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AANKONDIGING 
VAN DE MAANDVERGADERINGEN 

Te Maastricht, op  woensdag 7 maart 
1962, om 19,30 uur in het museum. 

Te Heerlen, op woensdag 14 maart 1962, 
om 19 uur in het Geologisch Bureau. 

DE NATUUR IN. 

In dit voorjaar willen wij een poging doen, de 
trouwe deelneemsters en deelnemers aan de ex- 
cursie's mee te laten werken aan een fenologisch 
onderzoek, waarbij gegevens zullen worden ver- 
zameld over de temperatuur, de windrichting, de 
helling en andere zgn. abiotische faktoren van 
het terrein, het uitlopen en in bloei komen van de 
gewassen, het te voorschijn komen van insekten 

en andere dieren en de terugkeer van trekvogels. 
Als werkterrein hebben we gekozen het Ravens- 
bos, natuurreservaat van het Staatsbosbeheer. 
Gewerkt zal worden op zondag 11, zaterdag 17, 
zondag 25 en zaterdag 31 maart. Uiteraard is 
men vrij in het kiezen van de data, waarop men 
wil meewerken. De centrale post, waar men zich 
voor het verkrijgen van de nodige gegevens dient 
te vervoegen, zal zich bevinden bij de werkkeet 
van het Staatsbosbeheer en zal vanaf half drie 
bezet zijn. 

Men kan reizen met de L.T.M.-bus, lijn 15/17 
uit Maastricht, vertrek 14.10 uur, tot halte Haas- 
dal-Kapel, lijn 16 uit Heerlen, vertrek 13.30 uur, 
tot halte Strabeek-kapel. 

Op zondag zal men uit Heerlen met de trein 
moeten reizen tot Valkenburg, vertrek 13.55 uur. 

Zo mogelijk meetlatje en thermometer mee- 
brengen. 

DE OMSLAGTEKENING. 

De tekening op de omslag is een copie van een 
rotsschildering uit de grot van Lascaux (Dor- 
dogne), gemaakt door Charles Eyck. Zij 
stelt voor een •vluchtend paard" of, zoals wij in 
een Franse beschrijving lezen, ,,un cheval qu'en- 
lève un galop violent, image d'élégance animale 
et de force". 
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IN MEMORIAM  EDMOND NYST. 

8 mei 1880 - 9 febr. 1962. 

In de nacht van donderdag op Vrijdag 9 fe- 
bruiari overleed onverwacht op 81 jarige leeftijd 
onze goede trouwe vriend Edmond Nyst. 
Woensdag 7 febr. kwam hij gewoontegetrouw 
naar de maandvergadering en natuurlijk nam hij 
deel aan de discussie, want het gebeurde maar 
zelden, dat hij niet het woord vroeg. Hij wilde 
hierdoor te kennen geven, dat de onderwerpen, 
die op de vergadering behandeld werden, zijn 
belangstelling hadden en dat het Genootschap 
hem aan het hart lag. Meer dan 40 jaren heeft 
hij de maandvergaderingen bezocht. Wij zullen 
hem dus missen. De centrale plaats aan het 
hoofd van de tafel zal niet meer door hem wor- 
den ingenomen. Wij zullen zijn geestige opmer- 
kingen niet meer horen, maar wij kunnen en mo- 
gen hem niet vergeten. 

De hoofdverdienste van Edmond Nyst 
ligt op het gebied der oudheidkunde. Vooral de 
Romeinse tijd had zijn aandacht. Vaak is hij met 
rijksarchivaris Dr. W. Goossensop stap ge- 
weest naar Romeinse opgravingen. Was het 
wonder, dat, toen de voorzitter van het Limburgs 
Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, Dr. 
Alberts S.J., uitkeek naar een conservator- 
beheerder van het toenmalige Oudheidkundig 
Museum, het oog viel op Edmond Nyst. Hij 
heeft deze taak met grote vreugde aanvaard en 
jarenlang belangeloos en met veel toewijding 
vervuld. Zijn verdiensten zijn pas veel later er- 

kend door de benoeming tot ere-lid van het Lim- 
burgs Geschied- en Oudheidkundig Genoot- 
schap en de benoeming tot ridder in de orde van 
Oranje Nassau. 

Hoe zeer Edmond Nyst ook opging in zijn 
conservatorschap, hét museum in de Heksenhoek 
kon hij niet vergeten. Hij kwam daar vertellen 
van zijn ervaringen opgedaan bij het kweken van 
mieren. Zij, die het vroegere Oudheidkundig 
Museum bezocht hebben, zullen zich nog wel 
herinneren, dat er temidden van de oudheden 
kunstnesten van mieren stonden. Edmond had 
daarin zijn grootste plezier, maar wat hij er van 
vertelde moest men toch wel met een korreltje 
zout nemen. Hij was ook een van de promotors 
van het Maastrichtse Dierenpark. 

Edmond Nyst heeft grote verdiensten 
voor stad en provincie. Hier zeggen wij hem bij- 
zonder dank voor alles, wat hij voor het Genoot- 
schap gedaan heeft. Zijn trouw aan en zijn lief- 
de voor het Genootschap mogen allen ten voor- 
beeld zijn. Hij ruste in vrede, 

E. M. Kruytzer. 

VERSLAG VAN DE MAANDVERGADERING 

te Maastricht, op woensdag 7 februari 1962. 

De voorzitter maakt melding van een paar 
aanwinsten voor het museum: Een albino merel- 
man, geschonken door de heer R o n d a g h, ge- 
storven in een volière van de stichting Dieren- 
park te Maastricht, en afkomstig uit een nest te 
St. Odiliënberg, waarin in 1960 drie albino jon- 
gen werden aangetroffen. Hierover berichtte de 
heer Verbeek reeds op de vergadering te 
Maastricht op 6 december 1961. Br. Arnoud 
heeft het reeds vroeger door hem aan het mu- 
seum geschonken materiaal van de kokerjuffer 
Anabolia nervosa op fraaie wijze aangevuld. Wij 
zijn nu in het bezit van alle stadia van dit dier 
(ei, larven, pop en imago) en van alles wat erbij 
hoort (larvekokertjes, popkoker en exuvium). 
Vooral het exuvium is bijzonder mooi, d.i. de 
huid, die achterblijft nadat het imago uit de pop 
is gekropen. In de natuur treft men de pophui- 
den gewoonlijk slechts in verschrompelde toe- 
stand aan. Wanneer men de kokerjuffers kweekt, 
is het mogelijk het exuvium direkt na het uitko- 
men uit te spreiden, zodat de larvale organen 
erin kunnen worden herkend. Ook ontving het 
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museum van Br. Arnoud een nest van een 
hommel, Bombus hypnorum, gevonden in sept. 
1961 in een nestkastje. De cellen van de hommel 
liggen boven op het mezennest. Mevr. Minis 
toont een antiek snuifdoosje, gemaakt uit balein 
van de Groenlandse walvis. Het doosje is naad- 
loos, omdat het geperst werd uit in heet water 
week gemaakt balein. Dergelijke doosjes zijn 
tussen 1750 en 1850 in grote aantallen gemaakt, 
en zijn ook te zien op de walvistentoonstelling 
van het Zoologisch Museum te Amsterdam. 
Mevr. Dingemans toont een antieke paraplu, 
waarin de baleinen van walvissen afkomstig zijn. 
De heer Nyst merkt op, dat deze ook in Maas- 
tricht gebruikt zijn. Ze waren altijd gekleurd, en 
hadden een grote stevige steel. De heer Poot 
toont een collectie kevers, door hem verzameld 
in mollennesten tijdens de afgelopen vorst- 
periode. Hij telde 300 kevers in 12 nesten, vooral 
Heterops nigra. Merkwaardig is het, dat deze 
kevers bij hét invallen van de dooi weer uit de 
nesten van de mol verdwijnen. De heer ter Horst 
komt met de volgende mededelingen: Als reactie 
op het amfibien en reptielen artikel in het jubi- 
leumnummer ontving hij van de heer D a a m e n 
uit Schinveld het bericht, dat deze in het voor- 
jaar van 1950 in Etsenrade tussen Schinveld en 
Jabeek een ringslang had gevangen, die een 
lengte had van 1.10 m. Voorts vertelde deze 
heer, dat de gladde slang in Schinveld op min- 
stens drie plaatsen geregeld gesignaleerd wordt. 
Dan hebben tijdens de vorstperiode van januari 
j.1. drie bosbouwkundige ambtenaren twee otters 
waargenomen in de omgeving van Broekhuizen. 
De dieren liepen over het ijs. Een dezer dieren 
kon tien minuten worden gade geslagen, aan het 
einde van de ochtend. De nacht tevoren had het 
10° C. gevroren. De heer Kemp heeft vogel- 
waarnemingen: 

Dat men de blauwe kiekendief ziet boven uit- 
gestrekte heidevelden, liefst met vennen, is niet 
ongewoon voor Nederlands of Belgisch Limburg. 
Maar op 23 dec. 1961 •zeilde" er een mannetje 
blauwe kiekendief boven de rand van een grind- 
baggerplaats langs de Maas bij Neerharen (B.) 
tegenover Itteren. Ten N. van Stevensweert 
waren er 7 jan. 1962 ca. 10 fraters tussen het 
onkruid voedsel aan het zoeken. Dhr. Veugen 
was het met de door mij aangegeven kenmerken 
als roep, kleur en tekening, en gele snavel eens. 
Aldaar was die middag ook 1 Witgatje aanwe- 
zig.   Een   andere   januari-waarneming   van   het 

witgatje voor het binnenland deed ik op 20 jan. 
1962 en wel bij Itteren. Op een van de grind- 
gaten bij Stevensweert waren deze winter opval- 
lend veel Tafeleenden. Het grootste aantal, 
mannetjes en wijfjes samen, bedroeg iets meer 
dan 100 op 4 febr. j.1. Van de overige water- 
vogels aldaar aanwezig op 21 jan. j.1. wil ik nog 
vermelden: 1 wijfje grote of middelste zaagbek, 
2 wijfjes Brilduiker, maximaal 10 mannetjes 
smient, ca 20 mannetjes pijlstaart, ongeveer 20 
mannetjes kuifeend, 1 wijfje toppereend, 7 futen 
en verder 5 stormmeeuwen (1 ad. en 4 imm.) 
Wat de •slaap"plaats van de kokmeeuwen op 
de Berghaven te Born betreft kan ik mededelen 
dat er op 9 dec. ca. 650, op 16 dec. ca. 1000 en 
op 18 dec. 1961 ca. 700 exemplaren op het wa- 
ter dreven om te overnachten. Op 2 dec. 1961 
was er een aantal, in ieder geval meer dan 100, 
kokmeeuwen op het water van het grindgat bij 
Itteren om te overnachten. Op 4 febr. j.1. nam ik 
bij Stevensweert 7 kleine zwanen (Cygnus be~ 
wickii) waar. Deze kleine zwanen waren duide- 
lijk een stuk kleiner dan de ene knobbelzwaan 
[Cygnus o/or), die in hun onmiddellijke nabij- 
heid zwom. 

Tenslotte deelde de heer Stevens mede dat de 
door hem waargenomen vogels op de Maas na- 
bij Itteren, waarvan in het verslag van de verga- 
dering te Maastricht van 3 januari 1962 gespro- 
ken werd, geen fraters, maar futen zijn geweest. 

Na deze kort medegedeelde waarnemingen 
geeft de voorzitter het woord aan Drs. van Bree 
om de aangekondigde lezing te houden over 
•Wilde katten, huiskatten en de kat van Hae- 
len". 

Spr. begon met een overzicht te geven van de 
ondersoorten van de Wilde Kat in Europa, 
West-Azië en Afrika. Hij besprak de algemene 
kenmerken van de soort. Speciale nadruk werd 
er gelegd op de variabiliteit, welke er binnen de 
soort te vinden is. 

In het tweede gedeelte werd uitvoerig inge- 
gaan op de invloed van de domesticatie (huis- 
dierwording) op dieren in het algemeen en op 
de kat in het bijzonder. Een en ander werd ge- 
ïllustreerd met een aantal kleurendiapositieven. 
Daarna behandelde spr. het ontstaan van de 
huiskat, voor zover dit momenteel bekend is, en 
de verspreiding van het dier in Europa. Hij wees 
er op dat bijna alle verschillen tussen de Huis- 
kat en de Wilde Kat kwantitatief zijn en niet 
kwalitatief. 
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Tenslotte werd de kat uit Haelen besproken. 
De spreker gaf een uitvoerig overzicht van alle 
kenmerken welke volgens hem op een Wilde Kat 
duiden en welke op een Huiskat wijzen. Hij her- 
haalde zijn conclusie, zoals deze vermeld staat in 
het Nat. Hist. Maandblad (Jrg. 48, 1959, 114- 
117), namelijk dat het dier misschien een Wilde 
of een bastaard van een Wilde Kat is, maar dat 
hij het momenteel niet verantwoord vindt deze 
soort in onze faunalijst op te nemen. Eerst moe- 
ten er meerdere exemplaren in ons land gevon- 
den zijn. Spr. wees er op dat het dier in ieder 
geval een bijzonder exemplaar is en als zodanig 
een grote aanwinst voor het Natuurhistorisch 
Museum te Maastricht betekent. 

Een talrijk gehoor • de bibliotheekzaal was 
meer dan vol • had met grote aandacht naar 
het betoog van de spreker geluisterd. Velen na- 
men aan de discussie deel. Gevraagd werd door 
de heer Pécasse naar de kansen van jonge 
katjes, die ergens in het bos worden gedepo- 
neerd om ze kwijt te zijn. Spr. acht hun levens- 
kans groot. Ongetwijfeld zullen de zwakkere 
exemplaren omkomen, maar de dieren die in 
leven blijven groeien uit tot grote sterke katten, 
die zeer schadelijk zijn in de wildbaan. Ook ge- 
wone huiskatten zijn dat, doordat deze dieren 
op strooptocht gaan, niet om te eten • hun 
voedsel krijgen ze thuis • maar om te doden. 
Spr. zou er voor zijn, elke kat vogelvrij te ver- 
klaren, die meer dan 500 m van menselijke wo- 
ningen verwijderd is. De heer Genemans vraagt 
of er een verschil is in gedrag tussen wilde kat- 
ten en verwilderde katten. De eerste worden im- 
mers volgens de inleider in Duitsland beschermd, 
de laatste dienen sterk te worden vervolgd! Spr. 
antwoordt, dat maagonderzoek bij wilde katten 
heeft uitgewezen, dat het dier zich vooral voedt 
met muizen, woelmuizen, insekten en bessen. 
Verder speelt hier de vraag naar het nut niet de 
hoofdrol, maar de kwestie van bescherming tegen 
algehele uitroeiing. Mevrouw Minis vraagt naar 
veranderingen in het gebit en de beenderen. Die 
zijn er ongetwijfeld, maar ook weer alleen kwan- 
titatief. Bij huisdieren wordt b.v. de schedelholte 
kleiner, terwijl bij gecastreerde katers de schedel 
juist blijft doorgroeien. De Heer Hens wijst op 
het verschil in lengte van de darm. Deze wordt 
tijdens de domesticatie langer onder invloed van 
het veranderde menu. De heer van Nieuwen- 
hoven vraagt zich af of hét nu wel nodig is, aan 
te nemen dat de kat van Haelen een wilde- of 

een bastaard van een wilde kat is. Wanneer de 
variatie zowel bij de wilde kat als bij de huiskat 
zo groot is, als door Spr. beschreven, kan dan 
niet uit een gewone huiskat een type ontstaan, 
dat op de wilde kat lijkt? Spr. kent hier geen en- 
kel voorbeeld van. Dit dier zou het allereerste 
exemplaar moeten zijn. De voorzitter heeft in 
het betoog van spr. beluisterd, dat in Schotland 
de wilde katten misschien nog maar voor 50% 
raszuiver zijn, door voortdurende paring met 
huiskatten. Toch spreekt men daar nog van 
wilde katten. In het geval, dat in de kat van 
Haelen een bastaard moet worden gezien, zou 
hij daarom ook van •wilde kat" willen blijven 
spreken. Tijdens zijn verblijf in Engeland heeft 
hij dan ook in een museum een wilde kat gezien, 
die als twee druppels water geleek op het dier 
uit Haelen. Spr. meent, dat in verband met de 
onzuiverheid van de Schotse katten in Engeland 
tegenwoordig heel voorzichtig wordt opgemerkt, 
dat daar misschien nog wel ergens wilde katten 
te vinden zijn. De voorzitter dankt de spreker 
zeer hartelijk. Ieder heeft in kort bestek veel ge- 
leerd. Niet het minst, om voorzichtig te zijn met 
de kat van Haelen; in ieder geval hoopt hij vurig 
op een tweede wilde kat, ergens uit Nederland. 

HET SARSVEN TE NEDER WEERT II 
M. F. Mörzer Bruijns en E. E. van der Voo 

De vegetatie heden ten dage. 

Het Sarsven was in 1954 nog een open water- 
plas ter grootte van ongeveer 3 ha. Aan de 
Noord- en aan de Zuidoever bevond zich een 
betrekkelijke smalle zoom van rietland en zegge- 
moeras. Aan de oost- en de westoevers waren 
deze vegetaties breed tot zeer breed. Het gehele 
complex water en moeras werd omgeven door 
een strook ruigte en een zoom moerasbos van 
wisselende breedte. 

Op 1 augustus 1961 besloeg het open water 
nog slechts een oppervlakte van plm. 1 ha. Zij 
is vooral ten gevolge van het opdringen van de 
rietbegroeiing vanuit het noorden, zuiden en 
oosten minder geworden. Volgens M. van 
Veldhoven, die bij het Sarsven woont, is de 
uitbreiding van het rietland vooral in de afge- 
lopen drie jaren tot stand gekomen. Dit hield 
vermoedelijk verband met het stagneren van de 
aanvoer van water via een brede en diepe grep- 
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pel aan de noordwestoever. Dientengevolge 
hield ook de doorvoer in oostelijke richting op. 
Het een en ander was het gevolg van de werken 
voor de aanleg van de weg Nederweert•Eind• 
Leveroy. De waterstand is hierdoor, althans 
tijdelijk, lager geworden (vooral in de droge 
zomer van 1959). De diepte nam in het cen- 
trum zelfs af tot plm. 40 cm. Dit was voor de 
rietgroei een gunstige omstandigheid (Havin. 
ga,  1956). 

Het ven zelve was in 1954 niet diep, de mine- 
rale ondergrond bevond zich vrijwel nergens 
dieper dan één meter. Deze diepte was zeer 
constant. Het ondieper worden naar de oevers 
toe ging geleidelijk. In 1961 was de diepte van 
de open plas in het midden 40•60 cm en tussen 
het centrum en de noordwestoever 80•120 cm. 
De waterstand was 15 a 20 cm hoger dan in 
1960 tengevolge van de vele regens gedurende 
de afgelopen maanden. De eerste rietgroei was 
in 1954 aanwezig bij omstreeks 60 cm diepte, 
hetgeen ook in 1961 nog het geval was. Het riet 
(Phragmites communis) bleef domineren in de 
vegetatie tot het wateroppervlak even onder het 
maaiveld stond; drassige ruige graslandbegroei- 
ingen meest van pluimstruisriet (Calamagrostis 
canescens) namen daar de dominantie van het 
riet over. Het broekbos ontwikkelde zich op de 
hogere delen van deze ruigte tot op de hoogste 
plekken, die 50•80 cm boven het peil van het 
ven uitkwamen. 

De verdeling van de verschillende vegetatie- 
typen is op het bijgevoegde kaartje schetsmatig 
aangegeven. 

Open water. 

De plantengroei in hét open water was in 
1954 niet meer die van een heideven. Dichte 
velden drijvend fonteinkruid (Potamogeton na- 
tans), kamfonteinkruid (Potamogeton pectina- 
tus) en andere fonteinkruiden {Potamgeton sp.) 
deden met de waterlelies (Nymphaea alba) en 
de dichte ondergroei van kranswieren (Chara- 
ceae) en waterpest (Elodea canadensis) in een 
veenmodderlaag van 50 cm meer aan een laag- 
veenplas denken. 

Het veelvuldig voorkomen van het zeldzame 
teer vederkruid (Myriophyllum alterniflorum) 
als typische soort van het oeverkruidverbond 
(Littorellion) herinnerde aan het oorspronkelijke 
oligotrophe karakter van het ven. Dit gold ook 
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Waterleliezone in  westelijk uiteinde. 
Foto v.d. Voo 

voor de hier en daar in het diepere water voor- 
komende kleinste egelskop (Sparganium mini- 
mum). 

Biesvaren (Jsoëtes echinospora) en waterlo- 
belia (Lobelia dortmanna). die in vroeger jaren 
nog in hét Sarsven groeiden o.a. nog in 1942, 
werden ondanks zorgvuldig speuren niet meer 
aangetroffen. De hier en daar in de plas oprij- 
zende grote pollen mattenbies (Scirpus lacus- 
tris) versterkten het laagveenkarakter, net als 
de rietzoom, die het water aan alle kanten om- 
gaf. Op de overgang van de fonteinkruid-water- 
lelie-gezelschappen naar het rietland werden nog 
waterbies (Eleocharis palustris eupalustris), kik- 
kerbeet (Hydrocharis morsus-ranae) en een 
waterranonkelsoort (Batrachium sp.) waargeno- 
men. Holpijp (Equisetum fluviatile) vormde 
vaak de overgang van het open water naar het 
rietmoeras en plaatselijk ook dichte begroeiingen 
van snavelzegge (Carex rostrata). Deze laatste 
is misschien nog een relict uit de •heideventijd", 
evenals een vegetatie van de vlottende rus 
(Juncus bulbosus var. fluitans) in het 'westelijke 
uiteinde van het ven. 

Dit vegetatiebeeld was in 1961 geheel anders 
geworden. Velden van drijvend fonteinkruid 
(Potamogeton natans) bevonden zich voorname- 
lijk in de open ruimten tussen de recent versche- 
nen rietvegetaties in het midden en waren min- 
der opvallend ten westen hiervan bij een water- 
diepte van 80 cm. Deze soort is in abundantie • 
wellicht tijdelijk • achteruitgegaan doordat zij 
in de droge zomer van 1959 in ongunstige om- 
standigheden verkeerde. Van tenger fontein- 
kruid (Potamogeton pusillus) was in het westen 
van de waterplas een vegetatie aanwezig. Wa- 
terlelies (Nymphaea alba) groeiden in een brede 
gordel langs hét rietland in het westelijke uit- 
einde van het ven. Tussen deze vegetaties en die 
van het drijvend fonteinkruid bevond zich een 
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300 X 200 m2 grote wateroppervlakte waar 
geen drijvende waterplanten groeiden. 

Het viel op, dat teer vederkruid (Myriophyl- 
lum alterniflorum), in 1954 nog veelvuldig voor- 
komend, in 1961 sporadisch werd gezien en dat 
de kleinste egelskop (Sparganium minimum) wel 
op tal van plaatsen een submerse begroeiing 
vormde, doch weinig vitaal was en vrijwel ner- 
gens een bloeiwijze boven het wateroppervlak 
vertoonde. De enige plek waar deze soort wèl 
bloeide en fructificeerde was aan de open water- 
zijde van een rietveld langs de vaargeul aan de 
noordoostzijde van het ven. Een en ander wijst 
er op, dat het milieu voor het optreden van 
soorten van het oeverkruidverbond (Littorellion 
uniflorae) minder geschikt is geworden en de 
eutrofiëring geleidelijk is toegenomen. Kranswie- 
ren (Characeae), waterpest (Elodea canaden- 
sis), waterranonkel (Batrachium) werden in 
1961 niet waargenomen, daarentegen wel enkele 
planten van de kleine waterweegbree (Echino- 
dorus ranunculoides), bronmos {Fontinalis anti- 
pyretica) en Batrachospermum moliniforme, een 
rood wiersoort, (det. Mej. Dr. J. Th. Koster). 
Deze laatste soort is gebonden aan een koolzuur- 
rijk milieu (Ruttner, 1960) en werd uit de vege- 
taties van drijvende egelskop gevist. Tenslotte 
werden in hét centrum van het ven exemplaren 
van de zoetwaterspons (Spongilla vulgaris) 
waargenomen. De groene kleur van de rozetten 
van lange •vingers" stak fraai af tegen de don- 
ker bruine kleur van de veenbodem. 

Bedenkelijk is het, dat in de zuidwesthoek van 
de waterplas een door koeien begraasde weide 
vrijwel onmiddellijk aan het netland grenst. Er 
is daar niet zoals elders een hoger gelegen meer 
of minder brede broekbosvegëtatie, die als een 
•bufferzone" werkt. Er komen daardoor stik- 
stofhoudende stoffen rechtstreeks in het water. 
Op deze plaats werden in 1961 wolken groen- 
wier waargenomen, hetgeen een onmiskenbare 
aanwijzing is van vervuiling. 

Tenslotte werden in het open water in 1961 
voor het eerst enkele vegetatieve delen van 
blaasjeskruid (Utricularia vulgaris) opgemerkt. 
Dit is een soort van voedselrijk water. Klein 
kroos (Lemna minor), dat op vervuiling wijst, 
kwam sporadisch voor. 

De rietzoom. 

De rietzoom was in 1954 aan N. en Z. oever 
niet meer dan enkele tientallen meters breed, 

maar aan O. en W. oever meer dan honderd 
meter. Het riet (Phragmites communis) was er 
vooral in dieper water (50 a 60 cm) fors van 
groei en bereikte plaatselijk een lengte van zeker 
3 m. Slechts enkele andere rietlandplanten be- 
geleidden het riet. Hier en daar groeiden planten 
als grote lisdodde ( Typha latifolia), waterzuring 
(Rumex hydrolapathum), grote watereppe 
(Sium latifolium), holpijp (Équisetum fluvia- 
tile), watertorkruid (Oenanthe aquatica) en 
liesgras (Glyceria maxima) als echte soorten 
van de rietgemeenschap (Scirpeto Phragmite- 
tum). Wellicht was de geringe ouderdom van 
het rietland de oorzaak van het slechts spora- 
disch voorkomen van deze planten. 

Het werkelijk massaal voorkomen van de 
kleinste egelskop (Sparganium minimum) in ge- 
zelschap van de ondergedoken moerasscherm 
(Apium inundatum) en de drijvende waterweeg- 
bree (Luronium natans) als •heidevensoorten" 
wees er eveneens op, dat het rietland ook in 
andere opzichten nog in ontwikkeling was. Kik- 
kerbeet {Hydrocharis morsus-ranae), een enkele 
waterlelie (Nymphaea alba) het puntkroos 
(Lemna trisulca), dat overal voorkwam, en de 
opvallende netwerken van het levermosje (Ricci- 
ella fluitans), waren weer stille getuigen van de 
eutrophiëring van de plas. Op enkele open plek- 
ken in het rietland was er reeds een begin van 
een drijftilverlanding te constateren. Het water 
was daar 40•60 cm diep. Een dikke laag veen- 
modder van ruim een halve meter bedekte de 
bodem, daarboven had zich een dichte vegetatie 
van fonteinkruiden ontwikkeld o a. van het zeld- 
zame grasfonteinkruid (Potamogeton grami- 
neus). Hierin hadden zich enkele kleine drijf- 
tillen gevormd o.a. met 'waterzuring (Rumex 
hydrolapathum) en waterscheerling (Cicuta 
virosa). 

Zoals reeds werd vermeld en op de schets 
(fig. 2) is aangegeven, breidde het rietland zich 
in de loop van de laatste zeven jaren, maar 
vooral sinds 1958 aanzienlijk uit. Ook de grote 
lisdodde (Typha latifolia) trad in 1961 meer op 
de voorgrond dan in 1954. Aan de zuidzijde 
van het centrum tegenover de eerder genoemde 
vaargeul vormde hij zelfs een 100 m lange 
en 25 m brede vegetatie, terwijl hij als een 
zeer smalle randvegetatie aan de waterzijde van 
de noordelijke rietzoom optrad. De uitbreiding 
van deze helophyt zal voornamelijk in verband 
staan met de beschutting, die het rietland biedt. 
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Ook de in 1961 hogere abundantie van kikker- 
beét wijst hier op. Van de in 1954 waargenomen 
•heidevensoorten" was de snavelzegge (Care* 
rostrata) in uitgebreide facies aanwezig. Onder- 
gedoken moerasscherm (Apium inundatum) en 
drijvende waterweegbree (Luronium natans) 
waren evenwel niet terug 'te vinden. 

Ook het zeldzame grasfonteinkruid (Potamo- 
geton gramineus) was nergens te zien, terwijl 
het levermosje watervorkjes (Ricciella fluitans), 
dat in 1954 in opvallende netwerken in de riet- 
zoom optrad, thans slechts op één plaats werd 
waargenomen. Het is evenwel mogelijk, dat ten- 
gevolge van de toenemende onoverzichtelijkheid 
van het rietland sporadisch groeiende soorten 
over het hoofd zijn gezien. Het optreden van de 
bovengenoemde soorten is eveneens een aanwij- 
zing, dat ook de rietzoom aan eutrofiëring on- 
derhevig is. 

Landinwaarts kwam in het rietland de water- 
aardbei (Comarum palustre) vrij regelmatig, 
maar weinig vitaal voor. Nieuwe soorten voor 
dit milieu waren kattestaart (Lythrum salicaria), 
vegetatief; glidkruid (Scutellaria galericulata) in 
bloei; en cyperzegge (Carex pseudocyperus). 
Mossoorten in dit drassige tot vochtige rietland 
waren Sphagnum crassicladum, Dicranella cervi- 
culata, Eurhynchium schleicheri (det. E. Agste- 
ribbe), een zeldzame soort voor dit gebied, 
vooral bekend van Zuid-Limburg (Margadant 
1959); Drepanocladus aduncus, Calliergon cor- 
difolium en Campylium stellatum. Beide laatst 
genoemde soorten zijn vertegenwoordigers van 
het kleine zeggenverbond (Caricion fuscae). In 
deze vegetatie begon het pluimstruisriet (Cala- 
magrostis canescens) op te treden. 

De Ruigte. 

Waar de waterdiepte in het rietland minder 
werd dan ongeveer 10 cm deden in 1954 water- 
munt (Mentha aquatica) en wolfspoot (Lycopus 
europaeus) hun intrede. Het riet werd daarna 
op hoger bodem snel ijler van groei en maakte 
plaats voor pluimstruisriet (Calamagrostis ca- 
nescens) en melkeppe (Peucedanum palustre). 
Vooral het pluimstruisriet werd op plaatsen, 
waar achter de rietzoom een brede strook dras- 
sig veen aanwezig was, aspectbepalend. Met 
wat ijle rietgroei (Phragmites communis), de 
reeds genoemde melkeppe (Peucedanum palus- 
tre)  en met sporadisch voorkomende kale jon- 

kers (Cirsium palustre), koninginnekruid (Eu- 
patorium cannabinum) en wederik (Lysimachia 
vulgaris) vormde het pluimstruisriet een planten- 
gezelschap, dat ook van andere betrekkelijk 
voedselarme veengronden wel bekend is. Dit 
gezelschap was ook in 1961 aanwezig. Een lage 
kruidlaag was 'tussen deze hoog opgroeiende 
plantensoorten nauwelijks ontwikkeld. Er kwam 
wel moeraswalstro (Galium palustre) in voor, 
wateraardbei (Comarum palustre), waternavel 
(Hydrocotyle vulgaris), egelboterbloem (Ra- 
nunculus flammula), een kleine zeggesoort (Ca- 
rex sp., vermoedelijk Carex curta), kruipend 
struisgras (Agrostis canina) en veenmoskussens 
(Sphagnum sp.). Deze lage kruidlaag maakte 
de indruk in de verdrukking te zijn; plaatselijk 
waren er evenwel nog open plekken waar zij 
goed was ontwikkeld. 

Deze begroeiing behoorde vegetatiekundig tot 
die van het kleine zeggen-verbond (Caricion 
fuscae). Gezelschappen van dit verbond kwa- 
men er in 1942 volgens gegevens van het Staats- 
bosbeheer nog over grote oppervlakten voor, 
maar hebben sedertdien zowel door het voedsel- 
rijker worden van hét milieu als door de ver- 
laging van de waterstanden plaats moeten 
maken voor de eentoniger facies van het pluim- 
struisriet. 

In 1961 werd in deze ruigte, het overgangs- 
gebied tussen het rietland en het broekbos in de 
oostelijke helft van het ven en aan de zuidzijde 
hiervan, een gezelschap van het kleine zeggen- 
verbond (Caricion fuscae) teruggevonden. Óver 
enkele tientallen meters lengte en een breedte 
van 2•3 meter domineerde hier de afgekorte 
zegge (Carex curta), vergezeld van moeras- 
wederik (Lysimachia thyrsiflora en L. vulgaris), 
wateraardbei (Comarum palustre), melkeppe 
(Peucedanum palustre), kruipend struisgras 
(Agrostis canina), moeraswilgenroosje (Epilo- 
bium palustre) en leverkruid (Eupatorium cana- 
binum). terwijl in de verdere omgeving pitrus 
(Juncus effusus), waternavel (Hydrocotyle vul- 
garis) en bosrus (juncus acutiflorus) tegenstel- 
lingen in milieufactoren indiceerden. 

De pluimstruisrietbegroeiingen gingen in 1954 
naar de buitenzijde van het reservaat over in 
vegetatiekundig nauw-verwan'te drassig wilde 
graslandvegetaties, waar het pijpestrootje (Moli- 
nia coerulea) domineerde. Dit gras groeide op 
relatief droge bodem in hoge dichte bulten, het- 
geen mede een aanwijzing vormde voor de peil- 
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verlaging van de laatste jaren. Plaatselijk hadden 
dichte gagelstruwelen (Myrica gale) de over- 
hand. Daartussen werden weer aangetroffen, 
melkeppe, kale jonker, koninginnekruid, wederik 
en hier en daar veel bramen (Rubus). De hout- 
opslag van wilgen en berken werd naar buiten 
toe steeds dichter, plaatselijk in de ruigte bosjes 
vormend. Dit werd ook in 1961 waargenomen. 

Het broekbos. 

Deze bosjes sloten in 1954 aan de omtrek van 
het reservaat aaneen tot een moerasbos, dat 
het reservaat vrijwel geheel omgaf. De berken 
(Betuia pubescens) namen daarin de belang- 
rijkste plaats in, maar een enkele els (Alnus 
glutinosa) ontbrak niet. In 1961 domineerden de 
elzen aan de landzijde van het broekbos in een 
brede gordel, waarin o.a. de vuilboom (Frangula 
alnus) werd opgemerkt. Grijze wilg (Salix ci- 
nerea) kwam zeer veel voor en op hogere plek- 
ken een enkele eik (Quercus robur). Bitterzoet 
(Solatium dulcamara), stekelvaren (Dryopteris 
austriaca), pijpestro (Molinia coerulea), kleef- 
kruid (Galium aparine) en bramen (Rubus) 
vulden de kruidlaag aan. Alleen op enkele hoge 
plekken aan de noordzijde maakte dit meso- 
trofe broekbos plaats voor een soort vochtige 
eikenberkenbos met pijpestro (Molinia coerulea) 
en kamperfoelie (Lonicera periclymenum). Het 
voorkomen van de pijpestro en de gagel aan de 
hoge maar nog vochtige randen van het Sarsven 
deed denken aan de toestand, zoals die vroeger 
eens geweest moet zijn. 

Het was daarom verleidelijk ook na te gaan 
of er in de naaste omgeving van het Sarsven 
nog iets zou kunnen worden gevonden van de 
voormalige heidevegetaties. Werkelijk kwamen 
er in 1954 in de wegbermen langs de zandwegen 
in de directe omgeving van het ven nog ken- 
merkende heideplanten voor. Struikheide (Cal- 
luna vulgaris), dopheide (Erica tetralix), stekel- 
brem (Genista anglica), pijpestro (Molinia coe- 
rulea), trekrus (juncus squarrosus), gagel 
(Myrica gale) en tormentil (Potentilla erecta) 
stonden daar nog. Struisgras (Agrostris stoloni- 
fcra), braam (Rubus), wilgen- en berkenopslag 
en andere planten hadden weliswaar op tal van 
plaatsen een veel belangrijker aandeel in de 
vegetatie maar voor de reconstructie waren de 
relicten van vroeger nog voldoende. 

In 1961 hebben wij de wegberm langs de 
zandweg aan de oostzijde van het Sarsven ge- 
ïnventariseerd. Van de bovengenoemde soorten 
waren struikheide, dopheide, stekelbrem en 
trekrus verdwenen. Daarentegen werden daar 
thans witbol (Holcus lanatus), wilgenroosje 
(Epilobium angustifolium), moerasrolklaver 
(Lotus uliginosus), reukgras (Anthoxanthum 
odoratum), biggekruid (Hypochaeris radicata) 
en perzikkruid (Polygonum persicaria) tussen 
het struweel van bramen aangetroffen. Volledig- 
heidshalve geven we in een soortenlijst een over- 
zicht van de floristische samenstelling van 1954 
en 1961. 

Fauna, 

Er zijn van de fauna van het Sarsven weinig 
gegevens bekend. In 1954 werd melding ge- 
maakt van het broeden van enkele meer alge- 
mene rietland- en moerasvogels zoals kleine 
karekiet, rietzangers en rietgors. In 1961 werden 
waargenomen of gehoord meerkoet, kleine kare- 
kiet, tuinfluiter, tjiftjaf, fitis, spotvogel, houtduif 
en tortelduif. 

Volgens M. van Veldhoven komen er 
thans roerdomp en grote karekiet voor. Zes jaren 
geleden heeft genoemde persoon aan het Sars- 
ven twee otters geschoten. In 1960 werden 
prenten van een otter gezien. In een aangren- 
zende weide was een wezel op jacht. De vis- 
stand is achteruit gegaan: rietvoorn en paling 
zijn verdwenen, alleen zeelt, baars en enkele 
snoekjes komen voor. Tenslotte verdween hier 
ook niet zo lang geleden de medicinale bloed- 
zuiger. 

Conclusie. 

Het onderzoek van het Sarsven laat zien, dat 
er met een oligotroof ven gebeurt, wanneer het 
niet voor de eutrofiërende werking van de om- 
ringende ontginningen kan worden behoed. De 
ene voor het voedselarme milieu kenmerkende 
en botanisch interessante soort verdwijnt na de 
andere. Een eutrofe waterplas vol •gewone" 
planten is het resultaat. 

Enkele plantensoorten, die in 1954 nog aan 
vengezelschappen herinnerden waren in 1961 
verdwenen. Slechts een paar soorten, zoals vlot- 
tende rus en snavelzegge hebben zich nog kun- 
nen  handhaven,   evenals  de  kleinste  egelskop, 
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die echter tekenen van teruggang vertoont. Dit 
alles is het gevolg van een voortgezette eutro- 
fiëring. Deze verloopt langzaam, want de eutra- 
fente soorten zijn met uitzondering van hét riet 
sedert 1954 niet in abundantie toegenomen. Dit 
laatste zou wellicht wel het geval zijn geweest 
indien de aanvoer en doorvoer van water niet 
was stopgezet. Het Sarsven is thans sinds 1958 
een stilstaande waterplas geworden, die slechts 
regenwater ontvangt. De veenvorming wordt 
hierdoor bevorderd. Er kan zich zelfs plaatselijk 
een mesotrofe moerasvegetatie (zie het optreden 
van Typha latifolia) ontwikkelen. De plaatse- 
lijk optredende vervuiling (groenwierwolken) 
zou de ontwikkeling evenwel in de richting van 
een ontaarding kunnen doen gaan. Het plan 
bestaat om via een buisleiding opnieuw ontgin- 
ningswater naar het Sarsven te voeren. Over 
enkele jaren zou de eutrofiëring dan weer voort- 
gang vinden. Onafhankelijk hiervan zal evenwel 
bij de huidige waterstand het riet op den duur 

zich toch verder uitbreiden en in het gehele ven 
de overhand krijgen. De landschappelijk fraaie 
waterplas zal dan tot een rietpoel ontaarden en 
dan vermoedelijk tot een moerasbos uitgroeien. 
Het is te wensen, dat men het niet zover zal 
laten komen en dat er maatregelen kunnen wor- 
den genomen, die het voortbestaan van het open 
water mogelijk maken. 
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Overzicht van de waargenomen hogere plantensoorten in het gebied van het SARSVEN (gem. Nederweert). 

Vegetatie Plantensoorten 1054 1961 

Open water 

Rietzoom 

Potamogeton  natans 
PoUunogeton   pectinatus 
Potamogeton   spec. 
Nympnaea alba vrij veel vrij veel 
Elodea canadensis veel - 
Myriopnyllum   altcrnirlorum veel • 
Sparganium  minimum Kier en 

daar veel 
Scirpus  lacustris locaal als   1954 
Eleocnaris palustris locaal locaal 
Hydroenaris morsus-ranae X vrij  veel 
Batraehiurn  spec X ~ 
Equisetum  iluviatile locaal locaal 
Carex rostrata velden als   1954 
Typha  latirolia X locaal   vee 
Lemna minor ~ spor. 
Echinodorus ranunculoïdes ? spor. 
Juncus  bulbosus ? locaal 
Utricularia  vulgaris • spor. 

Equisetum  fluviatile X X 

Typha  latirolia nier en 
daar locaal 

Rumex  nydrolapatnum X weinig 
Sium   latiiolium X • 
Oenantne  aquatica X weinig 
Glyceria maxima X weinig 
Apium   inundatum veel • 
Luronium   natans veel • 
Lemna  trisulca overal weinig 
Potamogeton   gramineus veel • 
Cicuta   virosa X -« 

Vegetatie Plantensoorten 

Ruigte 

Broekbos 

Mentha   aquatica 
Lycopus   europaeus 
Calamagrostis   canescens 
Peucedanum palustre 
Cirsium  palustre 
Eupatorium cannahinum 
Lysimacnia   vuIgaris 
Galium   palustre 

Comarum   palustre 

Hydrocotyle vulgaris 
Ranum ulus   flammula 
Carex    curta 
Agrostis  canina 
Lytnrum   salicaria 

Juncus    buronius 
Juncus  elfusus 

Lysimacnia  tkyrsiilora 
Scutellaria galericulata 
Carex pseudocyperus 
Juncus    acutiflorus 
Epilobium   palustre 
Molinia   caerulea 
Myrica gale 

Rubus   spec. 
Myrica   gale 
Molinia   caerulea 
Salix  cinerea 
Betuia  pubescens 

1954 1961 

veel 
locaal 

weinig 
locaal 
weinig 
vitaal 
weinig 

locaal 

locaal 
locaal 
locaal 
weinig 
één ex. 
locaal 
spor. 
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^'egetatie Plantensoorten 1954 1961 

Alnus   glutinosa enkele veel 
Quercus   robur X X 

Solanum dulcamara X X 

Dryopteris  spinulosa X X 

Galium   aparine X X 

Loniccra  periclymenum 
Frangula   alnus 

X X 

X 

Wegberm Calluna   vulgaris 
Erica   tetralix 

X 

X 

- 

Genista anglica X • 
Molinia caerulca X X 

Juncus squarrosus 
Myrica   galc 

Potentilla   erecta 

X 

X 

X 

X 

X 

Rubus spec. 
Lpilobium angustifoliuin 
Holcus lanatus 

X X 

X 

X 

Lotus   uliginosus 1- X 

Polygonum persicaria 
Hypocnaeris   radicata 

Antlioxantnum odoratum 
- 

X 

X 

X 

LEGENDA. x         =:     voorkomend 
<•i        =     niet   waargenomen 
spor.  =     sporadiscb 
?         •     in   1954   niet opgevallen. 

FORAMINIFERA FROM THE CRETACEOUS OF 
SOUTH-LIMBURG,   NETHERLANDS.    LVIII. 

GAUDRYINA SUPRACRETACEA Hofker. 

by J. HOFKER 

This species for the first time was decribed by 
the author in 1956 (Pal. Zeitschr., 30, Sonder- 
band, p. 64, fig. 7); it was more thouroughly 
analysed by the author in 1957 (Geol. Jahrb., 
Beiheft 27, p. 65, fig. 64, 65) where was stated 
that Vissers Gaudryina rugosa from the 
Mb of the Tuff Chalk in reality was this species 
(Visser, 1950, Leidse geol. Meded., 16, p. 
217, pi. 1, fig. 6). The species is abundant in all 
samples taken in the lower part of the Mb above 
the Ma, in the so-called Schaesberg Chalk (a 
term for the first time used by K r u i t in a rap- 
port). It was encountered once more in Middle 
Belgium in the Maestrichtian above the Upper 
Campanian hard ground at Grez-Doiceau, a level 
which is of the time of the Cr 4 of South-Lim- 
burg (1956, Ann. Soc. géol. Belgique, 80, p. 226, 
fig. 60); again it was found in the upper Maes- 
trichtian chalks above the upper-Campanian 
hard ground at Glons, in North-Eastern Bel- 
gium, where it is fairly common in the chalk with 
black and with grey flints (1958, Ann. Soc. géol. 
Belgique, 81, range chart). It could be found in 

typical specimens in the highest samples of the 
Craie phosphatée de Ciply and in many samples 
of the Tuffeau de Saint Symphorien in the Basin 
of Mons, Southern Belgium (1960, Ann. Soc. 
géol. Belgique, 83, range charts), and in the 
upper part of the tuffous chalk in the old quarry 
at Basbeck, Northwestern Germany (1961, Pal. 
Zeitschr., 35, p. 125, range chart). It was, more- 
over, traced in the white chalk underneath the 
Danian in Denmark (I.e. 1961, p. 134) and it 
occurs in many samples taken in the lower and 
middle part of the Danske Kalk (t'ype-Danian) 
in Denmark (zones I-III of Wind). 

This species is characterised as follows: the 

Gaudryina supracretacea Hofker, from the ENCI- 
quarry, near Maastricht, sample taken by B. J. Ro- 
mein, 4 meter above the Ma-layer; lower Mb of the 
Maestrichtian Tuff Chalk; all figures X 25. 

Fig. 1.    flat side. 
Fig. 2. side of reversed individual, one of the angles 

of the triangular part showing. 
Fig. 3.    narrow side of the biserial part. 
Fig. 4. the same specimen seen from the initial side, 

showing the triangular part. 
Fig. 5. section through the triangular part, showing 

three chambers in one plane. 
Fig. 6.    section through the biserial part. 
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stout test consists of a relatively short triangu- 
lar part, followed by two or three rows of bise- 
rial chambers. The test consists mainly of chalky 
cement in which some larger grains of chalk, 
quarz and glauconite are smoothly bedded. The 
most striking character is formed by the sutures 
which form irregular overlapping protuberances 
between which distinct small hollows are found 
at the sutures. The margin of the last formed 
chambers in rounded or slightly angular so that 
the flat side of the test really is flat. The aper- 
ture is an arched slit at the inner suture of the 
last formed chamber. 

This typical species is of importance for the 
parallelisation of the formations at the Creta- 
ceous-Tertiary boundary. It is found in the 
Upper Maestrichtian white Chalk in Northwes- 
tern Germany, beginning in Hemmoor above the 
,,Zweiband", in the quarry Hallembaye (North- 
ern Belgium) it is found for the first time in the 
upper four meters of the ,,craie grise"; in Hol- 
land it is found in the whole Cr 4 and in the 

upper layers of the Cr 3 c; in the drill-hole 
Maasbiihl I, Northwestern Germany it is found 
in the Pseudotextularia-zone, uppermost white 
chalk, and equally in Denmark in many samples 
of the uppermost white chalk below the Danske 
Kalk (quarry Dania near Mariager, quarry 
Kjölby Gaard, quarry at Vigsö-Bjerre); more- 
over, it can be traced in the lowest 10 m of the 
Tuff Chalk in Holland, in the Maestrichtian 
above the Lower Campanian (or Santonian) at 
Folx-les-Caves in Belgium, in the yellow Tuff 
Chalk above the Lower Maestrichtian in out- 
crops near Orp-le Petit in Belgium, and it is 
common in the Lower-Middle type-Danian in 
Denmark. So it begins to appear below the Cre- 
taceous-Danian boundary and it ends in Bel- 
gium, Holland and Denmark some time above 
that boundary. According to this important 
guide-fossil, we can trace following parallelisa- 
tions which, as we know already from many 
other   Foraminifera,   form   distinct   time-planes: 

Tuffeau   de 
St. synphorien 

Lower 
Maastricht 
Tuff Chalk 

Lower 
Danske 

Kalk 

Craie phosphatée 
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Basin of Mons 
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and 
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De rusteloze zee. Het verhaal van de geheimen van 
de zee door R. C. Cowen. Vertaling van Dr. J. H. 
Stock. Bibliotheek voor algemene ontwikkeling. 
Uitg. G. J. A. Ruys Uitg. Mij N.V., Bussum • 

Diogenes, Antwerpen.  1961. 324 bldz. met illustr. 
Prijs geb. • 13,50 in serieverband • 12,25. 

De oceanografie is een wetenschap, die in hoge mate 
afhankelijk is van de internationale samenwerking. De 
problemen,  die   deze  wetenschap  moet  oplossen,  zijn 
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legio. Voor de navigatie is natuurlijk van groot belang 
de preciese kennis van de stromen, van de wind en de 
stormsystemen. De Amerikaanse zeeofficier Fontaine 
Maury (1806•1873), wiens belangstelling vooral ge- 
richt was op de praktijk van de zeevaart, legde door 
zijn uitgebreid onderzoek van de zeestromen de basis 
van de moderne fysische oceanografie. Hij verzamelde 
de gegevens uit alle delen der wereld, daarbij inbe- 
grepen de gegevens over winden, stromen, temperaturen 
enz. en zodoende was hij in staat in 1847 een kaart te 
publiceren van zeestromen en windrichtingen. Deze 
kaart bleek voor de navigatie van zo'n groot belang te 
zijn, dat te Brussel in 1853 een internationale con- 
ferentie gehouden werd, ten einde te komen tot een 
uniform weerpostensysteem ter zee. 

Dit is nog slechts één tak van de oceaanwetenschap. 
Deze wetenschap omvat natuurlijk veel meer. Men 
denke b.v. aan de diepte en de topografie van de zee- 
bekkens, de samenstelling van de sedimenten en van 
wat er onder zit (diepzeeboringen), de kracht van de 
golven, het meten van de zwaartekracht (Vening 
Meinesz), enz. Een belangrijke tak is de mariene biolo- 
gie. Degene, die aan deze tak de moderne vorm ge- 
geven heeft, was de Engelsman Edward Forbes, die zijn 
onderzoekingen begon ongeveer in dezelfde tijd als de 
bovengenoemde Maury. De mening van Forbes, dat er 
beneden de 600 m geen leven mogelijk was (de azoïsche 
zone), is reeds lang achterhaald. Zo'n foutieve instelling 
heeft ook haar goede zijde, want zij was de aanleiding 
tot het houden van dregtochten in diep water, waar- 
door een nieuw tijdperk in het oceanografisch onder- 
zoek werd ingeluid.. De resultaten hiervan kunt U vin- 
den in dit boek. Het is haast vanzelfsprekend, dat ook 
een hoofdstuk is gewijd aan de zee als potentiële voe- 
dingsbron. 

Deze bespreking kan slechts een idee geven van de 
rijkdom van dit boek. Het is niet mogelijk in een kort 
bestek de belangrijke inhoud van dit boek voldoende 
tot zijn recht te laten komen en daarom zou ik de 
lezer willen aanraden, het boek zelf ter hand te nemen. 

K. 

Bomenspiegel voor de Wandelaar, door W. L. Leclercq. 
Uitg. P. N. van Kampen, N.V., Amsterdam, vierde 
herziene druk, 1961. Prijs geb. • 17,50. 

Een prachtig boek, waarvan ik zelf reeds vaak ge- 
bruik heb gemaakt bij het voorbereiden van lessen of 
excursies. Het bevat niet alleen een schat van gegevens 
over bomen, die men in onze vaderlandse bossen kan 
aantreffen, maar ook over de bossen zelf, hun functie's 
en sociologie, de bosbouw en de recreatie. 

Wanneer we de nieuwe druk vergelijken met de 
eerste •Boomenspiegel voor den Wandelaar", die in de 
oorlogsjaren moet zijn uitgekomen, dan zien we, dat 
het kloeke formaat gehandhaafd is, doch dat men het 
hele boek een kwartslag heeft laten maken. Op de nu 
bredere bladspiegel konden daardoor de tekstfiguren 
in de marge worden geplaatst, hetgeen onmiskenbaar 
*«t een mooier geheel heeft geleid. Daarbij komt, dat 
alle clichés zijn vernieuwd; de foto's zijn verbeterd en 
de spelling gemodernizeerd. Bij het laatste is men 
zelfs wel eens te ver gegaan: op de oude Verkade's 
albums van Thijsse staat nog altijd: Bosch en Heide, 
Langs de groote Rivieren! Het Amsterdamse Bos is 
voortgekomen uit het Boschplan! Op enkele noodzake- 

lijke aanvullingen en gewenste verbeteringen na, zijn 
overigens in de tekst niet veel veranderingen aange- 
bracht. Ergens is zelfs een drukfout mee overgenomen, 
net als enkele kleine onjuistheden in de bijschriften van 
de tekstfiguren. De auteur is blijkbaar gekant tegen 
bromfietsen in zijn dierbare bossen. Zou hij werkelijk 
niets hebben tegen brullende draagbare radiotoestellen? 

Zou ik om te eindigen de slotzin mogen aanhalen 
uit het voorwoord, dat Thijsse voor de eerste druk 
schreef, en dat gelukkig ongemodernizeerd in de nieu- 
we editie is overgenomen: •Mijn beste wenschen ver- 
gezellen dit boek op zijn levensweg. Een boek van een 
leek voor leeken en met een wensch van een leek op 
den koop toe". 

v. N. 

De levensroman van moeder aarde door Dr. H. H. 
Swimmerton. Vertaling en bewerking van Dr. C. 
van Rijsinge. Bibliotheek voor algemene ontwik- 
keling. Uitg. C. J. A. Ruys Uitg. Mij. Bussum • 
Diogenes, Antwerpen. 1961. 296 bladz. met illustr. 
Prijs geb. • 13,50, in serieverband • 12,25. 

Dit is een boek over de geschiedenis van de aarde 
(ontstaan en veranderingen) en van het leven op aarde, 
vroeger en thans. Het is verdeeld in veertig hoofdstuk- 
ken, die over het algemeen kort zijn. Het boek is blijk- 
baar geschreven voor mensen, die weinig tijd hebben 
en toch belangstelling hebben voor dit onderwerp. Een 
verkenningsboek dus, en als zodanig kunnen wij het 
aan de lezers aanbevelen. 

Thans volgen enkele opmerkingen. In hoofdstuk 25 
• globaal overzicht van de levende wezens • komen 
enige onjuistheden voor. Dat de naam ,,brachiopoden" 
niet goed verklaard wordt, is niet zo heel erg, maar dat 
alle mollusken tweezijdig symmetrisch zijn, gelooft de 
schrijver zelf ook niet (p. 162). Het is fout te zeggen, 
dat chitine scheikundig overeenkomt met hoorn. Blijk- 
baar bedoelt de schrijver de overeenkomst in functie n.1. 
de bescherming tegen uitwendige invloeden. 

Een typisch Amerikaanse fout • hier is echter een 
Engelsman aan het woord • is de Homo neandertha- 
lensis te laten vinden in het dal van de Neander. Het 
is het dal van de Düssel, waarin de dichter Joachim 
Neander zijn inspiratie placht te zoeken. 

Het boek eindigt met een geologische en een archae- 
ologische tijdtafel. Het verdient aanbeveling, daaraan 
in een volgende druk een kolom met jaartallen toe te 
voegen. 

Met enkele kleine correcties is dit boek een veilige 

8idS' K. 
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