waar 't zich ging om Natuurhisto- 
rische  ontdekkingen   te doen. 

'lrouwens in die buurt daar zijn nog meerdere 
menschen, o.a. ons medelid 't Hoofd der School 
van Schinnen, dié zich interesseeren voor Lim- 
burgsche  Natuurgeschiedenis. 

Maar, en zij en ik hebben nooit geweten, 
hoe er zich, vlak in onze buurt, natuurhis- 
torische merk w aardigheden bevon- 
den... ten kasteele van Reymersbeek...., merk- 
waardigheden bestaande hoofdzakelijk uit fos- 
sielen van allerlei aard en uit allerlei tijd- 
perken...., fossielen, die jammer genoeg, 't eti- 
quette van herkomst missen, maar waar er. God- 
dank, toch nog 'n heels boel tusschen zijn, die 
de onmiskenbare ken teekenen dragen afkom- 
stig te zijn uit 't Maastrichter Krijt. 

De overblijfselen van Maastrichter Krijtsi>on- 
zen en dito's koralen, echiniden en brachiopo- 
den, bivaeven en gastropoden. cephalopoden, 
pisces en sauriers hebben in vele, vele exem- 
plaren, gedurende meer dan een halve eeuw, 
gehuisd op een zolder van 't Reymersbeeker 
kasteel.... 

Daar waren ze van uit Maastricht terecht ge- 
komen, doordat hun waarschijnlijke verzame- 
laar stamde uit 't geslacht der eertijds in Maas- 
tricht welbekende familie Leekens, latere be- 
zitster  van   Reymersbeek. 

Zoo goed als zeker toch is de collectie bijeen- 
gebracht door den heere August Leekens, een 
der Leekensen die in Maastricht eenmaal den 
Papiermolen hadden en eene boekdrukkerij ex- 
ploiteerden. 

Augusi Leekens woonde in den jare 1840 in 
de Groote Staat, No. 2. 

Hij schijnt 'n zeer ontwikkeld man te zijn 
geweest, als ik me niet vergis was hij Dokter in 
de rechten, en heeft hij zitting gehad in 't Maas- 
trichter Gemeentebestuur. 

Hij was lid van 't Genootschap •les Amis des 
sciences, des lettres et des arts" 

In dit Genootschap werd zeer veel aan Na- 
tuurlijke Historie gedaan; meer dan één zijner 
leden hield er een particuliere natuurhistorische 
verzameling  op   na. 

Behalve de reeds gememoreerde fossielen uit 
't Maastrichter krijt, bevat de •collectie Leekens" 
prachtstukken uit Kolenkalk, uit Devoon, uit 
Jura en Diluvium, benevens tal van récente 
schelpen en mineralen. 

.lammer genoeg, we zeiden 't al, zijn de eti- 
quelten, althans voor verreweg 't grootste ge- 
deelte,   zoek   geraakt. 

'n Heel 'enkel voorwerp maar prijkt nog met 
'n briefke. Maar uit die enkele briefkes verne- 
men we toch dat er, in deze verzameling zaken 
zijn, die, als ze spreken konden, ons zouden 
weten te vertellen hoe ze, lang, lang geleden, 
in menschenhanden' terecht waren gekomen; 
immers er zijn eliquetten bij uit 't jaar 1763! 

Och  ja,  als  die  zaken  konden  spreken... 
Dan zouden ze ons ook vertellen hoe blij ze 

zijn, weer terug te wezen in Maastricht en hoe 
dankbaar jegens de familie Michiels van Kes- 
senich, die ze welwillend verlof gaf om, van den 
donkeren, stoffigen Reymersbeeker zolder, te ver- 
huizen naar 't luchtige, mooie Maastrichter Na- 
tuurhistorisch Museum  

JOS. CREMERS. 



IEPENKRANKHEID. 
Een onzer Maaslrichtsehe leden zou graag 

iets meer weten van de krankheid, waaraan, 
in de laatste jaren, zoovele iepen lijden. 

Waar we vermoeden dat meerdere leden zich 
voor dit onderwerp interesseeren, meenen we 
goed Ie doen onzen Maastrichter vriend in 't 
Maandblad in  te lichten. 

De verwekker van de iepenkrankheid is een 
schimmel, met name Graplihim  Ulmi. 

Snij til men een ziek takje dwars door, dan 
zal men zien hoe daarin eene verkleuring der 
vaten heeft plaats gehad, hoe ze gemetamorpho- 
seerd zijn tot bruine punten. 

Bij hevige aantasting zien er de zieke hout- 
vaten uit als bruine ringen. 

't Begin der krankheid vindt steeds plaats in 
't allerjongste hout en in de bladeren. In deze 
laatste tast ze 't allereerst de hoofdnerf aan. 

Eenjarige takken drogen uit, verschrompelen 
en de' boomen krijgen 't uitzicht alsof ze lij- 
den waren aan watergebrek. 

'n Afdoend bestrijdingsmiddel is er, voor zoo- 
ver we weten, tot nog Us niet gevonden. 

JOS.   CREMERS. 

BEZOEK AAN 'T NATUURHISTORISCH 
MUSEUM. 

Terwijl men doende was dit nummer van 't 
Maandblad te •drukken", kreeg 'k 'n ijl-bood- 
schap luidende: ,.7ys bladzijde in ons bezit", der- 
halve 'n halve pagina te weinig! 

Jk Moest dus, als 'k 't wel begreep, voor 'n 
halve   bladzijde   copie  zorgen.... 

Natuurlijk liefst zoo gauw mogelijk. 
Och, heel erg was dat, gezien 't meeleven met 

de in Limburg bestaande Natuurhistorische be- 
weging, heel zeker niet. 

Effentjes 'n boodschap, 'n briefke aan Jan, 
Piet of Klaas.... 

Eén hunner had heel zeker nog wel wat in 
z'n •Mars"  voor 'n halve pagina copie.... 

Alèvel, 'k stuurde geen boodschap, schreef 
evenmin 'n briefke. • De halve pagina te kort 
aan copie was me 'n welkome gelegenheid om 
'ns iets te zeggen, in 't Maandblad, over: •be- 
zoek  aan  't Natuurhistorisch   Museum".... 

Vaak werd me de vraag gesteld: •Wordt 't 
Natuurhist.  Museum ook wei bezocht?".... 

Of 't Museum bezocht wordt?... Zeer zeker!... 
En wel door mensehen van allerlei slag.... 
Daar hebt ge b.v. meer dan een Hoogleeraar 

aan onze Nederlandsche Universiteiten, (om van 
buitenlandsche niet te spreken), • die, zoo nu 
en dan en zelfs vaak, naar 't Maastrichter Mu- 
seum stevent, wijl hij weet, hoe dat Limburg- 
sche   •rariteiten"   bevat. 

Daar hebt ge binnen- en buitenlandsche Con- 

servatoren van Musea die, zooals 't goeden Con- 
servatoren past, studiereizen maken, op zoek 
zijn naar relaties met collega's, naar ruil- en ver- 
gelijkingsmateriaal zoeken... 

Daar   hebt   ge   particulieren,   zakenmcnschen, 
die, Goddank!, de beoefening van Natuurt His- 
torie beschouwen als 'n •oase" in hun, och, och,, 
vaak zoo prozaïsch kop- en lijfbrekend beslaan... 

Daar hebt ge onderwijzers en onderwijzeres- 
sen, die zich zeer goed bewust zijn van de Laak, 
welke ze op zich namen, meerdere of mindere 
jaren geleden, toen ze onderwijzers-examen 
maakten. 

Taak, welke staat in 't teeken van •o p v o e- 
den der  j cugd".... 

Dergelijke onderwijzers of onderwijzeressen 
weten hoe of de beoefening van Natuurlijke 
Historie 'n machtig paedagogisch hulpmid- 
del mag heeten. 

En-dè-dies komen ze wel 'ns in 't Museum, 
't Centrum van Limburgsche Natuurhistorie.... 

Daar hebt ge vercenigingen van Werklieden, 
Jonge Boeren, Kunstenaars, Patronaten en van. 
ja... hoe... weet... ik... het?.,, Ze komen wel'ns in 
't Museum.... 

Of  't  Museum  wel   'ns  bezocht  wordt?.... 
Van af 1 Januari 1923 tot en met half 

September dito, werd 't Museum bezocht 
door  1700  menschen en mensen je s. 

Wilt sv.pl. vooral 't bezoek der mmsch}es 
niet •uitvlakken". Ze bestaan uit scholieren van 
allerlei Limburgsche scholen. 

Hoe vaak heb 'k genoten als die •menschjes" 
in 't Museum aan 't genieten waren!, zich ver- 
lustigden in 't aanschouwen van Natuurhis- 
torie!.... 

En dan zei 'k tot m'n eigen: •die •mensch- 
jes", die kinderen, worden er, door 't bezoek 
vandaag gebracht aan 't Museum, niet dommer 
van." 

Heeft   't    Museum   redenen   van   bestaan?.... 
Mij  dunkt  van  ja!.... 

JOS. CBEMEBS. 

NIEUWE   LEDEN. 
De Heeren: F. M. Gescher, Bagijnhofstr. 10, 

Sittard; Jos. Emonds-Brouwers, Kerkplein 12, 
Heerlen; L. Gerards, Hotel-Rcstaurant Germa- 
nia, Saroleastr., Heerlen; H. Lintjens, Kemper- 
weg 3, Heerlen; A. J. Dieben, Kemperweg, Heer- 
len; L. J. E. Lücker, Leeraar Bissch. College 
Roermond, Willem II Singel, 28; C. Franssen, 
Landbouwk. Student, Roermond, Willem II Sin- 
gel, 65; Drs. J. H. Druif, Laan van Heldenburg 
21,'Voorburg (Z. IL). 

N.B. WIE BRENGT MEERDERE NIEUWE 
LEDEN  AAN??.... 
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