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AFSCHEID   VAN   RECTOR   CREMERS 
ALS VOORZITTER VAN HET 

NATUURHISTORISCH GENOOTSCHAP. 

Van Rector Cremers ontving het secretariaat 
het volgend schrijven : 

Van de oprichting van het Natuurhistorisch 
Genootschap af mocht ik het genoegen smaken 
daarvan als voorzitter te fungeren. Al bracht 
deze functie vele zorgen en beslommeringen 
met zich mede, ik heb ze gaarne voor mijn reke- 
ning genomen, daar ik steeds de volle steun 
mocht wedervaren van mijn medebestuursleden 
en daar de groei en bloei van het Genootschap 
deze arbeid maakte tot een aangename taak. Het 
is dan ook met een zekere schroom, dat ik het 
reeds langer overwogen besluit om mijn demissie 
als voorzitter te nemen aan Uw bestuur ken- 
baar maak. Ik doe dat niet zonder mijn bijzon- 
dere erkentelijkheid te betuigen aan al degenen 
die mij in vriendschap en door een gemeen- 
schappelijk ideaal bezield, in mijn taak hebben 
bijgestaan. Moge het Genootschap zijn goede 
tradities blijven voortzetten. 

Elisabeth Tehuis. 
17 December 1950. 

Rector JOS. CREMERS. 

Naar aanleiding van het hierboven bedoelde 
besluit van Rector Jos Cremers, zal tijdens de 
kerstvacantie een bestuursvergadering worden 
gehouden, waarop een nieuwe voorzitter zal wor- 
den gekozen. 

Het bestuur koestert de innige wens, dat de 
Rector, onder wiens leiding het Genootschap 
steeds welgevaren is, nog vele jaren als raads- 
man voor het Genootschap mag behouden blij- 
ven. 

AANKONDIGING 
VAN  DE  MAANDVERGADERINGEN. 

te Maastricht op Woensdag 3 Januari om 
6 uur in  het  Museum. 

De Zweedse chiropteroloog Dr. O. R y - 
berg (Malmö) zal een lezing houden 
over : •Die Fledermaüse im Aberglauben, 
Literatur und Wirklichkeit". Spr. zal dit 
onderwerp met projectie en film toelichten. 

te Heerlen op  Woensdag 10 Januari om 
7 uur in de R.K.H.B.S. 

VOOR DE JEUGDLEDEN. 

Vergadering in het Natuurhistorisch Museum 
om 6 uur   op Woensdag 10 Januari. 

De heer W. O n s t e n k zal een lezing 
houden  over  ,,De winterslaap". 

Dinsdag 2 Januari sterrenexcursie o.l.v. de 
weleerwaarde heer kapelaan J. Kluytmans. 
Bijeenkomst om 7 uur op het Bosquetplein. 

Donderdag 4 Januari. Bijeenkomst om 3 uur, 
in het Museum. De heer F. S m e e t s zal een 
praatje houden over •Praehistorie" met demon- 
stratie van door hem gevonden voorwerpen. 

Hierna eventueel vertoning van enkele bio- 
logische  filmen. 

VERSLAG VAN DE MAANDVERGADERING 

te Maastricht, op Woensdag 6 December 1950. 

Aanwezig de dames Minis-van de Geyn, Bels- 
Koning, Smeets, De Kleermaecker, Berendschot 
en de heren van Rummelen, Kruytzer, van Son- 
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deren, Pater van Summeren, Br. Bernardus, 
Nijst, Florack, Pater Bosse, Frater Cuypers, 
Janssen, Stevens, Br. Agatho, Leysen, van der 
Hoogt, Wassenberg, Bels, van Noorden, Mom- 
mers, Brans en Gregoire. 

De waarnemend voorzitter, de heer van Rum- 
melen, begint met het voorlezen van een felici- 
tatietelegram van de Nederlandse Natuurhisto- 
rische Vereniging, dat het Bestuur ter ere van 
het 40-jarig jubileum werd toegezonden. Ook 
ontving Rector Cremers een gelukwens van 
Prof. Ir A. Sprenger die het Genootschap vanaf 
de grondvesten mee heeft opgebouwd en later 
na zijn vertrek naar Wageningen steeds een 
warme belangstelling is blijven tonen. 

Hierna geeft de voorzitter aan de heer Flo- 
rack uit Valkenburg, de alom in ons land be- 
kende slakkenkweker, gelegenheid tot het aan- 
bieden van een collectie van een dertigtal huisjes 
van de wijngaardslak vanaf het kleinste tot het 
grootst gevonden exemplaar (variërend van Yi 
tot 5 cm), welke schenking in dank wordt ge- 
accepteerd.* 

De heer van der Hoogt, hoofdopzichter van 
de stadsplantsoenen, heelt aan het museum een 
houtmonster laten bezorgen van Gymnodadus 
dioica, de gewei- of doodsbeenderenboom ; het 
hout is afkomstig van een bijna 100 jaar oud 
exemplaar uit het Stadspark, dat vorig jaar door 
een storm geveld werd. Deze boom was bij de 
tweede parkuitbreiding aan het begin der tach- 
tiger jaren geplant. De heer van der Hoogt is 
voornemens op den duur van alle interessante 
bomen uit de parken, houtmonsters af te staan 
aan het museum. 

De conservator laat een abnormaal gebouwd 
wespennest zien ; het heeft de vorm van een 
halve goudse kaas, met een middellijn van 70 
tot 75 cm, hoogte 20 cm. (Op blz. 103 van deze 
jaargang staat abusievelijk vermeld als middel- 
lijn 25 cm i.p.v. 75 cm). 

De heer Geurts uit E:ht schonk dit nest aan 
het museum. 

Mevrouw Minis vertoont een stuk kaak, bezet 
met tanden,dat door zijn ongewoou uiterlijk al 
meerdere mensen op een dwaalspoor heeft ge- 
bracht. Nadat het voorwerp ter determinatie 
naar Leiden was opgezonden, berichtte Dr L. D. 
Brongersma per kerende post als volgt : tanden 
van Cyprinidae op de ossa pharyngealia infe- 
riora. Volgens de grootte van de tanden en 
het   keelbeen   komt   in   aanmerking   de   karper 

(Cyprinus carpio L.), maar de keeltandformule 
klopt niet. Met de formule stemt beter overeen 
het gebit van de barbeel (Barbus barbus L.), 
doch deze blijft, wat grootte betreft, ver bene- 
den de maat van het gevonden stuk. Met dit al 
kan de soort nog niet definitief worden vastge- 
steld. Het botje is door de heer L. Loozen te 
Gulpen gevonden in een wagen met grint, dat 
afkomstig was uit de grintgroeve uit het Nys- 
willerbos bij Wittem. Hoe het daar verzeild is 
geraakt zal wel eeuwig een raadsel blijven ! 

Tot slot geeft de heer Jo Janssen, Heerier- 
heide een overzicht van de door hem dit jaar 
gevonden varens, waarvan we noemen : de 
zwartsteel (Asplenium Adianthum-nigrum) te 
Heerlen; de tongvaren (Phyllitis scolopen- 
dvmm) te Valkenburg ; de smalle beukvaren 
(Dryopteris Phegopteris) te Valkenburg; de ge- 
bogen beukvaren (Dryopteris Linnaeana) te 
Valkenburg ; de rechte beukvaren (Dryopteris 
Robertiana) te Maastricht; de schubvaren (Ce~ 
terach officinarum) te Gronsveld en de ko- 
ningsvaren (Osmunda regalis) te Schinveld. 

Naar aanleiding hiervan deelt de heer Gre- 
goire mede, dat de zwartsteel volgens de heer 
Knols ook te Geulle voorkomt. 

De heer van Noorden vond de addertong 
(Ophioglossum vulgatum) te Schin op Geul. 

Het verslag van de maandvergadering te 
Heerlen op Woensdag 13 Dec, wordt in het 
volgend Maandblad geplaatst. 

*) Naar aanleiding van de discussie over de ouder- 
dom van de wijngaardslak werden inlichtingen ingewon- 
nen bij Mevr. VV. van der Feen-van Benthem Jutfcng, 
conservatrice aan het Zoolog.sch Museum te Amsterdam, 
die hieromtrent uit •Die Weinbergschnecke, Helix pomatia 
L." von Prof. Meisenheimer (Leipzig, 1912) het volgende 
citeert: 

•Normalerweise  lebt  die Weinbergschnecke  wohl nur 
2 3 Jahre. Doch kommen Ausnahmen von dieser Regel 
vor, -n^orern man bchnecken fünf bis zehn, ja sogar elf 
Jahre in Gefangenschaft gehalten hat. Aber derart alte 
Individuen zeichnen sich stets durch eine enorme Grosse 
aus, da die Schaie eben von Jahr zu Jahr neue Anwachs- 
strelfen erhait. bin solches Riesenexemplar von 68 mm 
Durchmesser hat man 11 Jahre lang in seinem Wachs- 
tum verfoigen konnen. lm ersten Jahre brachte es das 
junge tier auf 2 ;>2 Umgange, im zweiten Jahre wurde 
etwas mehr ais ein halber Umgang zugefügt, im dritten 
Jahre etwas weniger und in allen folgenden Jahren nur 
noch je etwa ein Achtelumgang. In anderen Fallen hat 
man die jahrliche \v achstumstrecke variabler (1•5 cm 
breit) gefunden. Stets aber war Riesenwuchs das Ergeb- 
nls einer derart abnorm langen Lebensdauer." 
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ONZE •KAMELEON-SPINNEN" 

(MISUMENA   VATIA   EN  THOMISUS  ALBUS). 

Onlangs ontving ik uit Maastricht een ex. 
van Misumena vatia (Clk.), een spin, die men 
nogal eens op bloemen kan aantreffen (fig. 1); 
een jaar geleden verraste mijn medebroeder, 
P. Benno, die ,,aan bijen en wespen doet", mij 
met enkele ex. van Thomisus albus (Lepechin), 
een zeer grote zeldzaamheid in ons land (fig. 
2). Onze grote spinnenkenner Generaal van 
Hasselt (1814•1902) heeft ze in al die jaren, 
dat hij naar spinnen zocht, slechts twee maal 
gevonden (bij Arnhem en bij Breda) en latere 
vondsten zijn me niet bekend. Bovengenoemde 
dieren waren afkomstig uit Helenaveen en 
hoogstwaarschijnlijk op Limburgs gebied ge- 
vangen. Beide soorten verdienen wel eens voor 
het voetlicht gebracht te worden. 

Misumena wordt vaak de •witte" of •bloe- 
men"-krabspin genoemd, maar Thomisus zou 
deze naam met evenveel reden kunnen dragen. 
Het zijn beide mooie dieren, opvallende verte- 
genwoordigers van de interessante familie der 
krabspinnen (Thomisidae). Die naam krab- 
spinnen danken deze dieren aan de forse en 
bizonder lange voorpoten, die wel wat aan de 
scharen van een krab doen denken ; de ge- 
woonlijk vrij platte lichaamsvorm en vooral het 
vermogen om even snel zijwaarts als voor- en 
achter-waarts te lopen, verhogen de gelijkenis 
nog sterk. Doodstil zitten deze dieren op een 
gunstig plekje met uitgespreide voorpoten op 
de loer ; zodra een insect zich op grijp-afstand 
van de poten durft neer te zetten, is het verlo- 
ren ; de snelheid waarmee de spin toegrijpt is 
verbluffend. 

Veder zijn deze dieren opvallend door haar 
sterke geslachts-dimorphie : het mannetje wijkt 
in afmeting en kleur zeer sterk van het wijfje 
af. Heeft het Mi'sumena-wijfje een lichaams- 
lengte van 6l/2•9 mm, het mannetje haalt 
maar 2•4 mm (fig. 1) ! bij Thomisus zijn de 
getallen resp. 6•9 en 3•3J^. Hoewel het ver- 
schijnsel vrij veel voorkomt in de spinnenwe- 
reld, is Misumena waarschijnlijk wel het meest 
uitgesproken voorbeeld ervan in onze spin- 
nenfauna. 

Ook de kleurvariatie bij deze dieren is op- 
vallend : met treft nl. witte, gele en lichtgroene 
Misumena's   aan   en   witte,   gele   en   licht   tof 

donker rose ex. van Thomisus. Ook andere 
soorten kunnen vaak veel verschil in haar kleu- 
ren vertonen, zo o.a. onze gewone kruisspin 
(Araneus diadematus Clk.) en haar familielid 
A. marmoreus Clk., maar bij voornoemde krab- 
spinnen zit er wat meer aan vast, zoals we aan- 
stonds zullen zien. Deze ,,bloemen"-krabspin- 
nen zitten nl. vaak op lichtgekleurde bloemen 
en worden, samen met verschillende andere 
soorten, graag aangehaald als voorbeelden 
van  •camouflage". 

Het meest merkwaardige van deze twee soor- 
ten is echter • en hierin zouden ze misschien 
een unicum vormen in de spinnenwereld • 
dat er van verteld wordt, dat ze op witte, gele, 
groene en rose bloemen resp. wit, geel, groen 
en rose zouden zijn en dat ze haar kleur naar 
behoeven aan deze verschillende ondergrond 
zouden kunnen aanpassen. Ze zouden dus over 
een soortgelijk vermogen beschikken als het ka- 
meleon, waarom ik ze voor deze gelegenheid 
•kameleon-spinnen"   genoemd  heb. 

Een zo merkwaardig iets heeft al herhaal- 
delijk de aandacht getrokken en het onderzoek 
naar dit verschijnsel is niet nieuw, zoals de lit- 
teratuurlijst laat zien. Het ligt echter niet in 
mijn bedoeling om deze publicaties op de voet 
te volgen ; we willen alleen de hoofdzaken 
vermelden en een poging doen om tot een 
conclusie te komen. 

Voor de overzichtelijkheid zullen we het 
vraagstuk  in  enkele  onderdelen  splitsen. 

I. Is er gelijkheid in kleur tus- 
sen deze spinnenso orten en de 
bloemen,   waarop   ze   zitten? 

H e c k e 1 (1891) ving Thomisus albus 
hoofdzakelijk op de akkerwinde ; in de bloemen 
van deze plant onderscheidt hij drie typen, 
die door elkaar en vrijwel in gelijke aantallen 
voorkomen. Sommige hebben een witte kroon 
en hierop zaten witte ex., andere bloemen zijn 
lichtrose met zwakgroene buitenzijde en de 
groene dieren zaten juist op de buitenzijde van 
deze bloemen ; de derde groep bloemen zijn 
rose met wijnrode strepen aan de buitenkant 
en de spinnen, die hierop zaten, waren duide- 
lijk rose over heel het achterlijf en de poten. 
Verder vond hij op een wijnrode dahlia don- 
kerrose gekleurde spinnen en op gele leeuwen- 
bekken gele spinnen. Aantallen geeft hij ech- 
ter  niet  op. 
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Pear se (1911) verzamelde Misumenas in 
de natuur. Van de 255 witte ex. die hij ving, 
zaten er 215 op witte bloemen en van de 496 
gele 423 op gele bloemen. 

R a b a u d (1923) vond in de natuur slechts 
16 van de 75 Misumenas en 22 van de 72 
Thomisus op haar eigen kleur en meent hierom 
de bovenstaande vraag ontkennend te moeten 
beantwoorden. 

Gabritschevsky (1927) zegt over Mi- 
simena vatia dat het bekend is, dat witte ex. 
op witte en gele op gele bloemen zitten ; hij 
geeft echter geen getallen. Verderop in zijn 
artikel wijst hij er echter op, dat onvolwassen 
wijfjes altijd wit zijn, volwassen wijfjes wit of 
geel; jonge mannetjes kent hij alleen lichtgeel, 
volwassen mannetjes alleen sterk geel. 

Weigel (1942) heeft de zaak nog eens 
onderzocht en constateert, dat van de 403 Mi- 
sumenas, die op gele bloemen zaten, er 259 
geel waren en van de 55 die op witte bloemen 
zaten 31 stuks wit gekleurd waren. Van de 
480 ex. die zij ving waren er slechts 22 die 
zich niet op witte of gele bloemen bevonden. 
In tegenstelling tot Gabritschevsky ving 
zij behalve witte onvolwassen dieren ook groen- 
achtige en zeer veel gele, al was dit geel nooit 
zo sterk als bij volwassen gele wijfjes. Heeft 
Gabritschevsky deze zwak gekleurde 
dieren misschien onder wit gerekend ? 

Wanneer we het geheel overzien, blijkt de 
zaak nog niet zo duidelijk te zijn. Van Tho- 
misus albus hebben we veel te weinig gege- 
vens en door de rose kleur is dit geval inge- 
wikkelder, zoals verderop zal blijken. Maar 
ook voor Misumena vatia zijn we er nog niet. 
Wel is het duidelijk, dat men ze bijna uitslui- 
tend op lichtgekleurde bloemen (geel of wit) 
vindt. Maar gaat de gelijkheid in kleur nog 
verder ? Zou het m.a.w. bewezen zijn, dat gele 
ex. vooral op gele en witte dieren op witte 
bloemen zitten ? Zou er dus werkelijk gelijkheid 
in kleur zijn tussen deze spinnensoort en de 
bloemen, waarop ze zich bevindt ? 

R a b a u d ontkent het, maar het aantal die- 
ren, dat hij controleerde is veel te klein; Ga- 
britschevsky is erg vaag in zijn uitdruk- 
kingen • zijn onderzoek gaat eigenlijk over 
een ander onderwerp •; de uitspraak van 
P e a r s e lijkt een vrij sterke bevestiging, maar 
de dieren, die  hij  onderzocht,  behoorden min- 

stens grotendeels tot een verwante soort, n.1. 
M, alcatoria, die er veel op lijkt en ook 
geel en wit gekleurd kan zijn (Gabr. 1927 
blz. 262); de getallen welke Weigel geeft 
wijzen wel enigszins in de richting van een 
bevestigend antwoord op bovengestelde vraag, 
maar uitmaken doen zij de zaak m.i. niet, at 
vindt zij deze zelf nogal duidelijk. 

Laten we echter eens aannemen, dat er een 
zeArere gelijkheid in kleur aanwezig is, dan zou 
deze slechts op twee manieren te verklaren 
zijn nl : 

a) doordat deze spinnen bij voorkeur op ge- 
lijk-gekleurde bloemen gaan zitten, 

b) doordat ze haar kleur kunnen aanpassen in 
geval ze op een niet-gelijk-gekleurde bloem 
belanden. 

We willen beide mogelijkheden afzonderlijk 
nagaan. 

II. Kiezen deze spinnen een be- 
paalde bloemkleur? 

Daar de vraag in de natuur moeilijk te be- 
antwoorden is, moeten we onze toevlucht nemen 
tot laboratorium-proeven. Dit brengt echter het 
gevaar met zich mee, dat de dieren zich in de 
proefopstelling niet helemaal ,,op hun gemak" 
gevoelen en anders reageren, dan ze dit buiten 
zouden  doen. 

Zowel Rabaud als Weigel gebruikten 
glazen bakken met vochtig zand op de bodem; 
hierin staken zij bloemen van verschillende 
kleur maar van gelijke hoogte en lieten dan 
een of twee spinnen tussen de bloemen los. 
Volgens Rabaud lopen ze wat rond, zitten 
nu eens op die, dan weer op een andere bloem, 
verhuizen herhaaldelijk en tonen absoluut geen 
voorkeur voor gelijk-gekleurde bloemen. Het- 
zelfde vermeldt P e a r s e; diverse noodzake- 
lijke gegevens ontbreken ons echter bij beide 
onderzoekers. W e i g e 1 is veel nauwkeuriger 
in haar gegevens en dan blijkt, dat ook bij 
haar de dieren aanvankelijk van de ene bloem 
naar de andere liepen, maar wanneer zij no- 
teerde op welke bloemen de spinnen zich na 
24 uur bevonden, kreeg ze het volgende beeld. 
Bij de 120 proeven, die zij nam, zaten de spin- 
nen slechts 13 maal op een rode of paarse 
b'oem, in de overige gevallen op een gele of 
witte, zodat ook hier weer een duidelijke voor- 
keur voor gele of witte bloemen blijkt, juist 
zoals in de natuur.  In  dit opzicht moeten we 
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dus wel degelijk van een keuze spreken en is 
het moeilijk aan te nemen, dat alleen in het 
overwegen van gele en witte bloemen in de 
natuur een verklaring van het verschijnsel zou 
liggen. De vraag of gele spinnen bij voorkeur 
gele bloemen en witte ex. witte bloemen kie- 
zen, lost zij echter niet op: 66 maal hadden de 
spinnen haar •eigen" kleur •gekozen", 41 maal 
de andere: cijfers die geen enkele conclusie 
toelaten. Enkele proeven met kunstbloemen en 
gekleurde stukjes papier op een egale bodem 
zeggen door hun gering aantal niets. 

Met Thomisus heeft W e i g e 1 niet gewerkt. 

III. Kunnen deze spinnen haar 
kleur aanpassen? 

H e c k e 1 vertelt, dat hij enkele donkerrose 
ex. van Thomisus, die hij op een wijnrode 
dahlia had gevonden, in een doosje had ge- 
daan ; toen hij het doosje na veertien dagen 
opende, waren ze alle geheel wit geworden. 
Nu nam hij hiervan 3 ex. die hij met inktstipjes 
merkte ; een ervan zette hij op een gele, een 
op een witte bloem in de vrije natuur, terwijl 
hij de derde op dezelfde dahlia terugplaatste. 
4 dagen later hadden zij alle drie de kleur van 
de bloem waarop zij zaten, maar... het inkt- 
Stipje was verdwenen •misschien tengevolge 
van een regenbui, die er intussen geweest 
was"... of waren er misschien andere ex. voor 
in de plaats gekomen ? 

P e a r s e heeft bij zijn Misumena's in drie 
maanden tijd geen enkele kleurverandering 
waargenomen ; hij werkte echter slechts met 
weinig  ex.  en bij vrij zwak licht. 

R a b a u d gebruikte voor zijn onderzoek 114 
dieren, gedeeltelijk Thomisus, gedeeltelijk Mi- 
sumena, die hij in wijde buizen deed, waarvan 
hij de bodem en het grootste gedeelte van de 
zijwanden met gekleurd papier bekleedde. Zijn 
resultaten komen kort op het volgende neer. 
In het donker bleven de rose Thomisus rose, 
witte Thomisus en Misumena bleven wit en 
gele ex. van beide soorten werden wit. In dif- 
fuus licht bleven rose Thomisus en witte die- 
ren van beide soorten onveranderd op alle kleu- 
ren behalve geel : wit ; op geel bleven deze 
geel. De verkleuringsduur varieerde van 7 tot 
19 dagen. Witte Misumena's op geel bleven 
wit, terwijl witte Thomisus op geel gewoonlijk 
in 3•38 dagen geel werden. In de volle zon 
werden witte ex. van beide soorten gewoonlijk 

in 2•3 dagen op gele ondergrond geel ; op 
andere kleuren bleven ze wit (één Thomisus 
werd op rood geel). Gele ex. van beide soor- 
ten werden op alle andere kleuren wit ; de tijds- 
duur voor dit proces nodig was gemiddeld even 
lang als in diffuus liecht, ook op witte onder- 
grond (dit laatste zal verderop van belang blij- 
ken). Onder geel gekleurd glas bleven witte 
dieren wit. 

Gabritschevsky en W e i g e 1 heb- 
ben jonge dieren van Misumena van diverse 
leeftijd op hun kleur onderzocht, de laatste zeer 
minutieus met Oswalds kleurenatlas. Deze 
dieren waren deels in de natuur gevangen, 
deels in het laboratorium uit het ei opgekweekt. 
Nu bleek hen, dat sommige dieren aanstonds 
na het uitkomen uit het ei al wat meer geel- 
achtig of groenachtig getint waren dan an- 
dere, dat tijdens de groei zwakke kleurschom- 
melingen plaats vonden, die niet voor alle ge- 
deelten van het lichaam gelijkelijk verliepen, 
dat onmiddellijk na een vervelling de kleur ge- 
woonlijk lichter was als ervoor of enkele dagen 
erna, maar dat al deze individuele of periodieke 
zwakke kleurveranderingen volkomen onafhan- 
kelijk 'waren van de kleur, waarop de dieren 
zich bevonden. Volgens hen is kleur-•aanpas- 
sing" bij onvolwassen dieren dan ook uitgeslo- 
ten. De enige invloed van de ondergrond die 
hierbij te constateren viel, was, dat veel ex. 
die na een vervelling groenachtig 'waren, op 
bladeren of chlorophyl-papier groen bleven, 
terwijl ze op alle andere kleuren wit werden. 
Dieren, die na een vervelling geel waren, ver- 
bleekten op alle kleuren, ook geel ; alleen op 
wit bleven ze vaak geel ! Ook volwassen man- 
netjes bleken de witte of gele kleur die zich 
tussen de grote donkere gedeelten van hun 
lichaam  bevindt   (fig.   1)   niet  in  overeenstem- 

Fig,    1.     Misumena    vatia    (Clk.) 
naar Gabritschevsky. vergr. 2 X- 
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ming te kunnen brengen met de kleur van de 
ondergrond. Voor volwassen wijfjes stemmen 
hun bevindingen in grote lijnen met die van 
R a b a u d overeen. Alleen verkreeg W e i g e 1 
gewoonlijk duidelijke groenkleuring op bladeren 
of chlorophyl-papier en geelkleuring wanneer 
zij witte dieren enige tijd onder geel transpa- 
rant-papier hield. Een klein proefje, dat zij bij 
de laatste dieren nam, zou misschien een 
verklaring kunnen geven van het tegenoverge- 
stelde resultaat van R a b a u d. Twee witte 
spinnen in geel licht bleven wit zolang zij ze 
voerde met vliegen, nadat ze de spinnen ech- 
ter elk een koolwitje had gegeven, waren ze 
na iy2 dag sterk geel gekleurd. Dit brengt ons 
vanzelf op de vraag naar de aard van de kleur- 
stof en het mechanisme van de kleurverande- 
ring. Zoals uit het onderzoek van G a b r i t- 
schevsky en Weigel blijkt, bezitten alle 
Misumena's een witte grondkleur, welke wordt 
veroorzaakt door een zilverglanzende laag gua- 
nine-kristallen. die zich om heel het vetweefsel 
van de ingewanden bevindt. De groene kleur 
komt van een diffuse, niet-korrelige groen- 
kleuring van de chitine ; de bruine kleurstof 
bij de mannetjes bevindt zich in de hypodermis 
en heeft een korrelstructuur ; hetzelfde kan 
men zeggen van de rose lijntjes, die sommige 
volwassen wijfjes aan de zijkanten van het ach- 
terlijk vertonen. Deze drie laatste kleurstoffen 
zijn noch in alcohol noch in aether oplosbaar. 
De gele kleurstof blijkt van een geheel andere 
aard te zijn. Ze ligt verspreid in de hypoder- 
mis, is vloeibaar en onregelmatig verdeeld. 

Onderzocht W e i g e 1 echter volwassen 
wijfjes, die van geel wit waren geworden, dan 
bevond zich de gele kleurstof in de ingewan- 
den. Bij spinnen, die al lange tijd geleden wit 
waren geworden, werd de gele kleurstof in de 
ontlasting uitgescheiden. De verkleuring van 
wit naar geel en van geel naar wit zou dus 
waarschijnlijk een gevolg zijn van de verplaat- 
sing van de gele kleurstof van de ingewanden 
naar de huid en omgekeerd. Bij onvolwassen 
wijfjes en alle mannetjes bevond zich de gele 
kleurstof, als ze aanwezig was, altijd alleen 
maar in de huid, nooit in de ingewanden en 
dit zou verklaren, waarom zij hun kleur niet 
kunnen veranderen. 

Volgens R a b a u d reageerden met een lak- 
kap blindgemaakte spinnen niet op een gele 
ondergrond ; hetzelfde resultaat verkreeg Wei- 

gel, die hierbij natuurlijk alleen met volwassen 
wijfjes werkte. Bleven de dieren echter in het 
bezit van 4 of meer van haar 8 ogen, dan rea- 
geerden ze als normaal ziende individuen, alleen 
wat langzamer. Welke ogen werden uitgescha- 
keld en welke gespaard, bleek van geen belang 
te zijn. Waarschijnlijk is alleen het waarnemen 
van geel gekleurd licht van invloed ; dit zou tot 
gevolg hebben, dat de gele kleurstof van de 
ingewanden naar de huid wordt getranspor- 
teerd. Wordt geen geel licht waargenomen, 
dan heeft transport van eventueel in de huid 
aanwezige gele kleurstof naar de ingewanden 
plaats. Het waarnemen van wit licht, zelfs van 
fel wit licht (witte ondergrond in de volle zon) 
schijnt geen speciale invloed te hebben, want 
de ontkleuring gebeurde daarin niet sneller dan 
bijv. op paars in diffuus licht. Nieuwe aanvoer 
van gele kleurstof schijnt in de natuur wel ver- 
zekerd te zijn, doordat deze spinnen veel bijen, 
wespen en vlinders buitmaken, die rijk zijn aan 
deze kleurstof. Het geelworden begon gewoon- 
lijk met de poten en plantte zich via het kop- 
borststuk naar het achterlijf voort ; het verble- 
ken verliep in omgekeerde volgorde. 

Op de vraag, hoe de groene tint kan toe- of 
afnemen, geven de onderzoekers geen antwoord. 

VoorThomisus ontbreken nadere gegevens ; 
misschien is hetgeen bij Misumena werd gevon- 
den aangaande de gele en witte kleur ook op 
deze dieren van toepassing. Alleen over de 
rose kleur, die veel ex. in meerdere of mindere 
mate bezitten geeft R a b a u d nadere bijzon- 
derheden. Naast witte of gele dieren met hoog- 
stens een paar vaag-rose vlekjes (fig. 2) ko- 
men dieren voor met vrij veel rose of zelfs 
bijna geheel rose ex. (fig. 3). Volgens hem is 
deze kleur echter volstrekt blijvend en onop- 
losbaar. Hij vermeldt echter niet, of ze bij het 
groter worden der dieren of bij vervellingen 
nog veranderingen kan ondergaan. De bevin- 
dingen van H e c k e 1 wijst hij als onweten- 
schappelijk af Toch lijkt mij het probleem 
hiermee nog niet volledig afgedaan en zou een 
nader onderzoek van deze dieren wel gewenst 
zijn. Jammer genoeg kunnen we weinig hoop 
hebben, dat dit in ons land zal kunnen gebeu- 
ren. 

Maar ook met Misumena zijn we nog niet 
klaar ; want al bezitten volwassen wijfjes het 
merkwaardig vermogen om haar kleur onder 
invloed van het waargenomen licht te kunnen 
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Fig. 2.    Thomisus albus  (Lepechin)    9 
naar  Berland.  vergr. 2 X. 

Pig. 3     Thomisus  albus    2 
A gedeeltelijk   rose   ex. 
B geheel   rose   ex. 

naar Rabaud. vergr. 2 X. 

wijzigen, dan volgt hier nog niet uit, dat dit in 
het leven van deze spinnen-soort ook werkelijk 
van betekenis is. De beperking van dat vermo- 
gen tot volwassen wijfjes, de lange tijdsduur 
voor de verandering nodig zelfs in optimale 
condities (in voortdurende volle zon 2•3 da- 
gen voor aanpassing aan geel en altijd 7•19 
dagen voor aanpassing aan wit), het feit dat 
uit W e i g e 1 s onderzoek niet bleek, dat vol- 
wassen -wijfjes in groter aantal met de bloem- 
kleur overeenstemmen dan onvolwassen wijfjes 
of mannetjes, dit alles waarschuwt ons voor 
overijlde conclusies. Het lijkt mij dan ook, dat 
W e i g e 1 in haar gevolgtrekkingen verder 
gaat dan haar bevindingen veroorloven ; maar 
ook Rabaud heeft zijn stelling, dat bij deze 
spinnensoorten geen schutkleur aanwezig is, 
niet bewezen. 

Als we het resultaat van de diverse onder- 
zoekingen willen samenvatten, kunnen we, 
dunkt  me,   de  volgende   punten  opstellen : 
1) Over Thomisus albus weten we nog veel te 

weinig. 
2) Misumena vatia installeert zich bij voor- 

keur  op  gele  of  witte  bloemen. 
3) Een voorkeur van gele Misumena s voor 

gele bloemen en van witte ex. voor witte 
bloemen is wel mogelijk maar nog niet be- 
wezen . 

4) Actieve ,,kleur-aanpassing" is voor manne- 
tjes en onvolwassen wijfjes van Misumena 
uitgesloten. 

5) Volwassen wijfjes van deze soort kunnen 
onder invloed van het waargenomen licht 
haar kleur wijzigen. 

6) Wij weten niet, of dit vermogen in haar 
leven een rol speelt. 

We zullen dus het beste doen, de naam •ka- 
meleon-spinnen", voor deze gelegenheid ge- 
bruikt, voorlopig tot nader onderzoek maar 
weer op te bergen. 

Voorschoten. P.  CHRYSANTHUS  O.F.M.  Cap. 
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ENIGE OPMERKINGEN OMTRENT HET 
MINERAAL EPIDOOT  NAAR AANLEIDING  VAN 

HET  LOESSPROBLEEM. 
door 

F F.F. E. VAN RUMMELEN 
Facultet Pertanian Tinggi, Bogor Indonesia. 

In een recent artikel van D o e g 1 a s (lit. 1) 
werd de ,,loess" van Zuid-Limburg vergeleken 
met loess (achtige ?)-produkten van de Missi- 
sippi Valley, U.S.A. Enkele bezwaren tegen 
deze zienswijze werden reeds door van Rum- 
melen Sr. (lit. 3) aangevoerd. In laatstge- 
noemd artikel (lit. 3) werden geen absolute 
cijfers gegeven welke maatgevend zijn voor het 
onderhavige probleem van het Epidoot-gehalte 
der ,,loess". 
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Het is hier niet de plaats om nogmaals op de 
genese van de Limburgse loessoïden in te gaan. 
Hiervoor zij verwezen naar lit. 3. Een van de 
kernpunten was echter steeds de vraag van het 
hoge Epidoot-percentage, hetwelk van Rumme- 
len Sr. steeds voor de voeten werd gegooid. 
Dit hoge percentage valt geenszins te ontkennen 
en wordt dan ook niet door ons bestreden. 

D o e g 1 a s wil in zijn artikel •Loess, an 
eolian product" doen uitkomen, dat opname van 
het mineraal epidoot uit oudere sedimenten niet 
mogelijk is. Hiervoor produceert hij zijn Tabel 
1, waarin een aantal ,,loess"-monsters zijn ver- 
meld met daaronder analysen van oudere sedi- 
menten. Uit deze tabel moet blijken, dat de 
•loess" een hoog percentage epidoot bevat, ter- 
wijl er in het Krijt, Oligoceen en Plioceen prak- 
tisch geen, tot absoluut geen epidoot zou voor- 
komen. Dit zou dan moeten impliceren, dat vol- 
gens de theorie van van Rummelen Sr. hieruit 
nooit dit materiaal opgenomen zou kunnen zijn, 
waardoor dan vastgehouden dient te worden 
aan de noordelijke glaciale oorsprong. Een 
dergelijke tabel als door Doeglas gegeven, werkt 
zeer suggestief en geeft inderdaad de indruk 
dat het gestelde door van Rummelen Sr. onjuist 
is. Ze is echter geheel misleidend ! Gaan we 
de literatuur op dit punt na, dan komen we tot 
geheel andere conclusies. Enkele voorbeelden 
mogen dit nader toelichten. 

Alle monsters welke tot onze beschikking 
stonden met betrekking tot Zuid-Limburg en 
met betrekking tot dit probleem werden hier- 
voor gebruikt en de gemiddelde ëpidoot-percen- 
tages berekend. En wel dusdanig, dat dit zelf 
voor de lezer met behulp van achterstaande 
literatuurlijst te controleren valt. In totaal wer- 
den hiervoor 751 monsters genomen, zodat niet 
beweerd kan worden dat we over één nacht ijs 
zijn gegaan 

a. Muller (lit. 2) onderzocht diverse bo- 
ringen. Nemen we uit deze boringen de gemid- 
delden van het epidoot-percentage, dan zien we 
het navolgende voor enkele formaties : 
Boven Mioceen   : 
Midden Mioceen 
Bruinkoolform. 

Boven Oligoceen 
Midden Oligoc. 
Onder-Oligoceen 

22 % (uit  11   monsters) 
6% (uit 41  monsters) 

10% (uit    7 monsters 
eigen onderzoek 

14 % (uit 60 monsters) 
9 % (uit   162 monsters) 

24 % (uit 48  monsters) 

b.   Eigen   onderzoekingen   van   terrestrische 
afzettingen in het Plioceen : 
Amstelien 
Poederlien 
Boven Diestien 
Midden Diestien 
Onder Diestien 

Totaal gemidd. 

0.9 % (uit  119 monsters) 
2    % (uit  127 monsters) 
2     % (uit  114 monsters) 

11     % (uit    20 monsters) 
1     % (uit    41 monsters) 

5     % (uit 421 monsters) 

Onderzocht Maastrichts Krijt direct onder het 
loessoïd gaf  liefst  14 c/c  epidoot. 

Samenvattend en in vergelijking tot de ge- 
produceerde cijfers van Doeglas krijgen we het 
volgende staatje : 

Div. auteurs Doeglas 

Plioceen 
Mioceen 
Oligoceen 
Maastr.   Krijt 

5% 
13 
16 
14 

2 % 

Bij dit staatje kan nog opgemerkt worden 
dat de door ons opgegeven gemiddelde percen- 
tages volkomen objectief zijn. De cijfers daaren- 
tegen van Doeglas berusten öf op te weinig 
cijfermateriaal öf zijn uitgezochte monsters. 
Hierdoor wordt de zaak volkomen vertroebeld. 
Een zo zuiver mogelijk inzicht kan slechts ver- 
kregen worden uit gemiddelden van zeer lange 
monsterreeksen. Indien wij op dezelfde manier 
als Doeglas in zijn onderhavig artikel te werk 
zouden gaan, zou het zeer gemakkelijk wezen 
om de tegenstelling nog groter te maken. 

Uit het bovenstaande moge het thans wel 
duidelijk zijn, dat de •geringe" percentages epi- 
doot in diverse formaties op een fictie berusten. 
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