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ging,  Wageningen. 

VERSLAG 
VAN   DE   MAANDEL.   VERGADERING 

OP WOENSDAG 8 JANUARI 1930. 

Aanwezig de heefen: Jos. Cremers, J. Pag- 
nier, F. van Rummelen, Edm. Nyst, J. Prick. 
Br. Bernardus, Fr. Sonneville, P. v. d. Linden, 
H. Versterren, P. Bouchoms, M. Mommers, A. 
Kengen, J. Schulte, W. de Leeuw, G. Baren- 
brecht, L. Keuller, O Blankevoort, L. Gre- 
goire, F. Kurris, J. Maessen, H. Schmitz S.J. 
en G. Waage. ! 

De Voorzitter opent om kwart over ó de 
goed bezochte vergadering met het uitspre- 
ken van de beste vvenschen voor de aanwezi- 
gen, voor 't Genootschap en voor 't Museum. 
Over 1929 heeft ons Genootschap geen klagen. 
Op elk gebied is 't een gelukkig jaar geweest, 
zoowel wat aangaat 't ledental, 't museum, als 
de collecties, waaronder niet 't minst de boe- 
kerij. 

193!) zet al zeer gelukkig in. Pater Dettmer 
S. J. schonk ons een prachtige collectie gallen 
(Cynipiden) met de galverwekkende wespen. 
De verzameling, bestaande uit twaalf verschil- 
lende geslachten dezer beestjes, omvat zoowat 
al de uit Limburg bekende soorten. Haar weer- 
ga wordt heel zeker nergens hier te lande ge- 
vonden. Wie ook maar ietwat bekend is met de 
eigenaardige, vaak zo-o ingewikkelde leefwijze 
der Cynipiden, begrijpt wat al moeiten Pater 
Dettmer zich vele jaren lang heeft moeten ge- 
ven om een zoo uitgebreid prachtig geconser- 
veerd materiaal bijeen te brengen, weet dat de 
verzamelaar vaak in hooge eikeboomen moest 
klauteren   om   de  gallen   machtig  te   worden. 

Pater Rüschkamp S. J. deed ons Genoot- 
schap toekomen een 6009-tal inlandsche kevers, 
hoofdzakelijk verzameld in Limburg, 't Is over- 
bodig te zeggen, dat deze collectie, voor wat 
Limburg betreft, een unicum mag heeten en 
wat heur aantal betreft en wat aangaat de 
wijze van gepraepareerd en gedetermineerd zijn. 

Pater Rüschkamp, die verschillende jaren met 
ter woon in Limburg toefde en hier jaar in 
jaar uit naar kevers zocht, heeft op Coleopte- 
rologisch   gebied   een   naam. 

Toen hij ettelijke jaren geleden ons land ver- 
liet, om zich in Bonn te gaan vestigen, werd 
't in de Nederlandsche Entomologische wereld 
niet weinig betreurd dat zijne kostbare col- 
lectie  met hem  de grenzen  overging. 
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We behoeven dus niet te zeggen, hoe ver- 
heugd we waren half December 1.1. van Pater 
Rüschkamp 'n schrijven te ontvangen, 'twelk 
aanving met de woorden: •Als ich Holland 
verliesz und meine Kafersammlung mitnahm, 
jammerte Dr. Everts, dass nun so viele wert- 
volle Tiere auszer Landes geschleppt würden. 
Ich beruhigte ihn mit der Versicheruug, ich 
würde mein Möglichstes tun, damit die Kafer 
wieder zuruckkamen und zwar nach Maas- 
tricht,  wohin  sie  ja gehórten". 

Welnu, die belofte heeft P. Rüsch- 
kamp thans op schitterende wijze in- 
gelost! 

Binnenkort komen we hierop in 't Maand- 
blad nader terug. 

Zoowel Pater Dettmer S. J. als Pater Rüsch- 
kamp S. J. komt den hartelijken dank toe van 
ons  Genootschap. 

Hierna krijgt de heer Keuller 't woord. 
Nephrit, • ook bijlsteen, niersteen; in 

N.-Zeeland punamusteen, geheeten • is de 
naam van de steensoort' waaruit enkele cul- 
tuurobjecten als bijlen en dergelijke in prae- 
historischen tijd zijn vervaardigd. Ook denaam 
Jade wordt voor het materiaal dier objecten 
wel gebruikt, hoewel beide steensoorten, niet- 
tegenstaande hunne uiterlijke gelijkenis, toch 
verschillend zijn. De genoemde praehistorische 
objecten zijn gevonden in Duitschland, in de 
Zwitsersche paalwoningen, in Frankrijk, Italië, 
Griekenland, Troje, Creta, Mesopotamië, Si- 
berië, Nieuw Zeeland. Zoo is de grafsteen van 
Tamerlan in Samarkand van nephrit. Van Sibe- 
rië uit laat zich het voorkomen van nephrit- 
wapens, -amuletten, -sieraden vervolgen naar 
N.-Amerika, Mexico, West-Indië tot Z.-Amerika 
toe. In China werd en wordt hij als een edel- 
steen van betrekkelijk hooge waarde be- 
schouwd en moet daar in vrij groote blokken 
zijn verwerkt; men heeft er uit vervaardigd 
vaatwerk, sabelhandvatten, zegelstempels e.d. 
Tegenwoordig wordt de steen nog verwerkt 
en hoog geschat in Oostersche landen. 

De natuurlijke vindplaatsen van nephrit zijn 
niet talrijk. Aan den dag staand wordt hij ge- 
vonden in Oost-Turkestan, nabij het Baikal- 
meer en in het gebergte Kwenlun, alle in 
Midden-Azië; dan nog aan de westkust van 
het zuidelijk eiland van Nieuwzeeland. Ook 
wordt hij gevonden als erratische blokken en 
rolsteenen in de rivieren van het Gouverne- 
ment  Irkutsk in  Siberië. 

Men heeft vroeger algemeen aangenomen, 
dat het materiaal van alle in Europa en Ame- 
rika gevonden nephritvoorwerpen uit Azië zou- 
de afkomstig zijn. In 1834 vond men densteen 
echter ook te Jordansmühl in Silezië, en in 
den laatsten tijd ook als knollen en in gangen 
bij Spezia in de Appenijnen, bij Harzburg en 
bij Oberhalbstein in Zwitserland. De laatstge- 
noemde vindplaatsen kunnen een e verklaring 
geven van het voorkomen van nephrit-voor- 
werpen van praehistorischen ouderdom in Eu- 
ropa en ook in ons land, zoodat het aannemen 

eener Aziatische herkomst minstens twijfelach- 
tig moet worden geacht. 

Nephrit is eene variëteit Straalsteen • be- 
hoorend tot ds amphibool-groep •, een kryp- 
tokristallijn, volkomen dicht agregaat van dun- 
ne, in alle richtingen elkander kruisende kris- 
talnaalden ,,verfilzte Struktur" •; hij is 
zeer vast, moeilijk smeltbaar, buitengewoon 
taai en zonder geprononceerde splijtrichtingen. 
Deze laatste eigenschappen maken hem zoo bij- 
zonder geschikt voor de fijne bewerking, waar- 
van de gevonden nephritobjecten de bewijzen 
leveren. Hij is doorschijnend, lookgroen tot 
groenachtig-grauw en neemt eene zeer mooie 
polijsting aan. Petrographisch staat hij in ver- 
band met kristallijne lei. Zijn s.g is omstreeks 
3, zijne hardheid 5% hardheid van kwarts 
en van vuursteen   :

: 7. • 
Met de moderne middelen is de bewerking 

van nephrit niet moeilijk, niettegenstaande zijne 
vrij groote hardheid. In praehistorischen tijd 
was de bewerking echter alleen mogelijk door 
geduldig slijpen, waarbij uit den aard der zaak 
het werk slechts uiterst langzaam kon vorde- 
ren. De Eerw. Pater van Beek, missionaris 
in N.-Zeeland, door wiens welwillendheid de 
vertoonde stukken beschikbaar waren, deelde 
aan schr. mede, dat de Maoris voor de afwer- 
king van een bijzonder groot stuk wel eens den 
tijd van twee generaties noodig hadden. 

Jade of Jadeit, die dikwijls onder den naam 
nephrit doorgaat, is insgelijks een vast, volko- 
men dicht, buitengewoon taai, korrelig of ve- 
zelachtig mikrokristallijn aggregaat, echter van 
eene andere chemische samenstelling dan ne- 
phrit. Kleur: wit en groenachtig, iets meer 
doorschijnend en gemakkelijker smeltbaar dan 
nephrit. S.G. + 3,3 hardheid 6,.. Wordt gevon- 
den aan den dag staand • petrographisch in 
verband met kristallijne lei • in Boven-Birma, 
in het gebergte Kwenlun en als rolsteenen in 
Tibet en in de Val di Susa in Piemont. Is 
ook aan den dag staand, doch zeer zeldzaam, 
aangetroffen in Europa en Amerika. 

Eene herkenning en onderscheiding van ne- 
phrit en jadeit is met zekerheid alleen mogelijk 
door mineralogisch en mikroscopisch onder- 
zoek. 

Er werden getoond vijf bewerkte stukken 
nephrit  afkomstig   uit   Nieuw-Zeeland,   n.1. 

a. één modern bewerkt plat stuk, zeer mooi 
gepolijst; langs één rand met kleine bruine 
vlammen  tengevolge  van  vervvering; 

b. een stuk, dat nog slechts een begin van 
bewerking had ondergaan; 

c. d.    twee  kleine tatoueerbeiteltjes; 
e. een naald, ;• 9 cm. lang, ter dikte van 

een potlood, aan een uiteinde voorzien van een 
opening. Pater van Beek had bij dit stuk de 
aandacht gevestigd op een kenteeken vanhand- 
bewerking. Bij moderne bewerking zou men 
het gat van één kant uit geheel hebben door- 
geboord, de Maoris kunnen dit niet doen we- 
gens gevaar van breken. Daarom boren, of 
juister:   slijpen   zij   het  gat,  van  beide   kanten 
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uitgaande, totdat de geboorde openingen el- 
kander ontmoeten. Dientengevolge kunnen de 
twee openingen niet geheel met elkander over- 
eenkomen, zij bajonetten altijd min of meer, 
wat een zeker kenteeken voor handwerk is. 

Door Dr. Goossens was een praehistorische 
bijl uit het Oudheidkundig Museum ter be- 
schikking gesteld. De bijl was door ons mede- 
lid de Eerw. Heer Kengen gevonden te Ca- 
berg. Men meende, dat deze bijl van nephrit 
was.  Een  nauwkeurig  onderzoek maar al- 
leen uiterlijk -- deed ernstigen twijfel over 
deze meening ontstaan. Wel was het materiaal 
van de bijl, wat hardheid, gelijkmatigheid van 
structuur, vastheid en bewerking betreft, zeer 
groote overeenkomst met den waren rephrit. 
Een nauwkeuriger onderzoek is niet mogelijk 
zonder  het  waardevolle  stuk  te  beschadigen. 

Ten slotte zouden wij de zoo ijverige zoe- 
kers en gravers naar voorhistorische oudheden 
in overweging willen geven -- wat echter wel 
overbodig zal zijn -- nóg scherper toe te zien 
en ook op kleine groene steentjes te letten. 

De heer Kurris deelt mede, dat een hem 
onlangs door den Voorzitter ter onderzoek ge- 
geven •fosfaatknol" uit een kalkgroeve te 
Mesch, waar dergelijke knollen veel voorko- 
men, geen fosfaat bevatte, maar hoofdzakelijk 
bestond   uit  ijzeroxyde. 

Vervolgens vraagt Spr. naar aanleiding van 
't artikel van den heer Waage, getiteld ,,De 
invloed van 't milieu op planten, dieren en 
menschen", waarvan voorloopig slechts de eer- 
ste helft in 't Decembernummer van 't Maand- 
blad (1929) gepubliceerd is, of het niet te 
vermijden is, dat het slot van een artikel in een 
anderen jaargang verschijnt dan het begin. 

Het antwoord van den hoofdredacteur, P. 
Schmitz, hierop is, dat daarnaar in vroegere 
jaren ook door de Redactie ernstig gestreefd 
werd, maar niet te ondervangen bezwaren van 
technischen en financieelen aard hebben ertoe 
geleid dit principe op te geven. 

De heer Kurris maakt dan bezwaar tegen 
een conclusie voorkomende in genoemd artikel, 
waarin staat, dat veranderingen ontstaan door 
uitwendige omstandigheden niet erfelijk zijn 
en dat ook de stelling, •wat niet in aanleg aan- 
wezig is, kan door 't milieu niet te voorschijn 
worden geroepen", hem aanvechtbaar lijkt. 
Zoo is elk onderzoek naar de overerving van 
door uitwendige omstandigheden on'stane ver- 
anderingen uitgesloten. Immers men redt er 
zich dan steeds uit, indien iets door uitwendige 
omstandigheden ontstaat, door 't zeggen, de 
aanleg was aanwezig en komt nu tot uiting. Ge- 
notypische veranderingen kunnen nooit geconstateerd 
worden. Ook verwijst Spr. naar een onderzoek van 
Hansen met Saccharomyces Pastorianus 
(1889). Door deze gistsoort te kweeken bij een 
bepaalde temperatuur, kreeg Hansen een vorm, 
die asporogeen was, die dus 't vermogen tot 
sporenvorming verloren had en ook niet meer 
terugkreeg. De oudste zijner door tem- 
peratuursinvloed    verkregen    aspo- 

rogene vormen zijn thans meer dan 
16 jaar oud en zijn trots talrijke 
kweekproeven onder zeer verschil- 
lende omstandigheden constant as- 
porogeen gebleven. Is dit nu geen ge- 
val van overerving van een verworven eigen- 
schap? 

De heer Waage zegt hierop 't volgende. Het 
genotype van nieuwe phaenotypen kan gene- 
tisch onderzocht worden bij organismen met 
g e s i a c h t e I ij k e voortplanting en "dan 
blijkt dat 't genotype door uitwendige omstan- 
digheden niet is veranderd. Saccharomyces kon 
alleen langs ongeslachtelijken weg, door dee- 
ling van de cel voortgeplant worden en hier- 
uit vloeit voort, dat onze moderne methode 
voor 't onderzoek van den erfelijken aard, 
hier te kort schiet. De andere opmerking, die 
de heer Kurris maakt, is zeer de moeite waard. 
Vele bacteriologen zouden 't zelfde bezwaar 
gemaakt hebben. Zelfs spreekt men in deze 
kringen van een conflict, dat er allengs ont- 
staan is tusschen de genetica der hoogere or- 
ganismen en de genetica der lagere organis- 
men,  van   een  impasse. 

Aangenomen, dat de feiten beslist vaststaan, 
dat 't uitgangsmateriaal zuiver is ('t 
onderzoek valt voor den opbloei der erfelijk- 
heidsleer), dan kan ik aan twee mogelijkhe- 
den  denken,  die beiden niet nieuw zijn. 

Ten eerste kan ik hier denken aan een 
•Da u e rm o dif ikat io n", ten tweede aan 
een  mutatie. 

Van een •Dauermodiïikation" spreekt men, 
indien 't gelukt doof een invloed van de buiten- 
wereld een verandering teweeg te brengen, die 
zich ook na 't ophouden van dezen invloed 
korter of langer handhaaft. Uit een co listam, 
die lactase voortbrengt, kan men • b.v. door 
kweeken in collodiumzakjes in de buikholte van 
een cavia • een lactase-negatieven dochter- 
stam krijgen. Dit ontbreken van een eigen- 
schap kan zich tijdelijk handhaven, ook in 't 
gewone milieu, waarin de moederstam lactase 
produceert. Ten slotte komt 't lactase-vormend 
vermogen weer voor den dag. De •Dauermo- 
difikation" kan ook de kolonie-vorm, de anti- 
gene structuur en de virulentie betreffen. 

Een bekend voorbeeld van zoo'n Dauermo- 
dification vindt men in een •variëteit" van de 
klimop, n.1. in Hedera helix •var. arbo- 
rea". Als een klimopplant over den boschbo- 
dem voortkruipt, blijven de takken zoo, als af- 
gebeeld in nevengaande figuur 1. Snijdt men 
de takken af en laat men ze op gelijke wijze 
voortkruipen, dan groeien de planten on 
overeenkomstige wijze. Groeit e:h'er zoo'n tak 
tegen een muur verticaal omhoog, zoo dat de 
twijgen slechts water en zouten door één 
hoofdstam toegevoerd krijgen en zij zelf 
in de lucht steken, dan treedt onder deze 
nieuwe omstandigheden een eigenaardige ver- 
andering op, zooals in figuur 2 is waar te 
nemen en dragen deze takken elk jaar blo-e- 
men  en  vruchten.   De  vegetatief  ontstane  na- 
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Figuur 1. Uit •Baur" 

komelingen behouden deze eigenschappen. 
Zulke stekken groeien uit tot meterhooge hoo- 
rnen met krachtige stammen en komen in den 
handel als Hedera helix •var. arborea". 
Jaren lang kan dus dit type bewaard blijven en 
een periode van constantheid van 16 jaar, als 
waarvan in de proeven van Hansen gesproken 
wordt, is op zich zelf geen reden om ook daar 
't idee van een •Dauermodification" te verwer- 
pen. 

Maar is  dan 't genotype niet veranderd bij 
deze  Hedera   helix  •var.  arborea"? 

Zaden van zulk een klimopboom geven weder 
kruipende takken, dus planten als 't uitgangsty- 
pe. Waar zich Saccharomyces vegetatief voort- 
plant, kan dus deze •Dauermodification" (ge- 
steld dat 't er een is) blijven bestaan. Echter.... 
geheel onveranderd blijft de modificatie van de 
klimop ook bij vegetatieve voortplanting niet. 
Bij zeer goede voeding en rijke watervoorzie- 
ning kunnen enkele knoppen terugslaan. Van 
een werkelijke genotypische verandering is dus 
geen sprake. Buiten twijfel moet dus beslist 
staan 't feit, dat ook bij de Saccharomy- 
ces van Hansen enkele cellen weer sporogeen 
worden. En ook als dit beslist vaststaat, is de 
mogelijkheid van een Dauermodification niet 
buiten gesloten. Er zijn uit den lateren tijd. fei- 
ten bekend geworden, waaruit blijkt dat z.g. 
verworven eigenschappen van zich vegetatief 
vermeerderende dieren (Eencelligen) met één 
slag verdwenen bij de nakomelingen van 2 ex- 
conjuganten, d.w.z. bij de nakomelingen, 
ontstaan door geslachtelijke voort- 
planting. (Paramaeciu m-onclerzoekingen 
van J o 11 o s, T r y pa n o s o m e n onderzoek 
yvan E h r 1 i c h). Waar bij Saccharomyces 
een geslachtelijke voortplan'ing onbekend is, is 
ook bij dit organisme in 't aangehaalde geval 
van Hansen aan een •Dauermodification" te 
denken. Zoolang deze zeer plausibele verkla- 
ring vast te houden is, kan deze proef van 
Hansen geen bezwaar zijn tegen de stelling: 
door 't milieu ontstane veranderingen zijn iet 
erfelijk. Zelfs de meest hardnekkige voorstan- 
door 't miüeu ontstane veranderingen zijn niet 
ders van een blijvende verandering ontstaan 
docr uitwendige omstandigheden b'j lagere or- 

ganismen (bacteriën-Ba e rth 1 e in 1912, Bey- 
erinck 1912) constateeren na korteren oflan- 
geren tijd in hun cultures teruggang tot den 
ouden  staat. 

't Verschijnsel der •Dauermodificationen" 
is op zich zelf zeer interessant en een af- 
doende verklaring van 't ontstaan dezer modifi- 
caties kent men momenteel niet. Waar zij ech- 
ter bij geslachtelijk ontstane nakomelingen uit 
zoo gemodiiiceerde ouders niet voorkomen, kan 
van een genotypische verandering geen sprake 
zijn. 

Maar gesteld, dat werkelijk vaststaat, dat wij 
niet te doen hebben met een •Dauermodifica- 
tion", dat werkelijk 't genotype veranderd is, 
welnu, dan heeft men hier te doen "met een 
mutatie, een sprongswijs verandering in geno- 
type. Mutaties meent men zoowel uit't planten- 
als uit 't dierenrijk te kennen en in de laatste 
jaren zou juist gebleken zijn, dat 't voorkomen 
van mutanten algemeener is, dan men vroeger 
meende. Het ontslaan van een asporogene 
vorm uit een sporogene is, opgevat als mu- 
tatie-verschijnsel, als zoodanig met een nieuw. 
Nieuw zou dan zijn, dat hier een uit- 
wendige oorzaak voor 't ontstaan 
van  een  mutatie  is  aan  te  w ij zen. 

Pater Schmitz wijst op 't feit, dat ook één 
cel van hybridische natuur kan zijn, wat dus 
neerkomt op de vraag door den heer Waage 
ook gedaan, is 't uitgangsmateriaal zuiver. Ook 
moet men niet vergeten, dat wij van de phylo- 
genie van gaccharomyces zeer wéinig- 
weten. De laatste opmerking herinnert den 
heer Waage aan een ui.spraak van Beyerinck 
(Folia Microbiologica I, 1912), waar deze zegt, 
dat plusmutanten atavismen zijn, m.a.w. 't zijn 
eigenschappen wel bekend uit de phylogenese 
van de betrokken soort, doch bij de soort zelve 
latent geworden, 't Wil spr. voorkomen, dat 
we dit ook van de minmutanten kunnen ver- 
klaren. Spr. wil hiermede alleen laten uitkomen 
de beteekenis van de 2e opmerking van Pater 
Schmitz. 

De heer Barendrecht stelt zich de vraag, of 
wij de nakomelingen van een gistcel, die onge- 
slachtelijk ontstaan, wel gelijk mogen stellen 
met geslachtelijk ontstane individuen. De heer 
Waage vindt deze vraag zeer juist. Mogelijk 
is  in  deze  richting ook  een  oplossing te vin- 

Figuur 2. Uit •Baur" 
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den. Hij besluit dit debat met 't volgende: 
Welke invloed de copulatie of conjugatie heeft 
op z.g. verworven eigenschappen, toonen ons 
de onderzoekingen van Jollos en Ehrlich hier- 
voren genoemd. Zoowel om de voortplanting, 
als om de phylogenetisch onbekende ontstaans- 
wijze van Sa cch a r o my ces, is dit object 
voor erfelijkheidsonderzoek een uiterst précair 
organisme en kunnen Hansen's proeven m.i. 
momenteel niets afdoen van de aangevallen 
conclusies. 

De heer Waage deelt ons na afloop van de 
vergadering 't volgende mede, dat we hier in- 
lasschen. 

De interessante kwestie nog eens thuis over- 
denkende, lijkt mij de opmerking van den heer 
Barendrecht 't scherpst de conclusie, die de 
heer Kurris uit de proeven van Hansen geneigd 
is te trekken, aan te vallen. Inderdaad lijkt mij 
hier de juiste oplossing te liggen om uit •de 
impasse" te komen en wil ik mij hier geheel 
aansluiten bij 't geen Prof. Dr. van L o g h e m 
opmerkt in zijn publicatie ,,De individualiteit 
der Bacterieële Veranderlijkheid" (Ned. Tijd- 
schr. v. Hygiene, microbiol. en serologic, deel 
4, no,  1   • 1929). 

Wii moeten de ongeslachtelijk ontstane 
cellen of celgroepen niet opvatten als nako- 
melingen in den zin die de erfelijkheidsleer 
er aan toekent, maar als één individu. Zoo- 
als alle cellen van ons lichaam, ontstaan door 
herhaalde deeling, één individu vormen, zoo 
ook vormen alle cellen, door dueling ontstaan 
uit één gistcel, een individu. Zooals een mensen 
door uitwendige omstandigheden blind kan 
worden, zoo ook kan een gist-individu (zuivere 
gistcultuur) door uitwendige omstandigheden 
asporogeen worden. Maar evenmin als eendoor 
uitwendige omstandigheden blind geworden 
mensch een genotypische verandering betee- 
kent, zoo beteekent een asporogeen geworden 
gist-individu een genotypische verandering. 
Zoo gezien behoort dit vraagstuk dan niet tot 
de genetica, maar tot de pathologie. 

De Voorzitter toont vervolgens het exem- 
plaar van Co lias chrysotheme (zie Nat. 
Hist. Maandblad 1929, no. 7), destijds gevan- 
gen door den heer Franssen en thans onderge- 
bracht in de vlindercollectie te Steyl, van waar- 
uit 't voor den duur van ettelijke weken in 
bruikleen werd afgestaan aan den heer Rijk. 
Verder laat hij een collectie verschillende gal- 
len zien, geschonken door den heer Umbgrove 
aan  ons  Museum. 

De heer Kun is vraagt tenslotte, of iets na- 
ders bekend is over de warmwaterbron, aange- 
boord in de Kastanjelaan (Fort Willem) hier 
ter stede. De Voorzitter antwoordt, dat hem 
geen andere gegevens ten dienste staan dan 
die voorkomend in de Limb. Koerier van 4 Ja- 
nuari j.1. Er ontspint zich een gesprek over het 
voorkomen van gemineraliseerde bronnen in 
Limburg, waaruit blijkt, dat het voorkomen van 
keukenzout in verschillende bronnen is kunnen 
vastgesteld worden. De diepte van 300 m, wel- 

ke bereikt werd bij bovengenoemde bron, be- 
vindt zich in het Carboon. Niet kon tot nog toe 
worden bepaald, waar het gehalte aan Natrium- 
chloride vandaan komt. 

Te   ongeveer  acht   uur  sloot   de   Voorzitter 
hierop   de   vergadering. 

WAT  IK  ZAG  EN  HOORDE!  
(Naar gegevens uit mijn dagboek). 

IL 

16 Februari. Van morgen liep 't gerucht: 
•de Maas zit vast; men kan er over loopen!"... 

We weten, wat zulks zeggen wil.... Voor zoo 
iets is er heusch meer noodig dan 'n vorstje 
van ettelijke  nachten. 

De machtige, soms zoo grillige Maasstroom 
laat zich zoo maar niet in boeien slaan. 

Maken we dan vandaag onzen tocht 'ns langs 
z'n boorden. Geen wonder dat we ons war- 
mer nog dan vorige dagen •inpakken". Zoo'n 
route toch is me 'n akefietje! Koud, koud, haast 
niet om te zeggen!.... 

Waar anders, langs de oevers, altijd water- 
hoentjes en bijna immer meerdere eenden te 
zien  zijn,  valt nu niets  van  hen  te bekennen. 

Hoe zou  't ook kunnen?.... 
Van  oever tot oever:  één groote  ijsvlakte! 
Ja toch, kijk, daar zittten enkele vogels. Een- 

den?.... Neen, ik denk eerder aan 't groote 
waterhoen, de Meerkoet. 

Och, och, wat dokken ze met hun drieën 
zielig ineen! 

Daar vliegt er een op, om 20 meter verder 
weer op 't ijs neer te strijken. Waarom blijven 
de twee anderen achter?.... 

Ze kunnen eenvoudig niet!.... 
Zie, ze probeeren om weg te komen. Kijk ze 

waggelen en met de vleugels slaan! Tevergeefs, 
ze zijn aan 't ijs vastgevroren.... 

Hoe zou 't ook anders mogelijk zijn?.... 
Bemerkt ge niet, hier en daar, tusschen de 

schotsen, die spleten waaruit, zoo nu en dan, 
water omhoog komt en dat 't ijs dan gedeelte- 
lijk overdekt?.... 

Zóó zal 't ook eenige uren geleden geweest 
zijn op de plek, waar de vogels thans zitten. 
Omdat ze er nog water zagen, meenden ze 
hier voedsel te vinden. Dit werd hun nood- 
lottig. Ongemerkt gingen ze aan 't ijs vastge- 
klonken worden. Treurig! Geen redding is mo- 
gelijk. Waar ze zitten, 10 a 15 meter van den 
oever, durf ik me niet te wagen; 't ijs is niet 
betrouwbaar. Ik kan hen niet helpen, hoe graag 
ook! Kom, loopen we door; ik houd niet van 
't nare gezicht die arme stumpers 'n langzamen, 
wreeden dood te zien sterven. 

Ginds vliegen ettelijke kraaien rond, maar 
immer door op ééne plek. Zeker wat bizonders. 
Daar zit er ook een op den besneeuwden oever, 
'n bonte kraai.... 

Wat zou die daar uitvoeren? 
Ha, ze heeft 'n vogel te pakken en nog wel 
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'n  soortgenoote,   reeds  eenigen  tijd. dood  en 
stijf bevroren. 

Wat is die do ode makker toegetakeld! Meer 
dan half al opgevreten.... 

Ei,  ei,   zeg,   ken  je  dat  spoor!?.... 
Een haas heeft hier gebruik gemaakt van de 

brug, geslagen over de Maas. 
Kijk, daar heb je de oorzaak! 
Is je ook dit spoor bekend? Neen?.... Van 'n 

hond of kat is 't niet. Niemand anders dan 
•Reintje van der Schalk, Markies van 't kippen- 
hok en Vrijheer van de druiven" heeft zoo iets 
achtergelaten. 

Kijk maar, daar is hij op 't ijs geweest en 
hier heeft hij 't verlaten; daar was hij er weer 
op en is niet teruggekeerd. De looze, die hij 
is!.... zonder bruggegeld te betalen is hij de 
Maas   overgeestoken....   Zoo'n  leeperd!.... 

Doch begeven we ons naar gindschen bocht. 
Er is nog open water. Als 'k goed zie zwem- 
men  er  vogels in  rond. 

Waarachtig! Wat 'n eenden van allerlei plui- 
mage! en koeten en waterhoentjes! in massa's! 

Beklagenswaardige dieren! straks wordt ju- 
He ook dit toevluchtsoord ontnomen. Z'n be- 
dekt worden door 'n ijskorst is slechts 'n kwes- 
tie van enkele uren.... 

24 Februari. Nog steeds wordt de kou vin- 
niger, de nood in de vogelwereld nijpender. 

Trekken we vandaag 'ns naar 't meest noor- 
delijke gebied van ons wraarnemingsterrein en 
gaan we over Velden naar Arcen en Lom. Mo- 
gelijk is daar wel wit waar te nemen. 

'n Koude, ijzige, snerpende wind striemt ons 
gelaat, maakt onzen neus tot 'n roodblauwen 
karbonkel, doet onze oogen tranen. 

Doch vooruit door bosch en struik, recht op 
ons  doel  af!.... 

Zie je, daar heb je al 'n slachtoffer, 'n ekster, 
bereids ettelijken tijd dood en al •aangevre- 
ten"; hier 'n buizerd, 'n heel licht gekleurd 
exemplaar, ook •aangevreten"; alleen de lijf- 
veeren, vleugels en staart, benevens de karkas 
bleven er liggen. De hemel mag weten, hoe of 
hij aldus werd toegetakeld. In elk geval, wie 
er  van   smulden,   deden   't  niet  uit   weelde.... 

Kijk, 'n doode merel, 'n dito sperwer, allebei 
haast gansch opgevreten. 

Loopen we nu 'ns door dat zware dennen- 
bosch; daar is 't lang niet zoo vreeselijk koud. 

Hé, wat is dat voor 'n vogel?.... en wat 
voert  die  uit?.... 

O, ik zie 't al; jn wijfjessperwer achter 'n 
eekhoorn! 

Dat  wordt 'n  interessante jacht. 
Zie hoe  de  vogel  vliegt  en  stoot!   De tegen- 
partij springt en klautert om buiten den scher- 
pen klauw van z'n belager te blijven. 

'n sperwer - aanvaller van 'n eekhoorn! 
Zoo iets heb ik nog nooit gezien. 

Wat de sperwer door de takken suist om 
z'n prooi te grijpen! Nu, ze wordt hem heusch 
niet cadeau gegeven.... 

Als de rood e snuiter zich maar niet onvoor- 
zichtig blootgeeeft, zal hij best den dans ont- 

springen. Maar laat hem oppassen! Altijd door 
worden de aanvallen heftiger. 

Kijk, kijk de sperwer tusschen de takken 
doorvliegen om z'n slachtoffer van boven af 
te kunnen bereiken! 

•Roode acrobaat, hou vol; wordt niet moe. 
want o  wee, dan ben je  verloren! 

•Ei vriend, dat ging op 't kantje af! 
•Als je achtervolger vol houdt, ben je ver- 

loren,   hoor! 
•Je uithoudingsvermogen is maar zoo, zoo; 

je bewegingen worden al minder vlug; 't is 
alsof de sperwer zulks bemerkt; steeds ver- 
woeder zet hij z'n aanvallen voort. 

•Ocherm,  nou  is  't  met je afgeloopen!...." 
Daar tuimelen de beesten samen naar bene- 

den. •Pluimstaart" zit vast in de klauwen van 
den koenen roover..., die hem tot buit verklaart. 

Wat al abnormale dingen kan zoo'n strenge, 
aanhoudende kou zich in 't dierenrijk doen 
afspelen! 

'n Eekhoorn wordt buitgemaakt, midden in 
z'n element, in hooge boomen, door 'n sper- 
wer, die toch feitelijk z'n volle kracht maar 
kan   ontplooien   in  de   vrije  lucht.!... 

En nu naar gindsch hakhout toe, om van 
daar uit te loopen naar de bosschen verderop. 

Heere-m'n-tijd, wat 'n helsch lawaai, daar 
opeens! 

Zie 'k goed?.... Allemachtig, 'n Buizerd in 
gevecht met 'n Ooruil!.... Dat kan interessant 
worden!.... 

Zie den uil daar liggen op z'n rug, met de 
klauwen, tot verweer, naar omhoog! Hé, hoe 
de Buizerd •stoot"!.... Kijk de veeren 'ns stui- 
ven!.... 

De  groote   Buizerd  zal  zeker  overwinnen.... 
Geen nood, hoor! althans voorloopig niet. De 

uil houdt hem netjes van 't lijf. Dwaze bees- 
ten, om zóó met elkaar te vechten, elkaar 't 
leven te willen benemen. 

Doch 't is waar ook, jullie leeft, in normale 
omstandigheden, allebei hoofdzakelijk van mui- 
zen, muizen, die nu niet te vinden zijn. Nood- 
druft doet jullie m'alkaar naar 't leven staan 
en allebei niet merken, dat ik zoo vlak bij je 
ben. Kom, kom, waarom elkaar vermoord? Ik 
zal aan jullie strijd 'n einde maken, je beiden 
bij de vlerken pakken en uit elkaar gooien, 
den eenen naar ünks, den anderen naar rechts. 
Daar gaat de Buizerd!.... Zoo is 't goed! Pro- 
beer nou maar ander voedsel te vinden.... 

Maar te drommel, blijf jij dikkoppige uil, 
nog maar steeds in afwerende houding op den 
grond liggen?!  

Vertrouw je 't zaakje nog niet?... 
Wel vrind, je belager is al ver, ver weg; 

maak jij je nou ook maar uit de voeten; me 
dunkt,  't is  welletjes geweest.... 

Voor vandaag hebben we, naar 'k meen, kou 
genoeg geleden, maar ook.... volop gezien en 
gehoord. En daarom tot: 

28 Februari! Weer gaan we in noordelijke 
richting, ditmaal langs 'n anderen, nog onbe- 
zochten  weg. 
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De temperatuur is niet lager geworden; een 
en al sneeuw en ijs en ijs en sneuiuw wat we 
zien; bosch en veld liggen als uitgestorven. 

Slechts enkele krijschende kraaien vliegen 
loom-mat  rond. 

Als we dezen boschweg inslaan, komen we 
meteen aan 'n moeras, dat in goeie tijden we- 
melt van allerlei vogels. 

Wat 'n  triestige  aanblik thans!... 
Alles:  één  groote,  hopelooze verlatenheid!.. 
Of hier ook slachtoffers vielen?.... O ja, kijk 

maar!   'n   Doode   Buizerd,   Ekster,   Vlaamsche 
Gaai, nog al 'n Gaai, daar 'n Kraai, 'n Merel, 
weer 'n Merel.... 

Zielig om aan te zien!.... 
Wenden we onze schreden naar 't eikenhout, 

vlak  voor  ons. 
Kijk, daar op gindschen tak, hebben we weer 

'n ouden bekenden, 'n Buizerd, als 'k goed zie. 
Maar neen,  die toch is grooter, heeft geen 

dwars  gestreepte  borst. 
Wat dat zoo' kommervol in elkaar gedoken 

beest dan wèl is?.... 
In elk geval 'n roofvogel. 
O, 'k zie 't al • 'n Mannetjes-havik, 'n zeld- 

zame gast in deze streken. 
Is dat nou die sluwe, onversaagde roover 

van wiens stoute bandietenstreken zooveel 
wordt verteld? die vogels, veel grooter dan hij 
zelf, zou durven te achtervolgen?.... 

Anders zoo schuw, laat hij zich thans tot 
vlak bij benaderen. 

Wat is hij, in al z'n huidige ellende, toch nog 
prachtig! Kijk 'ns naar z'n dwars-gestreepte 
hals, borst en buik! Maar wat is z'n anders zoo 
vurig oog, nu mat, glanzeloos! Daar zit geen 
leven  in.... 

Kijk, hij scheert weg! Doch hoe?.... Niet 
wild en woest gelijk in normale omstandighe- 
den,  maar  moe,  afgemat. 

Arme kerel, z'n levenslust heeft hem verla- 
ten, z'n moed en onverschrokkenheid zijn met 
lamheid geslagen. Hij heeft honger, dorst, kou.. 
Kou, gelijk wij op den oogenblik ook voelen 
en daarom gaan we verder, 't gindsche veld 
op, waar we een, hier door ons nog nooit ge- 
zien schouwspel, waarnemen.... 

'n Troep wilde ganzen!.... 
'k Tel er 16, niet meegerekend den trouwen 
wachter, die eenige meters van de anderen ver- 
wijderd, op den uitkijk staat. 

Ze zijn druk bezig te grabbelen op den 
grond,  'n  korenveld waarschijnlijk. 

Laten we de dieren met rust en aanvaarden 
we  den  terugweg  naar huis! 

Zie ginds 'n sperwer vliegen. Rijken jachtbuit 
behoeft hij niet te verwachten. Er is geen vo- 
gel te bekennen, behalve ettelijke kraaien, die 
druk aan 't krakeelen zijn. Waarom?.... Waar- 
schijnlijk om een of ander kreng daar in heur 
beurt. 

Juist, ik dacht 't wel. Daar ligt 'n Reiger 
waaraan ze zich te goed doen, hoe sober haar 
maal ook mag heeten, mager als de langpoot 

is en voor meer dan 'n derde bereids verslon- 
den.... 

En daar heb je 'n Ooruil, ook al mager als 'n 
hout, omgekomen van gebrek.... 

Veel nood en ellende hebben we op onze 
tochten gezien, zelf kou en miserie geleden. 

En toch • die tochten spijten ons niet! We 
hebben waargenomen hoe hard de strijd des 
levens 's winters in de vogelwereld kan zijn en 
't vaste voornemen gemaakt propaganda te 
voeren, zoo goed ons doenlijk is, voor 't leni- 
gen van den nood in de vogelwereld altijd, 
maar vooral als 't weer 'ns zoo vinnig koud 
wordt gelijk  in  de  Februari-maand van  1929. 

Mogen vele anderen dat ook doen!.... 

Venlo. j. L. WIELDERS. 

DE   INVLOED   VAN   HET   MILIEU   OP 
PLANTEN, DIEREN EN MENSCHEN, 

door 

G. H. Waage. 

Nu den invloed van uitwendige omstandig- 
heden op het geestelijke. 

Reeds Thomas van AquinO' wijst op 't 
verband, dat er bestaat tusschen den invloed 
van den koophandel op de zeden der bevolking 
en op den invloed van zeer koude en zeer war- 
me streken op de moraliteit der bewoners.13) 

Het is Thomas Moore geweest, die in 
de 16e eeuw opmerkte, dat men geen verklaring 
geeft, indien men de veelvuldig voorkomende 
misdaad van zijn tijd in Engeland, wijt aan 
de slechtheid der individuen.14 Hij wijst op de 
veranderingen in economische structuur in de 
16e eeuw. Aan de wolexport is zeer veel te 
verdienen en in verband hiermede worden tien- 
duizenden landbouwers van hun hoeven ver- 
dreven. De schapenteelt wordt sterk bevor- 
derd. Maar de tienduizenden boeren, zonder 
middel van bestaan, vervallen tot misdaad. 

More heeft gewezen op 't verband, dat er 
bestaat tusschen misdadigheid en omstandig- 
heden liggend buiten den misdadiger. 

Pas, toen men begon met het verzamelen van 
statistische gegevens (1826), bleek, welk vast 
verband er bestaat tusschen criminaliteit en be- 
paalde uitwendige omstandigheden. 

Merkwaardig is het parallelisme, dat in de 
18e eeuw bestaat tusschen de graanprijzen en 
misdaad. (Tabel I)1S) De statisiiius Mayr 
drukt het als volgt uit: •Iedere stuiver, die het 
graan duurder wordt per eenheid, vermeerdert 
het aantal diefstallen met 1 op de 10.000 van 
de bevolking." In landen, waar later meer in- 
dustrie komt, (o.a. Nederland), verdwijnt dit 
parallelisme en treedt er een paralleLisme op 
met de industrieele conjunctuur. 
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TABEL 

Parallelisme tusschen graanprijzen en diefstal  gedurende   de  jaren 
1860 tot 1891 in Nederland. 

I Aantal veroordeelden voor diefstal, berekend op 100000 inwoners. 
II Prijs van 't brood per kilogram uitgedrukt in centen. 

Een bekend feit is het, dat in den winter, 
wanneer voor velen de nood nijpt, de misdadi- 
digheid grooter is dan 's zomers. Door de groo- 
tere werkeloozen-zorg der laatste jaren is hier 
echter een verandering ten goede gekomen. 

De criminaliteit van de ongehuwde vrouw is 
grooter dan die der gehuwde. Geen Wonder! 
De strijd om het bestaan van de eerste is 
zwaarder dan die van de tweede. Zoo is ook 
te verklaren de groote criminaliteit van alleen- 
staande vrouwen met kinderen ten opzichte 
van alleenstaande vrouwen zonder kinderen. 
(Tabel II). is) 

Allemagne  1882•1893. 

vindt  men  in  de  verschillende   deelen van  't 

Age 

Vol simple 

Celibataires Mariées 
Veuves et 
divorcees 

18•21 
21•25 
25•30 
30-40 
40•50 
50•60 

plus de 60 

210,6 
177,1      • 
158,5 
136,6 
92,2 
61,2 
32,0 

209,3 
147,8 
132,0 
127,1 
104,0 
64,4 
31.1 

385,7 
318,5 
265,9 
175 9 
88,6 
28,0 

TABEL II. 

Dat een achteruitgang van 't analphabetisme 
gepaard gaat met daling der criminaliteit is al 
zeer bekend. Italië en Spanje met hun hooge per- 
centages analphabeten (Spanje 60 <>•), vertoonen 
hooge percentages misdadigers. Dit is niet alleen 
't gevolg van de meerdere emotionaliteit der 
Spanjaarden en Italianen, zooals men zou kun- 
nen  meenen.  Beperken we ons tot Italië, dan 

rijk zeer uiteenloopende percentages analpha- 
beten (van 14 tot 79 <y0) en overeenkomstig uit- 
eenloopende percentages misdadigers. 

Dat er een zeer nauw verband bestaat tus- 
schen alcoholgebruik en criminaliteit, is van 
zoo'n algemeen erkende waarheid, dat cijfers 
hier overbodig zijn. 

Het woord van Lacassagne, gesproken 
in een debat met Lombroso, over de oor- 
zaken der criminaliteit: •Voor mij is 't belang- 
rijkste het maatschappelijk milieu", heeft ook 
thans nog al zijn waarde. 

Samenvattend mogen wij zeggen: 
De uitwendige omstandigheden 

hebben een diepgaanden invloed 
ook   op  den   mensch.   (MiTeuleer). 

Dat deze invloed diepgaand kan zijn, heb- 
ben we in 't voorgaande gezien. Almachtig 
echter zijn de uitwendige omstandigheden niet, 
immers, wat in aanleg niet aanwezig is, kan 
door hen ook niet te voorschijn worden ge- 
roepen. De verschillen tusschen de menschen 
onderling worden niet alleen en in de eerste 
plaats veroorzaakt door uitwendige omstan- 
digheden. 

Toch is 't nog niet zoo lang geleden, dat men 
geloofde, dat alle menschen van nature gelijk 
aangelegd waren en dat de verschillen alleen 
door uitwendige omstandigheden wenien ver- 
oorzaakt. Rousseau (1712•1778) heeft deze 
meening o.a. verkondigd en velen zijn hem 
hierin gevolgd."5) Dit standpunt voerde na- 
tuurlijk tot een groote overschatting van de 
invloeden van het milieu, vooral die der op- 
voeding. 

De biologie van dien tijd werd echter be- 
heerscht door meeningen, die Rousseau's op- 
vatting, •de opvoeding is oppermachtig", voed- 
sel gaven. De biologie van zijn tijd weerspie- 
gelt zich in zijn opvoedings- en staatstheo- 
rieën.17) 
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De moderne erfelijkheidsleer, door Mendel 
(1868) ingeleid, maar pas na 1900 tot zijn 
recht gekomen, heeft den invloed van het mi- 
lieu teruggebracht tot zijn ware proporties; de 
invloed van 't milieu is diepgaande. 
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ERYTHRAEA CENTAURIUM Pers. 

komt hier 't meest voor in 't krijtdistrikt, maar 
dan veelal op zand en kiezel die 't krijt bedek- 
ken; ze gaat ook dikwijls op 't krijt zelf over. 

In 't lössdistrikt komt ze ook nog op ver- 
schillende plaatsen voor, zoowel in zand- en 
kiezelgronden als in kalkhoudende leem. 

In ons diluviaal noordoosthoekje is ze 't 
zeldzaamst. 

Bij ElsloO' en Susteren gaat ze van de löss- 
gronden  ook  wel  in  natte  beemden  en  zelfs 

in moerasveen over, maar houdt hierin niet 
lang stand. 

De scheikundige samenstelling van den bo- 
dem zal bij deze soort dus niet of niet alleen 
van invloed  zijn. 

Ze groeit niet alleen op open warme hel- 
lingen met grassen, Euphrasia's, Purgeervlas, 
Thijm enz., maar ook op open plekken in 
lootbosschen; groeit 't gesnoeide hout weer 
aan dan verdwijnt ze 't 3e of 4e jaar na 't 
kappen. 

De kleine lichte zaden die gemakkelijk door 
den wind verspreid worden, hebben om te 
kiemen veel licht noodig, maar kunnen min- 
stens 3 jaar hun kiemkracht behouden; daar- 
door lijkt deze soort 'n zwerfster. 

Gemiddeld zijn 't planten van 25•30 cm; 
op gunstige standplaats soms van 75 cm met 
30 en meer zijtakken, zoo b.v. in 't bosch bij 
Mechelen; op schralen grond soms maar 10 
cm hooge niet of weinig vertakte plantjes zon- 
der   wortelrosetbladen. 

De vertakking begint in den regel pas bij 
de bloeiwijze, zoodat deze 'n schijnscherm 
vormt. Afwijkingen hiervan zijn echter heel 
gewoon, zoowel onder normale exemplaren als 
(vooral) bij vroegtijdige storing van den sten- 

•gel. Zulke planten kunnen wel op de volgende 
soort gaan gelijken, maar de grootte der 
bloemkroon en de lengte der kroonbuis ten 
opzichte der kroonslippen geven dan nog 'n 
goed   versehilkenmerk. 

De onderste bladen zijn omgekeerd eirond, 
met versmalden voet en stompen top; de sten- 
gelbladen langeivormig tot lancetvormig met 
spitsen   top. 

Ex. met alle stengelbladen in kransen van 3 
zijn  on  iedere groeiplaats te  vinden. 

De ' bloemen zijn mooi helderpurperrose, 
soms iets lichter of iets donkerder. Witte bloe- 
men zijn hier nog niet gevonden; wel bij Ju- 
pille. Rosewitte bloemen vond Ir. Kloos bij 
Bergen  (N.H.  1926). 

Afwijkingen in 't aantal kroonslippen of in 
de leengte der stijlen komen hier maar zel- 
den   voor. 

Ze wordt druk door allerlei insekten be- 
zocnt; honigklieren ontbreken, maar in de 
plaats is op den bloembodem 'n ander saprijk 
weefsel aanwezig, dat door insekten gemakke- 
lijk kan worden aangeboord. De bloemkroon 
schijnt meer gevoelig voor licht dan voor tem- 
peratuur   (G.   Claus:  in  Flora  1926). 

Zelfbestuiving kan moeilijk plaats hebben, 
omdat de helmknoppen bij 't openen zich van 
den   stempel   verwijderen. 

Duizendguldenkruid heeft vroeger in de ge- 
neeskunde 'n groote rol gespeeld, nog meer 
echter als huismiddel, daarvandaan de naam; 
't woord •Centaurium" beteekent al 100 
gulden, in 'n streek in Duitschland heet 't zelfs 
Miljontaurenkrut. 

In  den  bloeitijd  treft  men  ook  hier allicht 
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iemand aan die bezig is 't als geneesmiddel te 
verzamelen; dit jaar nog beweerde er zoo ie- 
mand dat hij alles tevergeefs beproefd had 
voor zijn ziekte, alleen 't Duizendguldenkruid 
kon hem helpen; 't is wel mogelijk dat de ge- 
neeskracht van 'n plant individueel is. 

Geen enkel jaar heb ik er zoo> weinig exem- 
plaren van gezien als dezen zomer; als 't ver- 
zamelen daar schuld aan had, zou 't toch an- 
dere jaren ook al schaarscher moeten geweest 
zijn. De vorst in Januari 1929 heeft 't grootst 
aantal rosetten, die zich hier 't meest reeds in 
't najaar ontwikkelen, geheel vernietigd., en 
alleen enkele onder 't houtgewas gespaard, of 
wel 't waren planten uit zaden, die pas in 't 
voorjaar gekiemd waren, wat hier bij Er. Cent. 
steeds veel minder voorkomt. 

A.  DE WEVER 

ERYTHRAEA PULCHELLA Fr. 

is in ons gewest te zeldzaam om goed over 
haar geographische factoren en de vormen- 
groep te kunnen oordeelen. Sedert 1924 groeit 
ze ieder jaar in groote hoeveelheid te Bruns- 
sum en Schrieversheide bij de bronnen van 
de Walderbeek en in de Sterebach op plaat- 
sen waar 'bruinkool uitgedolven is en waar 
nu 'n klein laagje vochtig zand met maar heel 
weinig humus aanwezig is. 

Zoo goed als zeker is ze hier pas in 1923 
aangevoerd. Als begeleidsters heeft ze hier 
Juucus- en Scirpussoorte n, Salix re- 
pens, Gentiana pneumonanthe, Eri- 
geron canadense, S ene ei o vis co sus, 
T us si la go farfara enz., dus planten van 
vochtige hei  en aanvoerplanten. 

Als zoo'n terrein aan zichzelf overgelaten 
wordt, (waar men tegenwoordig geen jaar ze- 
ker van is), zal ze vermoedelijk door te vee! 
vocht   hier   weer  verdwijnen. 

Te Brunssum is 't de typische vorm; gemid- 
deld zijn 't 15 cm hooge plantjes, die in tegen' 
stelling met E. Centaurium van onder af 
vertakt zijn; 'n vast verschilkenmerk zijn ook 
de kroonsüppen die bij E. c. + 8 mm, bij E.p 

5 mm lang zijn. Meestal is ook de bloem- 
kleur bij  E. p. dieper rose. 

Men vindt e:hter ook zeer veel ex. waarbij 
de stengel pas in of boven 't midden begint 
te vertakken. Op plekken waar ze meer voed- 
sel ontvangt kan ze 25 cm hoog worden; op 
de schraalste plaatsen zijn 't vaak onvertakte 
plantjes van slechts 5 of zelfs maar 1  cm met 

1 bloempje, deze hebben dikwijls ook maar 4 
kroonsüppen; men vindt soms 'n paar vier- 
kante meters dichtbegroeid alleen met zulke 
exemplaren. 

Daar men hier echter al deze maten zich 
de een uit de ander kan zien ontwikkelen, zijn 
't zeker standplaatsvormen en geen erfelijke 
natuurlijke dwergvormen, zooals ze in 't bui- 
tenland op zoutgrond worden aangegeven (G. 
Schmid: Ber. Deutsche Bot. Ges. 1920). Trou- 
wens, Erig. can. en Gentiana pneum. 
gedragen zich p-p deze groeiplaats evenzoo. 

De 3 ex. te Spaubeek (1914) en de wei- 
nige bij Canne  (1923)  zijn weer verdwenenn. 

Te Kadier en Keer in 't Rosekoelebosch 
groeit ze met E. cent. op open plaatsen hoog 
bij de mergelrotsen met Hypericum hu- 
nt i f u s u m, Linum catharticum, Echi- 
um   vul ga re,   Tunica  prol if e ra,   enz. 

Op deze 3 laatstgenoemde vindplaatsen wa- 
ren 't allemaal slechts 10 cm hooge plantjes, 
maar met van onderaf veel meer vertakkingen 
dan de syn. vorm; ze behooren daarom tot 
f.  ramosissima. 

Evenwel zijn ook hier ex. te zien van maar 
2 cm,  maar dan toch steeds vertakt. 

Witte bloemen  heb  ik  ook van  E.  p.  hier 
nog niet kunnen vinden, evenmin als kruisingen. 

Te   Brunssum   is   ze   meest  éénjarig,  pp   de 
3 andere plaatsen meestal tweejarig. 

A. DE WEVER. 

CONTRIBUTIE 1930, 

Ten einde het innen der contributie over 
1930 te vergemakkelijken en om te voorkomen, 
dat onbetaalde bewijzen van lidmaatschap bij 
herhaling opnieuw moeten worden afgegeven, 
verzoekt het Bestuur aan alle leden van het 
Genootschap, om de door hen verschuldigde 
contributie over 1930 aan den Penningmeester, 
j. Pagnier, Alex. Battalaan 71 te Maastricht, 
te willen overmaken. De contributie is fl. 3-50. 

De contributie en alle andere betaling voor 
het Natuurhist. Genootschap in Limburg kan 
worden gestort of overgemaakt op zijn Post- 
cheque en Giro-rekening, onder No. 125366 
Maastricht. 

Aan de leden die op 15 Februari 1930, hunne 
bijdrage voor lidmaatschap nog niet betaald 
hebben, zal over het verschuldigde bedrag kwi- 
tantie worden aangeboden. 



Pracht 
Gelegenheids cadeau 

is de 

Auifauna der Heden 
rroiiicie limiun 

door 
P. A. HENS 

BESTELT NOG HEDEN. 

U behoeft daarvoor slechts nevenstaande kaart 
:-: in te vullen en op te zenden. :-: 
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Ter Drukkerij voorh. Cl. Qoffin, Nieuwstraat 9, 

is verkrijgbaar: 

De netttt wm en ter fiasien 
door 

P. H. SCHMITZ S. J. 
(146 bladzijden, met 56 figuren). 

Ingenaaid fl. 1.90, gebonden fl. 2.40 per exemplaar. 

Dit mooie boek is, om wille van inhoud en stijl, zeer geschikt als leesboek 
op Hoogere Burgerscholen, Gymnasia en Kweekscholen. 
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MASKERAAD 
REN BUNDEL VERHALEN IN 
MAASTRICHTSCH    DIALECT 

door 

E.   FRANQUINET 

PRIJS INGENAAID  Fl.  1.50 
PRIJS GEB.  ...     Fl. 2.50 

Een   bock   dat   ieder   Maastrichtenaar 
•      ieder Limburger moet lezen     • 

Verkrijgbaar   in   den   Boekhandel 

•        en bij de Uitgevers:       •- 

UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ 

voorh. CL.GOFFIN 
NIEUWSTR. 9 •  MAASTRICHT 




