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^^yy^etbenklnf   van  r^ecéot   C * temets 

op W oensnaj» 9  Januari  1952. 

Aanwezig de dames van der Mijll Dekker, 
Willemse-Widdershoven, Smeets, De Kleermae- 
ker, Smeets, Bels-Koning, Schürmann, Cremers- 
Fleischeuer, Mommers-Koene, Lahaye-de Wit, 
Dresen, Minis-van de Geyn, Stassen, Berend- 
schot, Chambille en de heren Willemse, van 
Rummelen, Bovy, van der Vlerk, Janssen, Nijst, 
Bouchoms, Gregoire, Nelissen, Cremers, Kruyt- 
zer, Wassenberg, Bels, Mommers, Otten, van 
der Hoogt, van Nieuwenhoven, Br. Agatho, 
Leysen, Stevens, Ogg, Willems, Maessen. 
Onstenk, Huntjens, Wijsen, Brans, Janssen, 
Thewissen, van der Leeuw, Koelman, Rector 
Wonders, Bingen, Regout, Pater van Summe- 
ren, Geurts, Sondeijker, Lücker, Kapelaan van 
Boven, Pater Raignier, Paulussen, De Wilde, 
Dijkstra, Br. Theowald, Schulte, Nulens, Berg- 
holtz, Br. Bernardus; Paping, van Noorden, 
Panhuysen, Holstege, Br. Jeroen, Beaulen, 
Willemse. 

De bijeenkomst werd gehouden ter pieuze 
herdenking van Rector P. Jos. Cremers, die op 
28 November 1951 in de leeftijd van 78 jaar, in 
het Elisabeth Tehuis te Maastricht overleed. 

Tot hun spijt waren verhinderd de heren 
Nadaud, Dr Endepols, Mr Ch. Paulussen, allen 
uit Maastricht, benevens burgemeester Hens en 
de heer en mevrouw Sluysmans uit Valkenburg. 

De Voorzitter van het Natuurhistorisch 
Genootschap, dokter Willemse, opent met de 
volgende rede : 

Dames en Heren. 

Ik heet U allen hartelijk welkom, maar spe- 
ciaal degenen, die uit hoogachting voor onze 
overleden stichter en Ere-voorzitter, deze her- 
denkings-vergadering bijwonen en hem straks 
zullen memoreren. 

Ik wil beginnen bij deze jaarwisseling U allen 
een Zalig en Gelukkig Nieuwjaar toe te wen- 
sen, met de hoop, dat 1952 ons eindelijk de lang 
verwachte vrede mag schenken, die rust zal 
brengen in alle lagen der maatschappij en waar- 
in de vreugde van de arbeid door ieder goed 
willend mens weer dankbaar aanvaard kan 
worden. 

Deze vergadering is belegd om Rector Cre- 
mers te herdenken. 

Van vele zijden zijn condoleances binnen- 
gekomen, waarvan ik U enige wil opnoemen, 
om hierdoor aan te tonen, hoe groot dit verlies 
in den lande is gevoeld. 

Wij mochten treffende brieven ontvangen 
van de Besturen van verschillende Musea en 
Verenigingen : het Zoölogisch Museum in 
Amsterdam, de Koninklijke Nederlandse Na^ 
tuurhistorische Vereniging, het Enschedesche 
Natuurhistorisch     Museum,     de     Nederlandse 
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Entomologische Vereniging, het Limburgs Ge- 
schied- en Oudheidkundig Genootschap, en van 
vele personen, waaronder de Commissaris van 
de Koningin Mr. Dr. F. Houben, de hooglera- 
ren : Dr. Jacoba Hol, Dr. J. Heimans, Mr. F. 
Florschütz, Dr W. Roepke, Ir A. M. Spren- 
ger. Dr J. Prick, Dr C. J. van der Klaauw. de 
President-Directeur der Staatsmijnen Dr Ir Ch. 
Th. Groothof, de heren Dr P. Maréchal en 
Alfred Van Beneden uit Luik, en nog vele an- 
deren, die ik nu niet allen kan opnoemen. 

Op deze plaats past het mij, namens het Be- 
stuur hen allen, alsmede hen, die op de begra- 
fenis aanwezig waren, waarbij ik zeer speciaal 
zou willen noemen de deputatie van de Leidse 
Universiteit vertegenwoordigd door Prof. Dr 
H. Boschma en Prof. Dr I. M. van der Vlerk, 
benevens Mgr Dr P. J. van Gils uit Roermond, 
dank te zeggen voor hun medeleven. 

Wij herdenken dan heden onze goede, oude 
Rector, de oprichter en stuwkracht van ons 
Genootschap. 

Het is voor ons allen een pijnlijk verlies, 
vooral voor mij persoonlijk, die hem reeds 50 
jaar kende, nu wij zijn steun, zijn aanmoediging 
en zijn nooit falend optimisme moeten verliezen. 

In Rolduc, dat hij in 1909 verliet, gaf hij 
lessen in plant- en dierkunde en begon hij een 
collectie vlinders aan te leggen, die de basis 
ging vormen van latere insectencollecties. 
Deze liefde tot de studie der insecten, breidde 
zich uit tot andere diersoorten, ik noem als zo- 
danig slechts de vleermuizen uit de grotten van 
de St. Pietersberg, de amphibiën en reptielen 
van Zuid-Limburg, terwijl ook de flora zijn 
volle belangstelling had. 

In hem rijpte het plan met enige andere na- 
tuurliefhebbers, een Natuurhistorisch Genoot- 
schap te stichten, welk plan vaste vormen aan- 
nam op een bijeenkomst in het najaar van 1910 
in Sittard. Het resultaat was de daadwerkelijke 
oprichting op 27 Nov. van dat jaar. Het getal 
der oprichters was maar klein, een 20 tal, waar- 
van nog maar enkele in leven zijn; maar ge- 
stadig groeide het aan tot het in 1912 reeds 206 
leden telde. 

Met dit luttele aantal leden dorst hij het aan 
een jaarboek, toentertijd Mededelingen ge- 
noemd, te publiceren, gevuld met wetenschap- 
pelijke artikelen over de flora en fauna van 
Zuid-Limburg. 

Dit begin was nog maar klein en onaanzien- 

lijk, maar men proeft er het enthousiasme voor 
de kennis van de flora, fauna en geologie van 
zijn dierbaar Zuid-Limburg. 

Deze jaarboeken kwamen, met enige onder- 
breking, geregeld uit tot 1923, terwijl in Augus- 
tus 1912 het Maandblad reeds was beginnen 
te verschijnen. 

De wetenschappelijke wereld begon zich te 
bemoeien met deze kleine spruit, omdat zij 
merkte dat het serieus, gedegen en wetenschap- 
pelijk verantwoord was. De zo rijke flora en 
fauna van Limburg begonnen allengs gestalte 
te krijgen en interesse op te wekken voor allen 
die boven de Moerdijk woonden. Wat betreft 
de wetenschappelijke inhoud behoef ik U maar 
te wijzen op de gedegen studies aangaande de 
Phoriden en de Nederlandse mieren en haar 
gasten van Pater Schmitz, de interessante bota- 
nische artikelen van wijlen Dr De Wever, de 
ornithologische artikelen van Pater Riotte, pas- 
toor Nillesen en burgemeester Hens, de geolo- 
gische studies van Ir W. C. Klein en ons be- 
stuurslid van Rummelen en nog vele anderen, 
te veel om op te noemen. 

Na 1923 werd het Maandblad in vergroot 
formaat uitgegeven en kwam dit in de plaats 
van het jaarboek, terwijl nu in de laatste jaren 
begonnen is met de uitgave van zuiver weten- 
schappelijke Publicaties. 

De steeds groeiende belangstelling deed het 
aantal binnen- en buitenlandse verenigingen 
en Musea die contact zochten, steeds toenemen 
en op het ogenblik zijn er een 108 tal met wie 
een geregeld ruilverkeer is tot stand gekomen. 

Dit is gedeeltelijk ook het gevolg van het 
feit, dat de interesse voor de flora en fauna 
niet beperkt bleef tot Limburg, maar dat ver- 
schillende auteurs de gelegenheid kregen mede- 
delingen te doen en studies te plaatsen over 
buitenlandse, floristische of faunistische onder- 
werpen. Het regionale karakter van het oor- 
spronkelijke Maandblad werd veranderd in een 
internationaal erkende en gewaardeerde publi- 
catie. 

Al dit werk, al deze groei en bloei was te 
danken aan de grote stuwkracht, die uitging 
van de Rector, die daarnevens ook nog de be- 
slommeringen dragen moest die het beheer van 
een Museum en de gang van zaken in een zo 
bloeiende vereniging nu eenmaal met zich mee 
brengen. 

Straks zal onze conservator U een en ander 
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over het Museum meedelen, dat alom vermaard 
is om zijn mooie en kostbare collecties. Tot deze 
bloei heeft Rector Cremers, zoals U aanstonds 
zult horen, in hoge mate bijgedragen, hij die de 
•histoire intime" van Limburg zo goed kende 
en wist waar hij moest aankloppen hiervoor. 

De wens van de rector was dat aan zijn graf 
niet gesproken werd, maar dat op zijn graf een 
zwerfsteen zou geplaatst worden. 

Ik meen dat hij zich zelf met deze wens ten 
volle uit heeft getekend, dat hij de grond van 
Limburg die hem nu bedekt en het land waar hij 
geboren is en geleefd heeft, zo heeft liefgehad, 
dat hij hiermee te kennen wilde geven, met al de 
vezelen van zijn ziel en hart aan dit land ge- 
bonden te willen blijven, tot de grote dag der 
Opstanding hem en ons allen zal doen verrijzen. 

Rector Cremers, wij zullen uw werk voort- 
zetten, wij zullen trachten uit uw voorbeeld de 
energie te putten die hiervoor nodig is en vooral 
aan de jongeren onder ons zou ik willen voor- 
houden : zie wat één mens kan bereiken die 
met zoveel liefde de schone Natuur Gods heeft 
bewonderd en deze bewondering heeft willen 
verder dragen aan ons, zijn opvolgers. Moge 
hij voor U een voorbeeld zijn ter navolging en 
moge God hem het loon schenken dat hij ver- 
diend heeft. Hij ruste in vrede. 

Vervolgens spreekt de conservator Dr E. M. 
Kruytzer: 

Van af de oprichting van het Natuurhisto- 
risch Genootschap stond Rector Cremers voor 
ogen de stichting van een eigen museum, dat 
moest geven een beeld van wat in Limburg 
leeft of geleefd heeft, een museum van de eigen 
streek. Veel was er reeds verloren gegaan door 
onwetendheid en zorgeloosheid, en, wat nog 
erger was, enkele wetenschappelijk belangrijke 
verzamelingen waren over onze landsgrenzen 
verdwenen. 

Dat moest uit zijn. Er zou een Limburgs 
museum komen. 

En het kwam er ! Rector Cremers zette er zijn 
schouders onder, -wist burgemeester Mr L. 
B. J. van Oppen voor zijn plannen te winnen 
en ondervond daarbij de krachtige steun van de 
wethouder van onderwijs, zijn vriend Mr Henri 
Paulussen. En zo lezen we in het Maandblad 
van December 1912: ,,Eindelijk is de totstand- 
koming van het Provinciaal museum van Na- 
tuurlijke Historie zekerheid geworden. De stad 

Maastricht heeft voor dat doel aan ons Genoot- 
schap 't voormalig klooster der Grauwe Zusters 
op de Looiersgracht afgestaan." 

Dit eenvoudig bericht was een mededeling 
van grote betekenis, zoals de toekomst zou 
leren. Het gebouw van 1912 verkeerde welis- 
waar niet in zodanige toestand, dat het geschikt 
was voor museum, maar men was tenminste 
onder dak. De Rector kon zijn eigen verzame- 
lingen en de reeds verworven voorwerpen over- 
brengen naar een eigen huis. Later, wanneer de 
gemeente Maastricht de collectie en de hele 
zorg voor het museum zou overnemen (1917). 
werd het monumentale gebouw grondig geres- 
taureerd (1919•1920) en nog weer enkele jaren 
later belangrijk uitgebreid (1932). Zo kon het 
museum zich ten volle ontplooien en beantwoor- 
den aan het doel van de stichter. Wij zijn het 
gemeentebestuur van Maastricht veel dank ver- 
schuldigd, dat het zulks mogelijk maakte en ook 
de tegenwoordige bestuurderen van de stad zijn 
wij zeer erkentelijk voor de wijze, waarop zij 
het werk van hun voorgangers voortzetten. 

Rector Cremers begint aan zijn moeilijke en 
verantwoordelijke taak. Vanaf het begin zit er 
lijn in zijn werk. Nooit zal de Rector dulden, 
dat die lijn ook maar enigszins zal afbuigen van 
de richting naar het doel, dat hij zich gesteld 
had: hier te stichten een regionaal museum, 
dat zou worden een centrum van wetenschap 
en een leerschool tevens, waarin aan het volk 
zou worden bijgebracht de kennis van en de 
liefde voor Limburgs schone natuur. 

Reeds voor de totstandkoming van het mu- 
seum had de Rector in bruikleen ontvangen 
het herbarium van Bosquet. In 1920 kwam het 
museum in het bezit van het herbarium van 
Franquinet, dat vooral van belang is voor de 
studie der mossen. Ook werden de handschrif- 
ten van Franquinet aan het museum geschon- 
ken, doch de belangrijkste aanwinst was het 
omvangrijke herbarium van dr De Wever uit 
Nuth • meer dan 20.000 planten • dat nog 
steeds door velen in den lande geraadpleegd 
wordt. In dit verband mogen niet vergeten wor- 
den het grote foto-archief en de collectie olie- 
en waterverfschilderijen van dr De Wever, 
alle betrekking hebbende op onze Limburgse 
planten  en  plantenassociaties. 

Doch ook de levende planten moesten tot 
haar recht komen en tot dat doel stichtte de 
Rector de botanische tuin, waarin werden uit- 
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gezet vooral die planten, die uitsluitend of na- 
genoeg uitsluitend in Zuid-Limburg voorkomen. 

De recente fauna van ons Museum is bijna 
helemaal het werk van de Rector. Reeds in zijn 
Rulduc'se tijd was hij bezig met de studie van 
vleermuizen. Dat zijn verzameling vleermuizen 
dus op de eerste plaats in ons museum kwam, 
spreekt van zelf. Ook amphibiën en reptielen 
hadden zijn bijzondere aandacht. Reeds in 1913 
bevond zich in het museum een gedeelte van de 
vogel-collectie Nillessen, een collectie, die later 
nog aanzienlijk zou worden uitgebreid en een 
der mooiste groepen is van onze inlandse fauna. 

De vogelstand werd later vergroot door de 
collectie Rongen. 

Zeer belangrijk was het werk van de conser- 
vator op het gebied der entomologie. Zijn voor- 
liefde ging uit naar de vlinders en de wantsen, 
die hij in moeizame arbeid jaar in jaar uit ver- 
zameld had, en hij wist zijn medewerkers op 
entomologisch gebied zo enthousiast te maken, 
dat hij in korte tijd reeds een grote verzameling 
bij elkaar had, alles geordend en geëtiketteerd 
volgens de regels der wetenschap. 

Toen de Rector in 1938 zijn ambt als con- 
servator moest neerleggen, waren in het museum 
aanwezig 5736 verschillende soorten insecten, 
vertegenwoordigd door 35.635 exemplaren. 
Maar niet alleen het aantal was belangrijk, 
hoofdzaak was, dat de verzameling zo keurig 
werd onderhouden. Men kreeg vertrouwen in 
het werk van de conservator, zodat anderen 
overgingen tot belangrijke schenkingen. Tijdens 
zijn beheer verwierf het museum in eigendom 
door schenking de kevercollectie Rüschkamp 
(1930), de Cynipidencollectie Dettmer (1930). 
de vlindercollectie Franssen (1931) en de vlie- 
gencollectie Kiene (1933). Maar ook latere 
schenkingen, de vlinderverzamelingen van ma- 
joor Rijk en mr Kortebos, en zelfs het feit, dat 
de phoridencollectie Schmitz en de beroemde 
mierencollectie Wasmann aan ons museum wer- 
den toevertouwd, danken we tenslotte aan het 
baanbrekend werk van conservator Cremers. 

Voor een zeer belangrijke afdeling moet ik 
thans Uw aandacht vragen, nl. de geologisch- 
palaeontologische verzameling. Ofschoon van 
huis uit geen geoloog, heeft de Rector, nadat 
hij het museum eenmaal tot stand had gebracht, 
zich zodanig in deze materie weten in te werken, 
dat hij een verzameling heeft bijeengebracht, 
die van wetenschappelijk  standpunt uit de be- 

langrijkste geworden is van ons museum. Reeds 
in 1913 prijkte in ons museum de beroemde 
Allopleuron (Chelonia) Hofmanni, een zee- 
schildpad uit het laatste gedeelte der krijt- 
periode. Onze krijtcollectie is werkelijk uniek. 
Iedereen, die onze mooie krijtzaal bezoekt, kan 
zich hiervan overtuigen. Afzonderlijk wil ik 
hierbij vermelden de bekende Bryozoëncollectie 
van Ed. Pergens, die het museum in 1920 door 
schenking verwierf. Ik kan niet te lang uitwei- 
den over de palaeontologische verzamelingen, 
maar mag niet nalaten te noemen de uitgebreide 
collectie Tegelse fossielen en de rijke verzame- 
ling haaientanden uit Elsloo. 

Dit alles had tot resultaat, dat men bij het 
schrijven van wetenschappelijke publicaties ons 
museum niet meer kon voorbijgaan. Afgezien 
van de talrijke publicaties in het Natuurhisto- 
risch Maandblad, wil ik vermelden vier proef- 
schriften die ten dele of bijna geheel gebaseerd 
zijn op het hier in het museum aanwezige mate- 
riaal, n.1. het proefschrift van pater S. Bern- 
sen : •The Geology of the Teglian Clay and 
its fossil remains of Rhinoceros" (1927), •Bij- 
drage tot de kennis van Conodontes en Trogon- 
therium" van mej. A. Schreuder (1928), ,,Die 
Niederlandischen pleistozanen Hirsche" van 
mej. O E. Kunst (1937) en in hetzelfde jaar 
het proefschrift van mej. W. van de Geyn : 
,,Das Tertiar der Niederlande mit besonderer 
Berücksichtigung der Selachierfauna". 

Het zal U thans duidelijk zijn tot welk een 
wetenschappelijke hoogte het Maastrichtse mu- 
seum geklommen is onder leiding van conser- 
vator Cremers. Was het dan te verwonderen, 
dat in het jaar 1938, toen de Rector wegens 
het bereiken van de pensioengerechtigde leef- 
tijd als conservator moest aftreden, vele mannen 
der wetenschap pogingen in het werk stelden 
om de Rector als conservator te behouden ? 

Zo'n museum kon natuurlijk niet bestaan zon- 
der bibliotheek. Dat begreep de Rector heel 
goed en hij besteedde daaraan dan ook grote 
zorg. Hij begon met zijn eigen boekerij in het 
museum te plaatsen, welk voorbeeld weldra ge- 
volgd werd door dr De Wever, die zijn uitge- 
breide botanische bibliotheek aan het museum 
schonk, zodat de dokter zelf hier moest komen 
lenen. Ook andere leden brachten voor en na 
boeken. Door de goede zorgen van de heer 
Blankevoort  werd   de   geologische   afdeling   op 
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peil gebracht. Het museum beschikt op het 
ogenblik over een goede vakbibliotheek. 

Het kostbaarste bezit vormen de kruidenboe- 
ken (Dodonaeus, Clusius, Lobelius. Fuchs, 
verschillende werken van Linnaeus) en enkele 
andere beroemde oude boeken, waarvan ik alleen 
noem ,.Bijbel der Natuur" van onze landgenoot 
Jan Swammerdam. Ze staan er nu, maar wat een 
moeite het de Rector gekost heeft om deze te 
verwerven zou hij alléén U kunnen vertellen. 
Ook dit behoorde tot het werk van de conser- 
vator. 

En toch. Dames en Heren, is het beeld, dat 
ik gegeven heb van onze conservator, nog on- 
volledig. Ik heb U niet gesproken van de tal- 
rijke en moeizame omzwervingen door Limburg, 
want veel heeft hij op deze wijze moeten ver- 
werven. Geen weg door hem niet betreden; geen 
groeve door hem niet bezocht. En wildet gij de 
conservator goed leren kennen, dan hadt gij 
hem moeten bezoeken in zijn museum. Met 
haast kinderlijke blijdschap kon hij U zijn 
aanwinsten laten zien, met enthousiasme wist 
hij U te voeren langs de verzamelingen en 
U te vertellen van haar herkomst. Dan begon 
ieder stuk te leven. Dit museum zal blijven het 
museum   van  Rector  Cremers. 

Met grote dankbaarheid erken ik, dat het mij 
een voorrecht is, te mogen werken in dit 
museum. 

Dan geeft de Voorzitter het woord aan Prof. 
Dr I. M. van der Vlerk  (Leiden). 

Het is nuttig om een schepel zand te zeven 
om één enkele parel te vinden. Dit waren de 
woorden van de Arabische wijsgeer Avèrroës. 
Ruim zeven en een halve eeuw later werkten 
ze nog inspirerend. Ze werden n.1. als motto 
gebruikt van een naturwetenschappelijke ver- 
handeling. Hiermede bedoel ik het proefschrift, 
dat een jeugdige doctoranda in de biologie, op 
gezag van de Rector Magnificus der Leidse 
Universiteit, publiek te verdedigen had, wilde 
zij de graad van doctor in de wis- en natuur- 
kunde verkrijgen. Onder het publiek bevonden 
zich twee eerbiedwaardige grijsaards : Dr H. 
J. Beckers, arts te Beek en Rector Jos. Cremers, 
conservator van het Natuurhistorisch Museum 
te Maastricht. Ofschoon de heren het volste 
recht hadden de geleerde Vrouwe vragen te 
stellen, deden zij het niet. Noch zij, noch één 
der opponenten hebben haar gevraagd, wat zij 

voor ogen had, toen zij de woorden van Avèr- 
roës tot de hare maakte. Men is het nooit pre- 
cies te weten gekomen. Ik vermoed echter, dat 
het duidde op de onnoemelijke hoeveelheid 
systematisch werk, dat er verzet moest worden 
om tot een enkel belangrijk resultaat te komen. 
Maar zou zij juist op dit ogenblik, niet met mij 
in kunnen stemmen, wanneer ik betoog, dat de 
wijze woorden evenzeer gelden, wanneer men 
hen op het mensdom toepast ? Is de mens in de 
samenleving niet als de zandkorrel onder het 
microscoop van de sediment-petroloog ? Wordt 
men in de maatschappij niet evenzeer bekoord 
door het kennen van een edel mens als de 
petroloog door het aanschouwen van een glan- 
zend, fraai gekleurd kristal van topaas, zirkoon 
of toermalijn temidden der duizenden kwarts- 
korrels ? En is men niet even verrast en geluk- 
kig op zijn levenspad een Rector Cremers ont- 
moet te hebben als de mineraloog, die bij het 
onderzoek van een zand een verdwaalde parel 
zou aantreffen ? 

De Rector was een uitzonderlijk mens. Ten 
dele is dit toe te schrijven aan de bijzondere 
bekoring, die er van hem uitging, zonder dat hij 
hier ook maar enige moeite voor deed. Ik zou 
haast zeggen integendeel. Van zijn hart maakte 
hij geen moordkuil. Nog goed herinner ik me 
onze eerste ontmoeting, een twintigtal jaren ge- 
leden. Mijn vriend Kuenen en ik hadden een 
buitenlandse geologische excursie met studenten 
gemaakt. De laatste dag voerde ons naar Lim- 
burg. Een bezoek aan het Natuurhistorisch 
Museum stond ook op het programma. Enige 
studenten waren geestelijk vermoeid van de 
vele nieuwe indrukken tijdens de excursie opge- 
daan. Zij toonden niet die belangstelling voor 
Allopleuron hofmanni, welke men deze wereld- 
beroemde schildpad verschuldigd is. Dit wekte, 
terecht, de ergernis van de Rector op. De ge- 
volgen bleven dan ook niet uit, We werden 
uitgenodigd in het gastvrije huis aan de Looiers- 
gracht. Juffrouw Anna, die meer dan veertig 
jaren er voor gewaakt heeft, dat het de Rector 
aan niets ontbrak, bleek het als vanzelfsprekend 
te beschouwen, dat zijn gasten, op welk uur van 
de dag ze ook binnenvielen, van spijs en drank 
werden voorzien. Na de eerste dronk kwam 
echter de ,,reprimande". •Het verheugt me", zo 
voegde de Rector ons toe ,,dat ge eindelijk eens 
in Limburg komt, maar ge hebt een paar vlegels 
van studenten medegebracht". Hoevelen Uwer 
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zal het niet vergaan zijn als ons. En is er wel 
iemand onder U. die zo'n gemoedelijke schrob- 
bering uit de mond van de Rector niet in dank- 
baarheid  geincasseerd heeft ? 

Als een van de grote verdiensten van de 
Rector heb ik steeds beschouwd het feit, dat hij 
ons, in zijn persoon, getoond heeft hoe verkeerd 
het is de natuuronderzoekers in mensen van de 
wetenschap en amateurs uiteen te willen laten 
vallen. Is het niet beter hen in twee geheel an- 
dere categoriën te scheiden ? Tot de ene zou ik 
willen rekenen, niet alleen de man met de 
doctorsgraad doch zonder waarachtige liefde 
voor de natuur, maar ook de ongeschoolde min- 
naar van de natuur, die het, als het in zijn kraam 
te pas komt. met de waarheid op een accoordje 
gooit. Geen van beiden zal zich ooit tot een 
onderzoeker van betekenis op kunnen werken. 
Tot de andere categorie behoorde de Rector. 
Een harstochtelijke liefde voor de natuur, een 
hartgrondige afkeer van ieder geschipper met 
de waarheid en een gedegen kennis waren bij 
hem in een harmonisch evenwicht. Niemand zal 
dan ooit aan de Rector bemerkt kunnen hebben 
of hij door een academische opleiding in de 
biologie en geologie of door eigen studie van 
kapelaan tot onvolprezen leider van een Natuur- 
historisch Genootschap en uitmuntend conser- 
vator van een museum geworden is. 

Ik herinner me de jaren 1938•'39. De pries- 
ter, die, zoals zijn vriend Nypels het eens zo 
treffend zeide, zelf een congregatie van een 
zeer bijzondere aard gesticht heeft, had de leef- 
tijdsgrens van de ambtenaar bereikt. De kans 
bestond, dat hij moest aftreden als conservator 
van zijn geliefd museum. Niet alleen Limburg, 
geheel Nederland was in rep en roer. De toen- 
malige hoofdredacteur van het Natuurhistorisch 
Maandblad, onze onvergetelijke G. H. Waage. 
had de grote trom geroerd. Hij had vrijwel alle 
tot oordelen bevoegde wetenschappelijke wer- 
kers in den lande gevraagd, wat voor gevolg 
het aftreden van de Rector als conservator voor 
het Museum zou hebben. Van de 14 zeer- en 
hooggeleerde heren waren er 10, die een heen- 
gaan van conservator Cremers ten zeerste zou- 
den betreuren. Twee zouden het een ramp vin- 
den. Eén vond een museum zonder de Rector 
ondenkbaar. De laatste tenslotte schreef, dat het 
niet veel minder dan de dreigende ondergang 
van het Museum, althans het te loor gaan van 
zijn wetenschappelijke waarde,  zou betekenen. 

Mijn geestesoog ziet het moment, waarop de 
Rector het Maandblad van 30 December 1938 
te lezen krijgt. Langzaam vertrekt de wilskrach- 
tige mond zich tot de voor hem zo karakteris- 
tieke glimlach. De huid aan de buitenkant der 
ogen plooit zich tot ..kraaiepootjes". In de ogen 
komt die •je zult het me zeggen "-blik, die zo 
dikwijls zijn tegenstanders in het debat te ont- 
wapenen wist. Gelooft ook hij, dat zijn mooie 
museum, zijn trots bouwwerk, tot ondergang 
gedoemd is ? Op dat ogenblik moet in het brein 
van de Rector het plan gerijpt zijn hoe het 
museum te redden. Hij zal het doen niet door 
zelf zo lang mogelijk op de conservator-stoel te 
blijven zitten, neen, hij zal uitzien naar een 
volwaardige opvolger. Ik schroom niet het een 
heroiek besluit te noemen. Hoe weinigen zijn 
er, die de geestelijke moed bezitten, zichzelf op 
het juiste ogenblik een halt toe te roepen ? In 
die eerste maanden van het jaar 1939 heeft de 
Rector getoond te kunnen slagen waar zo vele 
grote mannen gefaald hebben. Hij heeft een 
werkelijke genialiteit getoond in het vinden van 
een persoon, die zijn werk kon voortzetten. Gij 
allen in dit gezelschap weet maar al te goed. 
dat de sombere voorspelling aangaande het mu- 
seum gelukkig niet bewaarheid is geworden. 

De Rector heeft in die eerste dagen van 1939 
ongetwijfeld ook nog wel eens aan de woorden 
van Avèrroës gedacht. Maar hij was èn een te 
goed bioloog, èn een te practisch mens om een 
parel in een zandhoop te gaan zoeken. Zoals de 
getrainde fossielen-jager in de groeven van de 
Enci in de kortste tijd het mooiste exemplaar 
te voorschijn weet te toveren, zo wist de Rector 
precies aan te duiden wie de aangewezen per- 
soon voor het conservatorschap was. Het feit, 
dat het een vrouw, een nog zeer jonge vrouw, 
welhaast een meisje was. wekte verwondering. 
Het stuitte zelfs op verzet. Maar was verzet een 
reden voor de Rector om te wijken ? Heeft hij 
ooit de strijd geschuwd, wanneer het om de be- 
langen van Genootschap en Museum ging ? 
Met hoeveel tact, met hoeveel kennis van zaken 
wist hij zijn doel te bereiken. En met hoeveel 
vreugde moeten de twijfelaars in later jaren ge- 
zien hebben, dat zij goed deden zich te schikken 
naar de wens van de wijze grijsaard. 

We zijn hier bijeen om de nagedachtenis van 
Rector Cremers te eren. Niet om de verdiensten 
van zijn opvolgster te roemen. Maar ik weet, 
dat ik spreek in de geest van de Rector wanneer 
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ik vooral ook de jaren gedenk van hartelijke 
samenwerking tussen deze beide mensen, m.i. 
de voornaamste reden, dat de levensavond van 
Rector Cremers een gelukkige geweest is. 

Met weemoed in het hart hebben wij hem op 
de laatste dag van 1951 naar zijn laatste rust- 
plaats gebracht. Maar wij hebben, naast een ge- 
voel van droefheid, een innige dankbaarheid ge- 
voeld, dat wij deze gave mens, deze nobele figuur 
hebben mogen leren kennen. Hij zal in onze ge- 
dachten voort blijven leven als •onze" Rector. 

Namens de stad Maastricht herdenkt de wet- 
houder van Onderwijs, de heer A. Bovy, de 
overledene als volgt: 

Het is met een zekere deernis maar tevens 
met een grote dankbaarheid in het hart, dat wij 
ons deze avond hier verzameld hebben ter her- 
denking van Rector Cremers. 

Met deernis: omdat het steeds moeilijk valt af- 
scheid te nemen van iemand, die ons dierbaar is. 
Maar ook met dankbaarheid, omdat de rijkdom 
der wetenschappelijke nalatenschap van de Rec- 
tor aanspraak maakt op de hoogste waardering. 

Ik acht het een zeer bijzonder voorrecht om 
gehoor te kunnen geven aan de tot mij gerichte 
uitnodiging deze bijeenkomst bij te wonen. Hier- 
door immers wordt mij de gelegenheid geschon- 
ken om mij tot tolk te maken van de gevoelens 
van piëteit, die het Stadsbestuur van Maastricht 
en talloze Maastrichtse burgers bezielen tegen- 
over de grote natuurkenner en natuurminnaar 
Rector Cremers. 

In hem eren wij een man, die zijn licht niet 
heeft gezet onder de korenmaat, doch die met 
uitschakeling van alle eigen belang zijn hele 
persoonlijkheid in dienst van de wetenschap 
heeft gesteld. 

In hem eren -wij de organisator, die met voort- 
varendheid in 1910 de grondslag legde van het 
Natuurhistorisch  Genootschap in  Limburg; 

de bezielende schrijver, die in 1912 het Na- 
tuurhistorisch Maandblad in het leven riep, dat 
sedertdien is uitgegroeid tot een monumentale 
reeks van wetenschappelijke verhandelingen, 
waaraan nog in latere jaren de •Publicaties" 
van het Genootschap werden toegevoegd; 

de natuurvorser en conservator, die het Na- 
tuurhistorisch Museum heeft opgericht en met 
nooit verslappende ijver voor de uitbreiding der 
verzamelingen heeft zorg gedragen. 

In   hem   eren   wij  vooral   de   Limburger   par 

excellence, die het Limburgse land en volk kende 
tot in zijn diepste vezelen, die de liefde voor 
Gods natuur en voor al hetgeen zich daarin 
openbaart, voortplantte in een wijde kring van 
medewerkers; de onvermoeibare pionier, die wel 
lichamelijk kon verzwakken doch wiens geest 
alle scherpte en levendigheid behield tot aan 
zijn dood toe. 

Een ere-saluut te brengen aan deze pionier 
der wetenschap is een daad van eenvoudige 
rechtvaardigheid. 

Tot slot spreekt namens de vrienden van de 
Rector, Mr. H. Paulussen  (Heerlen): 

Toen het bestuur van het Natuurhistorisch 
Genootschap mij verzocht het mijne bij te dra- 
gen tot de herdenking van rector Cremers heb 
ik even geaarzeld. Hoe zou de rector gefulmi- 
neerd hebben indien hij geweten had wat hier 
vanavond gebeurt ! En dan : ik ben weliswaar 
lid van het Genootschap, maar in deze verga- 
dering toch enigszins een •rara avis". Ik heb 
echter mijn aarzeling overwonnen en ik ben het 
bestuur zelfs dankbaar dat mij de gelegenheid 
wordt gegeven iets over de rector te zeggen, als 
persoonlijk vriend, en nadat meer bevoegden 
de grote verdiensten van de overledene voor we- 
tenschap en cultuur in het licht hebben gesteld. 

Mag ik thans eerst een misverstand uit de 
weg ruimen, dat zou kunnen ontstaan. 

Indien men al in theorie onderscheid kan ma- 
ken tussen twee groepen : de persoonlijke vrien- 
den en, om hen even zo te noemen, de •zaken- 
vrienden" van de rector, dan was toch in feite 
dat verschil opgeheven. Degenen immers, die 
met de rector in zakelijke relatie kwamen, in 
diens kwaliteit van conservator van het Mu- 
seum, voorzitter van het Genootschap, redac- 
teur van het Maandblad, zij kwamen vanaf het 
eerste moment in de ban van zijn bijzondere 
persoonlijkheid; terstond werd hun sympathie 
gewekt, en er was een band van vriendschap 
geschapen, meestal voor het leven. En omge- 
keerd: wie uit anderen hoofde vriend werd : de 
rector zorgde wel, dat bij hem groeide liefde en 
belangstelling voor de wonderlijke rijkdom der 
natuur, speciaal van de Limburgse natuur, en hij 
werd op zijn minst lid van het Genootschap. 

Waarom rector Cremers er in slaagde de on- 
verwoestbare genegenheid te verwerven van 
wie met hem in aanraking kwamen • onver- 
schillig of  dat waren  prominenten  der weten- 
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schap dan wel eenvoudigen van geest • ik be- 
hoef dit hier in Uw midden niet te verklaren. Ik 
geloof dat ik de eigenschappen van geest en 
hart, die de overledene sierden, kan samenvat- 
ten in de begrippen wijsheid en goedheid. Een 
wijsheid, die hem alles deed zien in de juiste 
verhoudingen, ,,sub specie aeternitatis"; een 
goedheid die als vanzelf leidde tot de hartelijke 
gastvrijheid, die velen Uwer zo dikwijls ervaren 
hebben, en die hem in de vorige oorlog een 
pleegkind deed aannemen, waaraan hij jaren- 
lang zijn beste zorgen besteedde. 

En indien echte vriendschap groeit naar de 
waarde der geestelijke goederen, die de een aan 
de ander mededeelt, dan is het duidelijk dat • 
zoals ik reeds zeide • het voorrecht van te mo- 
gen zijn een vriend van rector Cremers niet 
licht werd prijsgegeven. 

Grootmoedigheid en natuurlijke goedheid 
sloten overigens niet uit, dat indien de rector 
meende te moeten optreden tegen wat hij zag 
als onrecht, hij die strijd voerde onbevreesd en 
met al de scherpte van pen en woord, waarover 
hij beschikte. De jaargangen b.v. van het toen- 
malige Sittardse •Zuiden" kunnen hiervan ge- 
tuigen. 

De scherpte wist hij weliswaar te verzachten 
door zijn onnavolgbare humor, en zijn gemoeds- 
rust verloor hij  niet. 
.Trouwens, ,,aequum animum servare" was 
steeds het devies; vreugde en tegenspoed • en 
beide zijn hem als elk mensenkind ten deel ge- 
vallen • maakten de rector noch overmoedig 
noch terneergeslagen, doch het wereldgebeuren 
aanschouwend met Erasmiaanse ironie, wars 
van fanatisme in welke vorm ook, diep door- 
drongen van het besef dat al het aardse is 
•ijdelheid der ijdelheden" ging hij zijns weegs. 

Deze ruimheid van geest maakte ook, dat hij, 
rasecht Limburger en zijn zuidelijke aard nooit 
verloochenend, zulke goede vrienden had onder 
de noorderlingen. Het bleek bij de begrafenis 
en het blijkt ook weer hedenavond. 

De rector zou mij al lang tot de orde hebben 
geroepen, maar mag ik, in navolging van prof. 
van der Vlerk, nog iets citeren uit het artikel 
van de heer Jo Nijpels in het Maandblad van 
December 1938, omdat dit zo kernachtig uit- 
drukt wat ik wil te kennen geven : •De Lim- 
burgse bodem heeft vele zeldzame wezens 
voortgebracht en tot de allerzeldzaamste reken 

ik ,• en velen ongetwijfeld met mij • rector 
Cremers. Men houde hem in ere; het is zeer de 
vraag of de 20e eeuw er zó nog een tweede in 
Limburg zal aantreffen". 

De kostbare vriendschap, waarin ik mij ruim 
30 jaar heb mogen verheugen, heeft thans een 
einde genomen. Wat al herinneringen worden 
levend aan lief en leed, dat samen gedeeld werd. 
en aan vele uren van gesprek, waarin natuur- 
lijke historie en politiek, geschiedenis en theo- 
logie elkaar afwisselden, en waarbij vanzelf- 
sprekend wijze raad aan de jongere niet ont- 
brak. 

Nu zulks aan het graf niet mogelijk was, wil 
ik vanaf deze plaats aan rector Cremers nog 
eens dank zeggen voor wat hij voor het leven 
van zijn vrienden heeft betekend. 

En hierbij past natuurlijk een even diepge- 
voeld woord van dank aan de trouwe juffrouw 
Anna; zij begrijpt dat wel. 

Aan dit woord van dank heb ik echter nog 
iets toe te voegen. 

De| rector had het in latere jaren zijn be- 
zoekers niet gemakkelijk gemaakt; de moeilijk- 
heden die men moest overwinnen om door te 
dringen tot Canne en Niethuysen zijn aan me- 
nigeen Uwer uit ervaring bekend. En wellicht 
zal ook menigeen zich het gerechtvaardigde ver- 
wijt maken, dat hij de moeilijkheden overschatte 
en dat hij zodoende is te kort geschoten in de 
vervulling van zijn vriendenplicht. 

Eén is echter hier aanwezig,die zich generlei 
verwijt behoeft te maken. Het was Mevrouw 
Minis-van de Geyn, die óók en juist in de laat- 
ste jaren den rector geregeld bleef bezoeken, 
zelfs in de barre winter, toen Niethuysen in de 
sneeuw eenzaam en verlaten lag; offervaardig, 
en met moederlijke zorg, durf ik zeggen, heeft 
zij gedaan wat kon om de laatste levensjaren 
van de rector minder zwaar te maken. 

Ik hoop dat Mevrouw Minis mij toestaat, dat 
ik dit hier nog eens naar voren breng en haar 
de eer geef, die haar toekomt en dat ik, namens 
de oude vrienden van de rector, haar oprecht 
en van ganser harte dank voor al het goede 
dat zij hem heeft bewezen. 

In het gedenkboek, dat aan de rector werd 
aangeboden bij zijn 70e verjaardag • midden 
in de oorlog • bevinden zich enige versregels. 
waarin aan de jarige wordt toegewenst een 
spoedig einde van de periode van onderdruk- 
king en benauwenis. 
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 afin que vous pouviez encore longtemps 
..jouir de paix et de bonheur, en admirant 
,,les multiples merveilles de la Creation'. 

Deze bede is, na de bevrijding, voor de rector 
maar in zeer beperkte mate in vervulling mogen 
gaan: ziekte en ongemak stonden daaraan in de 
weg. 

Thans echter, zo mogen wij vertrouwen, ge- 
niet hij van vrede en geluk onbeperkt en is het 
hem gegeven te aanschouwen de Ongeschapen 
Schoonheid, waarvan de wonderen der schep- 
ping maar een zwakke afstraling zijn. 

Ik wil hiermede eindigen. Moge dit korte 
woord iets hebben bijgedragen tot het doen 
voortleven in aller goede herinnering van onze 
onvergetelijke rector Cremers. 

Met een paar korte woorden belicht tot slot 
de heer Edm. Nijst de betekenis van de Rector 
als oprichter van de vereniging stadsverfraaiïng. 

Aan het eind van de vergadering dankt de 
heer L. Cremers uit Nuth, broer van de over- 
ledene, voor het medeleven van het Natuurhis- 
torisch Genootschap dat op zo hartelijke wijze 
tot uiting is gekomen en hij spreekt de ver- 
wachting uit dat het Genootschap het voorbeeld 
van de Rector steeds voor ogen zal houden. 

RECTOR CREMERS ALS OPRICHTER VAN 
GENOOTSCHAP EN MUSEUM. 

W. MlNlS-van de GEIJN 
(Maast richt) 

•Geschiedenis pleegt ten onrechte eerst ge- 
schreven te worden vele jaren, nadat de ge- 
schiedenis zich afspeelde en de betreffende per- 
sonen gestorven zijn; tè vaak ziet men immers, 
dat men van personen en zaken, waarmee men 
in contact is geweest na ettelijke jaren weinig 
meer weet." 

Deze stelregel van Rector Cremers zou men 
kunnen aanhalen, wanneer men ter sprake 
brengt, hoe de Rector zich de beoefening der 
biologie-studie heeft weten aan te trekken en 
eigen te maken tot zulk een hoogte, dat menig 
academicus het tegen hem moet afleggen. 

Zou men over 50 jaar niet geneigd zijn te 
veronderstellen, dat zijn jeugdjaren op de lan- 
delijke hoeve Haagsittard of het biologie-onder- 
wijs op het Jezuïetencollege te Sittard zijn stu- 
dierichting hebben beïnvloed ? Hoogstens kan 
men zeggen dat de kapelanie van zijn Heeroom 
Caspar Cremers  te Meerssen.   bij  wie  hij  zijn 

schooljaren doorbracht, hem vertrouwd maak- 
ten met een sfeer van studie, terwijl hij een zeer 
stimulerende invloed onderging van de rijks- 
archivaris Habets, waaraan hij van moeders- 
zijde verwant was en voor welke priester-ge- 
leerde hij zijn hele leven een grote verering 
koesterde. 

Na zijn priesterwijding in 1899 wordt de 
neomist voor Rolduc bestemd. Vol verwachting 
betreedt hij na de grote vacantie de aloude abdij. 
Een ware ontgoocheling wacht hem daar; de 
lesrooster vermeldt achter de naam van Mon- 
sieur Cremers : ,,1'histoire naturelle' . En dan te 
bedenken, dat het genoten biologisch onderwijs 
te Sittard, destijds bij de beschrijving van meel- 
draden en stampers wel de grens van het beta- 
melijke  had  bereikt. 

Het pleit voor de streng wetenschappelijke 
aanleg van de nieuw benoemde biologie-leraar, 
dat hij zich ontstemd tot de Directeur, Mgr Dr 
R. Corten, wendde om van zijn onkunde in de 
plant- en dierkunde te getuigen. Het antwoord 
was kort maar krachtig: •Monsieur Cremers, 
c'est la position qui fait 1'homme." 

Zelden zal dit adagium op een mensenleven 
meer van toepassing zijn geweest, dan op dat 
van de Rector, die zich juist in en door zijn 
positie een naam heeft weten te verwerven in 
de biologische wereld. 

Was het aanvankelijk zaak om de leerlingen 
één les voor te blijven, allengs groeide met de 
kennis ook de ware belangstelling. Het enthou- 
siasme, waarmee in die dagen zijn Rolducse 
collegae Nillesen en Latiers hun liefhebberij in 
het verzamelen van vogels en vlinders beoefen- 
den, werkte aanstekelijk op de biologie-leraar 
ex professo. En weldra had ook zijn zitkamer 
iets van een museum of laboratorium weg. De 
potten met amphibiën en reptielen op sterk 
water, wisselden af met kooien vol levende; ja, 
hij fokte er zelfs muizen en hield levende ratten 
in observatie. Tot schrik van de kamerhuren 
vlogen er af en toe vleermuizen in vrijheid rond. 

En dit alles, ondanks het feit dat zich bij de 
Rector tot zijn 25ste jaar geen biologische be- 
langstellling had gemanifesteerd. Louter plichts- 
betrachting had hem • ofschoon allerminst 
van nature een slaafse geest • tot deze enthou- 
siaste beoefening gebracht. Hij wist zich hier- 
voor de bijzondere waardering van de bisschop 
van Roermond, Mgr J. H.  Drehmanns, te ver- 
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werven. Dit vertrouwen kwam later nog eens 
tot uiting, toen de bisschop zijn erkentelijkheid 
uitsprak over de stichting van het Natuurhis- 
torisch Genootschap. Dit feit had plaats in 1910, 
toen de Rector na tien gelukkige jaren te Rol- 
duc, reeds één jaar als kapelaan te Breust-Eys- 
den werkzaam was. Hij had een overplaatsing 
aangevraagd, omdat het Rolducse leven hem te 
zwaar werd : vermoedelijk was de uitspraak 
van een Akens medicus, die hem een ernstige 
hartkwaal en een kort leven voorhield, hier niet 
vreemd aan. 

Maar de biologie had hem al zodanig te pak- 
ken, dat ze hem niet meer losliet. Hij ging te 
Eysden door met het zoeken naar zeldzame 
planten en dieren, het kweken van bloemen en 
planten; zijn Cinéraires waren in de wijde om- 
trek beroemd. Verder schreef hij op uiterst 
bevattelijke, smakelijke en toch zo gedegen wijze 
zijn eerste pennevruchten in de •Limburger Koe- 
rier". 

In de onderhoudende en zeer persoonlijke stijl, 
die de geschriften van de Rector kenmerkt, her- 
kent men zijn critische geest, maar ook zijn 
waardering voor een rake en markante phrase- 
ring, die hij, naar zijn zeggen, niet in de laatste 
plaats aan zijn Rolducse leraar Madou te dan- 
ken had. 

Zijn natuurhistorische bijdragen brachten hem 
hem in contact met de hoofdredacteur van de 
Limburger Koerier, de heer Jac. van Term; be- 
zoeken en tegenbezoeken werden afgelegd, tij- 
dens welke de gedachte ontkiemde om een Lim- 
burgse bond van natuurliefhebbers te stichten. 
De leider was aangewezen. En wie kon het 
voorbereidend werk van de organisatie en pro- 
paganda beter worden toevertrouwd dan aan 
degene, die dagelijks de drukpers te zijner be- 
schikking had ? De •Dritte im Bunde" van het 
voorbereidings-comité was dr A. de Wever uit 
Nuth, waarvan toen reeds een faam op bota- 
nisch gebied uitging. De oprichting op 27 Nov. 
1910 te Sittard werd door 18 personen beklon- 
ken, waarvan nog de heren Dr A. J. M. Gar- 
jeanne, Dr Ir W. C. Klein, Dr Ir P. Tesch en 
Prof. Ir A. M. Sprenger, in leven zijn. 

Jammer genoeg heeft de politiek de vroegere 
vrienden Cremers en van Term als vurige an- 
tagonisten tegen elkaar in het harnas gejaagd. 
Het was in 1913 in de opzienbarende strijd, die 
om de candidatuur van de Tweede Kamerzetel 
in   het   district   Sittard   ontbrandde   tussen   de 

oude afgevaardigde, de heer J. Beckers uit Ja- 
beek en de nieuwe candidaat, burgemeester A. 
Gijzeis uit Sittard, Brabander van origine. 

Deze laatste werd gepatroneerd door pastoor 
L. Röselaers van Hoensbroek, burgemeester H. 
Pyls van Schinnen en de rentmeester J. Mer- 
tens uit Amstenrade. De heer van Term koos 
in zijn blad partij voor de •Gijzelaars"; de te- 
genstanders met als meest slagvaardig en be- 
gaafd publicist de Rector van Raath- Bingel- 
rade, welk rectoraat Cremers van begin 1913 af 
bekleedde, luchtten hun gemoederen in de door 
hen in 1914 opgerichte Nieuwe Sittardsche Cou- 
rant, een jaar later omgedoopt in •het Zuiden". 
Vooral de betogen hierin van de •Daemon me- 
ridianus", • pseudoniem van de rijksarchivaris 
Flament en ten onrechte aan Rector Cremers 
toegeschreven, • over het verkwanselen van 
kerkelijke goederen, hoorden in die dagen tot 
de meest verslonden en besproken krantenarti- 
kelen. De toedracht van zaken in deze bewogen 
episode heeft de Rector gloedvol in een dagboek 
beschreven •met inkt, met bloed en met gal, 
maar óók met tranen", zoals het voorwoord 
zegt. Dit dagboek zal eerlang in het Rijksar- 
chief worden ondergebracht. Men zou echter de 
geschiedenis geweld aan doen door onvermeld 
te laten, dat de controverse tussen Cremers en 
van Term later is geluwd. Laatstgenoemde 
bracht dit op sympathieke wijze tot uiting in de 
brief, waarin hij Rector Cremers gelukwenste 
bij zijn 70ste verjaardag. •Man tegenover man", 
aldus van Term, •zo leert men elkanders karak- 
ter het diepste kennen. En 't getuigt van een 
edele natuur, wanneer men • zoals Gij deedt 
Rector ! • de handen weer verzoenend ineen- 
slaat en geen wrok meer kent." 

In 1912 kreeg het Natuurhistorisch Genoot- 
schap van de stad Maastricht een gebouw in de 
Heksenhoek aangewezen ter huisvesting van 
haar collecties voor het op te richten museum. 
Verzameld, ja zelfs met grote kennis van zaken, 
was er in de voorafgaande eeuwen in Limburg 
genoeg. Maar wat met zoveel ijver was bijeen- 
gebracht, ging voor de eigen provincie, veelal 
ook voor de wetenschap verloren. Samenwerken 
met de overheid was, nu een intensievere ont- 
ginning de kans op belangrijke vondsten ver- 
grootte, dringend noodzakelijk. Maar alle on- 
baatzuchtige hulp van de Genootschapsleden 
ten spijt, een museum zonder conservator was 
ten   dode  opgeschreven.   Er komt  in  dezen  in 
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1916 een voorstel van Burgemeester van Oppen. 
Teneinde een basis voor de bezoldiging van een 
conservator te vinden werd eraan gedacht om 
het ambt van stadsbibliothecaris-archivaris, dat 
op 1 Januari 1917 vacant kwam wegens het be- 
reiken van de pensioengerechtigde leeftijd van 
de heer J. Nuyts, te koppelen aan het conser- 
vatorschap. Eind December 1916 heeft een op- 
roep plaats en... solliciteert ook een vroegere 
Rolducse collega dr. W. Goossens, die begin 
Januari 1917 met 12 tegen 10 stemmen voor 
Rector Cremers door de Maastrichtse Gemeen- 
teraad werd gekozen. Deze geheel onverwachte 
beslissing deed het Genootschap op zijn grond- 
vesten schudden. Alle toekomstplannen werden 
door dit ontgoochelend besluit omvergehaald. 
Aan het voortbestaan van het Museum was een 
eerste eis ontnomen. Het lag voor de hand, dat 
de teleurstelling verder doorwerkte en zo wilde 
de Rector zijn ontslag nemen als voorzitter. Maar 
dat dan met recht ook het eind van het Natuur- 
historisch Genootschap genaderd zou zijn, zagen 
zijn vrienden maar al te goed in. Wat een 
waarde de Rector hechtte aan de brieven, die 
zijn vrienden hem spontaan ter bemoediging 
schreven, blijkt uit het feit, dat hij ze alle in 
zijn dagboek heeft ingelijfd. Dr De Wever be- 
loofde zijn boekerij en herbarium te zullen schen- 
ken, mits de Rector aanbleef. Het allerwegen 
toegeroepen ,,esto vir" bleef niet onbeantwoord, 
de Rector bleef voorzitter. Maar de overige be- 
stuursleden zaten ook niet stil, en bleven het 
conservatorschap beschouwen als een conditio 
sine qua non. Reeds op de 26ste van dezelfde 
fatale Januari-maand besloot het college van 
Burgemeester en Wethouders om voorstellen te 
doen aan de Raad, die het bestuur van het Na- 
tuurhistorisch Genootschap volledige genoeg- 
doening zouden schenken; dit plan werd nog 
hetzelfde jaar verwezenlijkt, dank zij het ijveren 
van de wethouder van Onderwijs, mr H. Pau- 
lussen en het gemeenteraadslid apotheker Har- 
dy. De Rector ging Raath-Bingelrade verlaten 
om het beheer van het Maastrichtse Museum 
op zich te nemen. In het directorium van het 
diocees prijkte hij sindsdien als •rustend", doch 
in werkelijkheid verzette hij meer werk dan 
menig dienstdoend geestelijke. Tarda solet 
magnis rebus inesse fides, troostte hij zich met 
Ovidius. 

Zijn kerkelijke loopbaan was nu officieel be- 
ëindigd,   doch   buiten   het   ministerium   sacrum 

bleven er nog vele ongezochte gelegenheden 
waarin de Rector zijn priesterlijke hulp kon aan- 
wenden : iets wat slechts aan weinigen bekend 
is geworden. 

Promotie maken in de kerkelijke hiërarchie 
was altijd één van zijn allerminste zorgen ge- 
weest; ja, hij had er een hartgrondige afkeer 
van. Na zijn demissie uit het rectoraat Raath- 
Bingelrade bleef hij zijn gehele verdere leven de 
eenvoudige titel van Rector voeren. Maar omdat 
het •Rector Cremers" was, leek het wel een ere- 
titel; als men de groeten overbracht van •de Rec- 
tor" dan wist iedereen, wie daarmee bedoeld was. 

Dat het creëren van de functie van conser- 
vator reeds 5 jaren na de oprichting van het 
museum verantwoord was is te danken geweest 
aan de toe-wijding van de museumcommissie. 
Deze •werkers van het eerste uur" waren Dr 
J. P. G. van der Meer, voorzitter, B. Swart, 
secretaris, en de leden Ir A. M. Sprenger, H. 
de Wever en Ir J. G. H. Schoth. 

Men krijgt een goed idee van de grote activi- 
teit van deze commissie, wanneer men consta- 
teert dat zich aan het eind van het eerste jaar 
reeds in de museuminventaris bevonden de col- 
lectie tropische vogels van H. de Wever; de 
vogelcollectie Nillesen; de herbaria van Dumou- 
lin en Bosquet en als eerste steen voor de latere 
krijtcollectie de befaamde Allopleuron Hoff- 
manni, nog steeds het pièce de resistance van 
het Maastrichtse Museum. Waren de collecties 
nog steeds voor uitbreiding vatbaar, de museum- 
tuin, die onder supervisie van de rijkstuinbouw- 
consulent ir. Sprenger, • de latere hoogleraar 
aan de Landbouwhogeschool te Wageningen, 
• was aangelegd, gaf reeds vrij spoedig een 
volledig overzicht van de Limburgse wilde flora 
en met ere mag worden vermeld, dat van dit 
succesvol begin een stimulerende invloed op het 
geheel uitging. 

Men zou water naar de zee dragen, wanneer 
men een opsomming wilde geven, van hetgeen 
de Rector in zijn ambtsperiode (1917•1939) 
voor het museum verworven heeft. Alle aanwin- 
sten immers die hij stuk voor stuk moeizaam en 
volhardend wist te bemachtigen of die hem ter- 
wille van zijn innemende persoonlijkheid wer- 
den afgestaan, staan nauwkeurig beschreven in 
de achtereenvolgende jaargangen van het 
Maandblad, een der creaties van de Rector, die 
hem strekken tot een gedenkteken, onverganke- 
lijker dan metaal. 
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Stichting 
HET 
LIMBURGSCHE 
LANDSCHAP 

Natuur en Landschap zijn steeds onafscheidelijk 
verbonden en beider belangen gaan altijd samen 
Door bescherming van het landschap wordt ook de 
planten- en dierenwereld inbescherming genomen 
Steunt daarom de Stichting •Het Limburgsche 
Landschap" in haar streven en geeft U op als 

contribuant, voor een minimumbijdrage I 3.50 
per jaar aan het Secretariaat: 

OUDE TWEEBERGERPOORT 1A   . TELEF. 5373 

MAASTRICHT 

HOTEL 

EPEN 

Wed. J. Bessems-Mordant 

TELEFOON K 4455 No 213 

gelegen nabij Onderste en Bovenste Bos, op het 
vuursteeneluvium van Eperheide, biedt de toerist 
te midden van een weelderige natuur een goed 
verzorgde dis en een  prettige bediening. 

Ministerieel erkend 

Zoölogisch 
Preparateurs-bedrijf 

en 

Vellenbereiderij 

JAC. BOUTEN 
(v.h. Leo Bouten) 

VENLO 

Telefoon 2303 

sinds 1920 
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GOFFIN DRUK 
KWALITEITSWERK 

WIJ DRUKKEN  OOK DIT  BLAD 

CV. DRUKKERIJ v/H QL GOFFIN 
NIEUWSTRAAT 9        TEL. 2121   -   MAASTRICHT 

MAASTRICHT 
DE HISTORISCHE STAD. R//K AAN 
MONUMENTEN. U1TQANGSPUNT VOOR 
TOERISTISCHE WANDELINGEN IA[ 
HET LIMBURGSE HEUVELLAND EN 
NAAR DE BEFAAMDE GROTTEN VAN 
DE ST.  P1ETERSBERG. 

VERWACHT UI 

INL1CHTINQEN: 

INFORMATIEBUREAU V.V.V. 
MAASTRICHTSE BRUGSTRAAT 7 

TELEFOON  K  4400.  No.  2814. 

Ontspanningsoord   Fort  St.   Pietersberg 

MAASTRICHT       -      TELEFOON 2837 

OP DE  NOORDPUNT VAN  DE  ST. PIETERSBERG 
IN DE ONMIDDELLIJKE NABIJHEID VAN 

MAASTRICHT GELEGEN. 

RIANTE   VERGEZICHTEN OVER DE STAD, 
DE MAAS EN DE JEKERVALLEI. 

EXPL. F.A.   RUTTEN 




