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VERSLAG VAN DE MAANDVERGADERINGEN 

te Maastricht, op 3 juli 1963 

De voorzitter begint met een kort briefje voor 
te lezen van Mr. N. Beckers, die vijftig 
jaar lid is van ons genootschap, en daarmede is 
gefeliciteerd. De jubilaris bedankt voor deze ge- 
lukwensen. 

Op tafel prijkt een opgezette jonge zwaan, 
een slachtoffer van de strenge winter, die in 
januari 1963 dood gevonden is in de gemeente 
Voerendaal, en geschonken is door mej. T h. 
Blankevoor t. Het blijkt niet gemakkelijk te 
zijn dit jonge dier te determineren: De grootte 
sluit uit dat het een kleine zwaan is: Cygnus 
bewickii. De heer Kemp ziet in de zwarte oog- 
hoek een aanwijzing voor knobbelzwaan: C. o/or. 
In het eerste jaar is bij deze soort van een 
knobbel nog niets te zien. De heer Mommers 
ziet echter een lijn op de snavel, die zou kunnen 
wijzen op de geel-zwarte tekening van de snavel 
van een volwassen wilde zwaan C. cygnus. De 
mening van de heer de Heer luidde C. o/or. 
Voor een wilde zwaan is het exemplaar veel te 
groot. 

De heer Kemp verstrekte ons later nog de vol- 
gende aanvulling uit V e r h e y e n, De Eend- 
vogels van België, pag. 33: Aantal staartpennen 
22 tot 24 Knobbelzwaan. Aantal staartpennen 
20 "Wilde zwaan. 

Onze zwaan blijkt 22 staartpennen te bezitten, 
en wordt daarmede definitief als knobbelzwaan 
herkend. 

De heer Mommers wees nog op de lengte van 
de snavel gemeten vanaf de voorhoofdsveertjes, 
uit Eykman, De Nederlandsche Vogels, pag. 
534 en 539: Knobbelzwaan 70 tot 90 mm. Wilde 
zwaan 94 tot 112 mm. 

Onze zwaan bezit een snavellengte van 90 mm. 
Dit wijst eveneens op een knobbelzwaan. 

De heer Hensels meldt de vondst van een 
gevlekte landsalamander te Elsloo; het dier was 
bekend uit de Bunderbossen, De beboste helling 
zet zich voort tot bij het kasteel Elsloo. De heer 
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Stevens heeft een nest gevonden van een appel- 
vink, Coccothraustes c.c.L., in het E.N.C.I.-bos 
op de St. Pietersberg op 13 mei 1963. In het 
verlaten nest, dat in een meidoornstruik op on- 
geveer drie meter hoogte stond, bevond zich één 
jong, zonder kop. 

De heer Kemp zag op 26 mei 1963 een voor 
onze streek groot aantal van 17 zwarte sterns, 
Chlidonias niger, boven de Maas bij Stein, vlie- 
gend naar het noorden. Dat deze vogelsoort niet 
altijd de Maas als trekweg volgt, bleek uit een 
waarneming van drie zwarte sterns de dag daar- 
voor boven een vijver bij Eigenbilzen. Uit de 
vergadering komt enige kritiek over de mening 
alsof het hier trekkende dieren geldt: het kan 
wel zo zijn: In De Nederlandse Vogels wordt 
aangegeven: trek tot in de laatste mei-decade. 
Eind juni vangt de herfsttrek reeds aan. De 
vogels die in juni worden waargenomen zijn 
stellig exemplaren, die niet tot broeden zijn 
gekomen. De heer Stevens zag echter herhaal- 
delijk visdiefjes boven de Maas vliegen, met 
visjes in de bek, soms in noordelijke richting 
langskomend, maar ook wel naar het zuiden 
verdwijnend. De Maas zou dus ook wel het 
jachtgebied van een kolonie sterntjes kunnen 
zijn. De dichtstbijzijnde kolonie zwarte sterns 
ligt echter voor zover bekend in de Ospelerpeel. 

Op 5 juni j.1. vloog er 's avonds bij Roeien 
(Gemeente Sutendael) 1 Houtsnip (Scolopax 
rusticola) over. Vermoedelijk broedt deze vogel- 
soort in deze streek. 

Dat men ook braakballen van uilen in een 
sparrenbos, dus niet alleen in een dennenbos, 
kan aantreffen, constateerde spr. op 11 mei j.1. 
bij  Wylré. 

De heer Stevens vindt geregeld braakballen 
van uilen in het E.N.C.I.-bosje, zowel onder 
dennen als onder sparren. 

De heer Sondeyker heeft aan zee strand- 
vlooien gevonden: Talitrus saltator, schaaldie- 
ren, die overdag onder het aanspoelsel schuil- 
gaan, maar 's nachts op het strand rondspringen. 
De heer Heerkens Thijssen heeft in de St. Wil- 
librordusstraat midden in Maastricht een paartje 
Turkse tortels zien broeden in een populier. Het 
nest is echter met halfwas jongen uit de boom 
gewaaid. Hij toont ,,schrijverseitjes", gevonden 
in een verlaten nest dat in een sparreboompje 
lag. Het moet daarom wel aan een geelgors 
hebben toebehoord. 

De heer Grégoire toont een gedroogd exem- 
plaar van Knautia arvensis met een afwijking: 
uit het bloemhoofdje spruiten een aantal nieuwe 
stengeltjes (vergelijk "hen and chicken' en 
•vergroening" in de flora van H. H. en Thijsse). 
De heer Hensels wijst erop dat derceJijke af- 
wijkingen vaak het gevolg zijn van bespuitin- 
gen. De heer Grégoire komt: terug op Euphorbia 
virgata, roedewolfsmelk, besproken op de ver- 
gadering te Heerlen van 12 juni. Deze plant 
zou niet voorkomen op de lijst van wilde p>lari- 
ten voor Limburg van Dokter de Wever. Spr. 
wijst er op dat de plant toch wel in het herba- 
rium van de Wever voorkomt, en wel uit Eis- 
den-Oost, Beek, Mook en Sittard. Spr. heeft de 
plant gevonden in Ottersum en Vierlingsbeck, 
steeds dus in hét stroomgebied van de Maas. 
Tenslotte toont spr. bernagie, Borago officinalis, 
en bespreekt de interessante biologie van deze 
plant, die in Zuid-Europa inheems is, doch in 
ons land wordt aangeplant als groente: •augur- 
kenplant" en als bijenvoer. De heer van Wouw 
meldt dezelfde plant van de Louwberg te 
Maastricht. 

te Heerlen op 10 juli 1963 

Br. Arnoud deelde mee, hoe hij gezien had, 
dat kikkers in het water jacht maakten op eier- 
leggende libellen. De kikkers sprongen soms en- 
kele cm boven de waterspiegel. Ook vertoonde hij 
een bloeiende Elodea, waterpest. Zoals bekend 
is komen in West-Europa alleen maar vrouwe- 
lijke planten van de soort voor. Op ::ichzelf be- 
schouwd is een bloeiende Waterpest niet zo'n 
grote bijzonderheid, maar de meeste aanwezigen 
hadden deze soort nog nooit in bloei gezien. 
Hetzelfde geldt voor een bloeiende Hottcinia 
palustris, Waterviolier, meegebrach: door Dr. 
Dijkstra uit Susteren. Hij deelde tevens mee, dat 
hij een albino van Erica tetralix,, Dcplieide, ge- 
zien had bij Sm. Beatrix. Verder werd nog een 
paar plantjes vertoond van Corrigiola littotalis. 
Riempjes, door hem met de heer T o u s s a int 
gevonden langs het spoor Spekhclzerheide• 
Kerkrade. Dit plantje werd door dr de W<:ver 
niet in Zuid-Limburg aangetroffen, wel in Mid- 
den- en Noord-Limburg. 

Mej. Blankevoort had een hele collectie: , toe- 
kruiden" meegebracht. Deze soorter , de meeste 
nog niet in bloei, kan men beter beruiken dan 
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bekijken. Verder had de heer v. d. Kruk zeer 
veel planten meegebracht van een excursie langs 
het Albertkanaal. Enkele soorten: Lathyrus syl- 
vestris en tuberosus,, Boslathyrus en Aardakker, 
Leonurus cardiaca, Hartgespan, een Dianthus 
vermoedelijk D. armeria, Ruige anjer (de plant 
was nauwelijks behaard, maar leek toch wel 
D. armeria te moeten zijn). 

Ook de heer Coonen had weer een zeer uit- 
gebreide en goed verzorgde collectie planten 
meegenomen, voornamelijk uit de omgeving van 
Heerlen afkomstig. Hét heeft weinig zin al de 
soorten, welke deze avond vertoond werden (het 
moeten er meer dan 100 geweest zijn) met name 
te noemen. Wel is het een verblijdend verschijn- 
sel, dat de botanische kennis van enkele leden, 
de laatste jaren verbazingwekkend toegenomen 
is! 

De heer Bult toont rupsen van de Helmkruid- 
vlinder, Cucullia scrophulariae, gedetermineerd 
door de heer L. Claessens. Merkwaardig 
is het, dat deze rupsen voornamelijk leven van 
de bloemen en de vruchten van hét Helmkruid. 
De rups groeit snel en is in ongeveer 14 dagen 
volwassen. De verpopping gebeurt in de grond 
in een mengsel van spinsel en aarde. De pop 
overwintert en komt begin juni uit. Een rups 
die veel op de genoemde soort lijkt is die van 
de veel zeldzamer voorkomende kuifvlinder, C. 
verbasci, die zich mét toorts voedt. De poppen 
van beide vlinders bezitten een slurfachtig aan- 
hangsel, waarin zich de roltong van de vlinder 
ontwikkelt. Ook heeft de heer Bult vogelwaar- 
nemingen: Twee ooievaars hebben op 12 juni 
van 9 tot 12.30 uur gepleisterd in een weiland 
van de boerderij Geleenhof aan de Valkenbur- 
gerweg te Heerlen. Voor een fotograaf vlogen 
zij op, en trokken weg in N.W.-richting. 

In het verschuivingsgebied van de Rode beek 
op de Brunssumerheide werd op 13 juni een 
watersnip gehoord. Samen met de heer d e 
Veen kon de heer Bult twee dagen later 
vanuit een auto de vogel die op een paal zat, 
van dichtbij waarnemen. Bij het doorkruisen van 
het terrein, dat moeilijk begaanbaar is, vloog een 
tweede exemplaar op. Ook op 29 juni werden 
tegelijkertijd twee vogels waargenomen. Het 
geluid dat het meeste gehoord werd, was het 
zgn. wekkertje, ,,tsikke-tsjikke", enz. Enige ma- 
len kon ook het merkwaardig blaten worden 
waargenomen, hét baltsgeluid,  dat veroorzaakt 

wordt door de gespreide buitenste staartpennen, 
die tijdens de duikvlucht in sterke trilling ge- 
raken. 

In de omgeving van Melick broedde dit jaar 
een buizerd. Een van de oude vogels bewaakte 
vanuit de lucht angstvallig de naaste omgeving 
van het nest, steeds maar •piejoew-piejoew" 
roepend. Toen het horst op 7 juni gevonden 
werd, was het reeds verlaten, zodat het resul- 
taat van dit broedgeval niet bekend is. 

Op 4 juni was bij een plas te Heerlerheide 
een oeverloper aanwezig. Dit dier geldt als een 
zeldzame zomergast. Dit jaar wordt een poging 
gedaan om de gehele Nederlandse populatie 
van oeverzwaluwen te inventariseren. Weet of 
vindt iemand een broedkolonie van deze vogels, 
dan graag opgave van de ligging, zo mogelijk 
met het aantal bewoonde holen, aan. Mej. T r. 
Blankevoor t, Schelsberg 306 te Heerler- 
heide. 

Tot slot wordt een dood gevonden boerezwa- 
luw bekeken, een jong dier, dat te herkennen is 
aan de niet zo spits uitlopende en veel kortere 
staartpennen. Dit kenmerk kan ook in de vlucht 
worden gebruikt om jonge dieren van adulte te 
onderscheiden. 

BOEKBESPREKING 

Prepareren. Methoden voor het prepareren van allerlei 
planten en dieren door J. G. Th. v. Nes. 6e druk 
(5e druk nieuwe editie). 135 bladz. met vele 
illustraties. Uitg. Thieme &. Cie, Zutphen, 1963. 
Prijs geb. • 4,90. 

In dit boek is een man van ervaring aan het woord, 
iemand, die niet alleen op zijn eigen ervaring steunt, 
maar ook graag de diensten en wenken van anderen 
aanvaardt. Zo is in de loop van de jaren een goed 
bruikbaar boek ontstaan voor hen, die planten of dieren 
wensen te bewaren. Toch zal men bij het gebruik van 
dit boek goed doen te rade te gaan bij anderen, die 
reeds doorkneed zijn in het vak. De schrijver raadt dit 
trouwens zelf aan. 

Een kleine opmerking. Op bladz. 22 en 23 spreekt de 
schrijver over het ontsmetten van dode vogels, die vol 
ongedierte zitten. Hij plaatst zo'n vogel in een goed 
afgesloten biscuitblik met zwavelkoolstof en acht de 
tijd van één dag voldoende. De diertjes zullen dan wel 
dood zijn, maar of dit ook het geval zal zijn met de 
eitjes, betwijfel ik. Ik zou daarom een langere tijd aan- 
raden en, zo nodig, tot een tweede aanval met zwavel- 
koolstof overgaan. 

De praktijk heeft bewezen, dat dit een goed boek is. 
K. 
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J.   BOSQUET 

Apotheker en Paleontoloog 
1814 • 1880 

(Avec un résumé en francais) 

door E. M.  KRUYTZER 

INLEIDING 

Het driemanschap van de vorige eeuw • 
Ubaghs, Bosquet en Binkhorst van den Bink- 
horst • is van grote betekenis geweest voor de 
studie van de geologie en paleontologie van 
Limburg, in het bijzonder voor de studie van 
het Krijt van Zuid-Limburg, daarbij inbegrepen 
België en het land van Aken. Dat hun werk 
later vele correcties heeft moeten ondergaan, 
mag ons niet verwonderen. De geologie stond 
in de  19e eeuw in ons land nog in de kinder- 

schoenen. Wel waren er in de 18e eeuw in 
Maastricht reeds verschillende verzamelingen 
van krijtfossielen ontstaan (van Regieren 
Alt en a 1957 en 1963), maar een eigenlijke 
studie van het Krijt bestond toen neg niet in 
ons land. De enigen, die zich aan het ;inde ve.n 
de 18e eeuw en in het begin van de 19e eeuw 
voor de krijtformatie interesseerden, waren bui- 
tenlanders, onder wie zeer bekwame geologen. 
Van die buitenlanders heelt ons driemanschap 
veel geleerd. 

Het leven en het werk van C a s i m r 
U b a g h s (1829•1894) zijn door verschillende 
auteurs beschreven in het Natuui historisch 
Maandblad (Jrg. 33, no 2 en 3, 1941) bij ge- 
legenheid van de 50e verjaardag van zijn steif- 
dag. Schrijver dezes heeft over Binkhorst 
vandenBinkhorst een uitvoerige bijdrage 
geleverd aan de Miscellanea Trajectensia, uit- 
gegeven bij gelegenheid van het 300-jarig be- 
staan van de stadsbibliotheek van Maastricht 
(Kruytzer 1962), welke bijdrage iets later 
ook verschenen is in het Natuurhistorisch Maand- 
blad met toevoeging van een samenvatting in 
het Frans (Jrg. 51, no 11-12, 1962). Over 
Bosquet is een belangrijke bijdrag; versche- 
nen in het Gedenkboek-Tesch van de hand van 
Mej. Dr. W. A. E. van de Geyn in liet 
artikel: ,,Staring's medewerkers in Limburg" 
(van de Geyn 1945), waaraan dooi: de 
schrijver vele bijzonderheden zijn ontleend. Ook 
is de in het gedenkboek gepubliceerde lijst van 
de geschriften van Bosquet hier overgenomen, 
omdat deze lijst nog niet eerder in ons maand- 
blad is verschenen. Aan deze geschriften ont- 
braken slechts 4 kleine lijsten van fossielen, op- 
genomen in de •Geologie de la Belcique" \an 
J. J. d ' O m a 1 i u s d ' H a 1 1 o y, gepubliceerd 
in de 6e serie van de •Encyclopédie Populaire. 
Sciences Naturelles et Médicinales, vel. 26", uit- 
gegeven te Brussel zonder jaartal. Ondertussen 
is het jaartal achterhaald  (1853). 

De strekking van het artikel van van de 
Geyn liet niet toe uitvoerig in te gaan op de 
inhoud van de geschriften van Bosquet. Om nu 
de beschrijving van het werk van het boven- 
genoemde driemanschap af te ronden, heeft 
schrijver dezes gemeend dit wel te do^ii, althans 
wat de hoofdwerken van Bosquet belreft, gelijk 
dit ook is geschied in zijn geschrift over Bink- 
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horst van den Binkhorst. Bevendien zal de aan- 
dacht gevraagd worden voor de zo zeer ge- 
wraakte grote lijsten van fossielen van Bosquet. 
Een tweede reden, waarom thans over Bosquet 
geschreven wordt, is de omstandigheid, dat het 
werk van Bosquet eigenlijk nog nooit in ons 
maandblad is besproken, en, indien wij hieraan 
nog een derde reden mogen toevoegen, dan is 
het deze, dat de 150e verjaardag van de geboor- 
tedag van Bosquet zeer nabij is (7 februari 
1964). 

Joseph Augustinus Hubertus de 
B o s q u e t was de zoon van J. G. A. de Bos- 
quet, ontvanger der belastingen te Lanaeken en 
wonende te Caberg, die gehuwd was met M. J. 
M. Mollée. Tijdens een bezoek van zijn moeder 
aan Maastricht kwam Joseph op 7 februari 
1814 ter wereld. In al zijn geschriften noemt 
J. A. H, de Bosquet zich eenvoudig J. Bos- 
quet, onder welke naam hij dan ook uitsluitend 
in de literatuur bekend is. 

Hij kwam als leerling-apotheker in de apo- 
theek van Frederik Henkelius (1783• 
1859), die gelegen was op de hoek van de 
Muntstraat en de Jodenstraat te Maastricht. Na 
de dood van Henkelius volgde Bosquet hem als 
apotheker op in dezelfde zaak. 

De apothekers van Maastricht uit de 19e 
eeuw hebben een belangrijke rol gespeeld in 
de beoefening van de natuurwetenschappen 
(Kruytzer 1959). Henkelius was een 
van hen. Deze man had een uitgebreide ver- 
zameling van fossielen, vooral krijtfossielen aan- 
gelegd, die hij terdege bestudeerde en etiket- 
teerde, zodat zijn verzameling een goede naam 
had, zelfs over de grenzen. Ook de beroemde 
C u v i e r kende zijn verzameling. In zijn groot 
werk •Recherches sur les ossemens fossiles 
(1823, 3e druk, T.V.)" beschrijft hij het ge- 
raamte van de bekende maashagedis uit het 
Maastrichts Krijt, Mosasaurus hoffmanni Man- 
tell, ,,le grand animal de Maestricht". Het is 
wel algemeen bekend, dat Cuvier voor de be- 
schrijving van de wervelkolom van de Mosa- 
saurus tot richtsnoer nam de zeer nauwkeurige 
beschrijving van onze stadgenoot Jan Pieter 
Minckelers, die zich bevindt in het Rijks- 
archief van Maastricht, maar dat hij voor de 
tekening en de beschrijving van het sleutelbeen 

tot model koos het sleutelbeen, dat zich in de 
verzameling Henkelius bevond, is niet zo be- 
kend. Aai de verzameling Henkelius-Bosquet is 
een schone legende ervbonden. Niemand minder 
dan Charles Darwin zou in 1854 of 1855 
naar Maastricht gekomen zijn, om deze te raad- 
plegen. Schrijver dezes moet eerlijk bekennen, 
dat hij zelf heeft medegewerkt aan de versprei- 
ding van deze legende (Kruytzer I.e.). 
Brouwer (1961) heeft echter een einde ge- 
maakt aan deze legende. Wel staat vast, dat 
Darwin met Bosquet gecorrespondeerd heeft en 
van hem ook materiaal gekregen heeft voor zijn 
monografie over de Cirrepedia of Rankpotigen. 
Darwin noemde een van deze kreeftjes naar 
Bosquet, Polliceps Bosqueti. 

De grote verdienste van Henkelius blijft, dat 
hij Bosquet heeft opgeleid niet alleen als apothe- 
ker maar ook als paleontoloog. Bosquet was een 
der beste paleontologen van Nederland uit de 
vorige eeuw en hij was een der meest geziene 
paleontologen van Europa. Als medewerker van 
Staring stond hij in hoog aanzien. 

W. C. H. Staring werd op 5 okt. 1808 
geboren als zoon van de dichter A. C. W. Sta- 
ring. De eigenlijke beoefening van de geologie 
in ons vaderland begint bij Staring, de •Vader 
der Nederlandsche Geologie" (V an Baren 
1920, deel I, p. 11). Hij had te Leiden gestu- 
deerd, waar hij ook promoveerde op een proef- 
schrift •Geologia patriae" (1833). Dit proef- 
schrift was het eerste overzicht van de Geolo- 
gische gesteldheid van Nederland. Limburg 
komt er als zodanig niet in voor, omdat deze 
provincie toen nog geen deel uitmaakte van de 
Nederlandse bodem. Wel wordt herhaaldelijk 
naar Limburg verwezen, wanneer dit nodig is ter 
vergelijking van de gegevens van Nederland en 
Limburg, in het bijzonder, wanneer het over fos- 
sielen gaat. 

In 1852 stelde het Ministerie van Binnen- 
landsche Zaken (onder Thorbecke) een 
Commissie in, die tot taak kreeg de vervaardi- 
ging van een geologische beschrijving en kaart 
van Nederland. Staring werd secretaris van de 
uit deze commissie gevormde Hoofdcommissie. 
Aan deze commissie werden 20 correspondenten 
toegevoegd, van wie er zeven in Limburg 
woonden,  en  tot die zeven behoorde Bosquet. 
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Limburg was zo langzamerhand wat meer in de 
belangsteling van Nederland igekomen vanwege 
het Maastrichtse Tufkrijt, dat in het buiten- 
land al lang de aandacht getrokken had, en 
vooral vanwege zijn mogelijke rijkfdom aan 
steenkool. 

Wie iets meer wil weten van de in Limburg 
wonende correspondenten, leze het bovenge- 
noemde artikel •Staring's medewerkers in Lim- 
burg " van Dr. W. A. E. van de G e y n, 
(1945). In dat artikel wordt uitvoerig verteld, 
welk belangrijk aandeel Bosquet had in het 
werk van Staring, maar ook lezen wij daar, dat 
er spoedig onenigheid kwam in de commissie, 
zodat deze tenslotte ontbonden werd. In 1857 
krijgt Staring alleen de opdracht, vroeger aan 
de commissie verleend. De Geologische Kaart, 
waarvan het laatste blad in 1867 is verscchenen, 
werd in 1869 bekroond op de wereldtentoon- 
stelling te Londen vooral om de nauwkeurige 
beschrijving van de gronden, die jonger zijn 
dan de tertiaire. Van de hand van Staring ver- 
scheen het vermaarde boek ,,De Bodem van 
Nederland", waarvan het eerste deel in 1856, 
het tweede in 1860 is uitgekomen. Ook als 
landhuishoudkundige heeft Staring grote ver- 
diensten. Hij stierf 7 juli 1877 op zijn landgoed 
bij Lochem. 

Voordat bovengenoemde commissie belast 
werd met de vervaardiging van een geologische 
beschrijving en kaart van Nederland, waren er 
reeds vier paleontologische publicaties van Bos- 
quet verschenen, met het gevolg, dat men bij 
het zoeken van medewerkers vanzelf dacht aan 
de stille werker in de Muntstraat, die in Maas- 
tricht alleen maar als apotheker bekend was. 
Dat hij als apotheker bij de overheid goed stond 
aangeschreven, volgt wel uit het feit, dat hij in 
1865 benoemd werd tot lid van de Geneeskun- 
dige Raad van Limburg en Noord-Brabant, die 
belast werd met de uitvoering der nieuwe ge- 
neeskundige wetten. 

Het oeuvre van Bosquet omvat 22 publicaties, 
grotere en kleinere, alle betrekking hebbende 
op de fossielen, voorkomende in het Krijt en 
het Tertiair van Nederland, België en Frank- 
rijk. 

Bosquet was in de eerste plaats paleontoloog. 
Een goed paleontoloog moet echter beschikken 

over een behoorlijke dosis stratigrafische kennis, 
anders heeft zijn verzamelen en beschrijven 
weinig zin. Die kennis ontbrak niet bij Bosquet. 

Om het paleontologisch werk van Bosquet 
goed te kunnen beoordelen, zou men eigenlijk 
zelf moeten gewerkt hebben in de verschillenele 
groepen van fossielen, door hem beschreven. 
Men kan echter ook te rade gaan bij specialisten, 
die een of ander onderdeel van Bosquet hebben 
bewerkt, en vooral ook de recente literatuur 
raadplegen, om te zien, of de door Bosquet als 
nieuw beschreven geslachten en soorten zich 
hebben kunnen handhaven. 

Bcsquet heeft al zijn werken geïllustreerd met 
zeer mooie tekeningen, door hem zelf vervaar- 
digd. Vooral valt dat op in zijn hood werken, 
die grote platen bevatten met tientallen van 
tekeningen. Het is werkelijk bewonderenswaar- 
dig, met welke buitengewone nauwkeurigheid 
de vaak zeer kleine fossielen door Bosquet zijn 
afgebeeld. Voor het vervaardigen van zijn teke- 
ningen gebruikte hij een door vonHagenow 
in 1845 uitgevonden projectie-teker apparaat, 
von Hagenow's Patent-Dicatopter (Ems- 
mann 1853). Het door Bosquet gebruikte toe- 
stel van von Hagenow bevindt zich thans in 
Natuurhistorisch Museum te Maastricht. Ir. L. 
A. J. K e u 11 e r heeft het van Bosquet's erf- 
genamen gekocht en het ten geschenk» gegeven 
aan hét museum. Professor Keuller • zo werd 
hij in de stad genoemd • heeft grote verdien- 
sten voor het Natuurhistorisch Genootschap, 
waarvan hij sinds 1912 lid was, en voor het 
museum. Gedurende verschillende jaren was hij 
lid van de Museumcommissie, die in de eers-te 
jaren van het bestaan van het museum met ie 
leiding er van belast was. Hij is gestorven in 
1936. 

Tot de 22 publicaties van Bosquet behoren 
ook drie grote lijsten, die een overzicht geven 
van het totaal aantal fossielen, dat gevonden is 
in het Krijt van Limburg en in bepaalde etages 
van het Tertiair in België. Op deze lijsten is 
ernstige kritiek gekomen, reden, waarom wij 
deze afzonderlijk zullen bespreken. De arnstige 
kritiek is uitgebleven voor hét eigenlijke paleon- 
tologisch werk van Bosquet, dat voor het groot- 
ste gedeelte oorspronkelijk was. Wij moéten 
ons echter bij de bespreking hiervan een grote 
beperking opleggen. 
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Het belangrijkste arbeidsterrein van Bosquet 
was dat der Crustacea of Schaaldieren (kreef- 
ten). Hij is er zelfs mee begonnen (1847), doch 
in deze eerste, niet al te grote, publicatie zitten 
nog al wat determineerfouten. Het waren zijn 
jeugdzonden, die hij oprecht belijdt in zijn 
hoofdwerk over de kreeften van het Krijt van 
1854: ,,Monographie des Crustacés fossiles du 
terrain crétacé du Duché de Limbourg.", ver- 
schenen in Deel II van de Verhandelingen van 
de Commissie voor de geologische beschrijving 
en kaart van Nederland. Een zeer belangrijke 
plaats wordt in dit werk ingenomen door de 
Ostracoda, die ongeveer 80 jaar later besproken 
en beschreven worden door V a n V e e n (1932, 
1934). Ook in dit werk van Bosquet zitten nog 
vele fouten, en dat geldt speciaal voor de soor- 
ten, die zijn ondergebracht of niet zijn onder- 
gebracht in het geslacht Cytheretla, een genus, 
dat reeds door Bosquet was gecreëerd in 1850 en 
gepubliceerd in een twee jaar later verschenen 
werk (Bosquet 1852). Bosquet is echter niet de 
enige die het spoor bijster raakt in dat geslacht. Al 
de falende auteurs hebben niet geweten, dat in het 
genus Cytherella het geslachtsdimorfisme zich 
ook uit in de vorm en grootte van de schaal, 
om de eenvoudige reden, dat in hun tijd de 
recente soorten van dit genus nog niet bekend 
waren. Van Veen heeft ook veel meer soorten 
beschreven dan Bosquet, maar zij beschikte niet 
alleen over het materiaal van Bosquet in Brus- 
sel, maar ook over vele exemplaren, die haar 
waren toegezonden uit Zuid-Limburg en uit 
verschillende delen van Europa. Bosquet heeft 
alles zelf moeten verzamelen. 

Ondanks de gerechtvaardigde kritiek is Van 
Veen toch vol lof over het werk van Bosquet, 
die met de studie van de ostracoden van het 
Krijt begonnen is, en is zij van mening, dat het 
bovengenoemde werk van Bosquet van 1854 veel 
heeft bijgedragen tot de benoeming van Bosquet 
tot lid van de Koninklijke Akademie van We- 
tenschappen (1855) en tot de verlening van het 
doctoraat honoris causa door de universiteit van 
Groningen bij de viering van haar vijftigste 
lustrum. 

Geheel in overeenstemming met de waarde- 
ring van Van Veen is het prijzend oordeel van 
Deroo (1959, p. 284): •Il nous faut signaler 
la qualité de ce dernier travail tant par la pré- 

cision de ses descriptions que par la valeur de 
ses figurations". 

Dat Bosquet nog steeds geraadpleegd wordt, 
blijkt ook uit het recente werk van R e y m e n t 
(1960), die de ostracoden van het Maastrichtien 
van Nigeria beschrijft. Het door Bosquet in 1850 
opgestelde geslacht Cytheridea (Bosquet 1852) 
blijft gehandhaafd, gelijk ook reeds gebleken was 
uit de publicatie van Zalanyi over het Onder- 
krijt van het noordelijk Bakony-gebergte in Hon- 
garije (Zalanyi 1859). En alsof nu alle wegen 
naar Bosquet moesten leiden, Zalanyi bracht de 
door Jones en Hinde voor het Krijt van 
Engeland en Ierland nieuw beschreven soort, 
Pontocypris bosquetiana ook onder in het geslacht 
Cytheridea. Deze soort heet dus thans Cytheridea 
bosquetiana (Jones et Hinde). 

De keuze van de ostracoden als voorwerp 
van bijzondere studie was wel een zeer geluk- 
kige, want hoe langer hoe meer blijkt thans, dat 
de studie van de fossiele ostracoden niet alleen 
van belang is voor de stratigrafie, maar ook dat 
deze diergroep zeer geschikt is om een steentje 
bij te dragen tot het beter inzicht in bepaal- 
de phylogenetische processen (Hartmann 
1963). Zalanyi heeft zelfs de ostracoden 
benut als indicatoren voor de mangaan- en 
bauxietlagen van het Bakony-gebergte (Zala- 
n y i I.e. p. 391). Dat de ostracoden de aandacht 
blijven trekken van de krijtpaleontologen, bleek 
reeds uit de bovengenoemde publicaties van 
Deroo en Reyment, maar blijkt dit jaar 
wederom uit de geschriften van Bisschoffen 
K a y e, die de ostracoden van het Onderkrijt 
resp. van de Libanon en van Engeland bewerken. 

Een andere belangrijke publicatie van Bos- 
quet, waardoor hij sterk de aandacht op zich 
vestigde, was zijn werk over de brachiopoden 
van het Krijt: •Monographic des Brachiopodes 
fossiles du terrain crétacé supérieur du Duché 
de Limbourg. Première Partie", (1859), ver- 
schenen als eerste stuk van de Verhandelingen 
van de Commissie voor de geologische beschrij- 
ving en kaart van Nederland, Deel III, dat ech- 
ter nooit verschenen is. Dit boek is geïllustreerd 
met vijf platen met talrijke figuren. Van deze 
platen zegt Ubaghs (1881), dat ze waard 
zijn gelegd te worden in een album. Zij zijn 
inderdaad  zeer fraai, en, wat nog belangrijker 
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is, zij zijn ook zeer accuraat. Voordat wij echter 
het album met de platen volgens de wens van 
Ubaghs in een salon neerleggen, moeten wij 
toch eerst vertellen, wat brachiopoden eigenlijk 
zijn. Brachiopoden of armpotigen zijn vastzitten- 
de dieren, die in twee schelpkleppen zitten en 
aan de mond een paar gekronkelde van tentakels 
voorziene armen dragen. Zij leven uitsluitend in 
zee, maar niet in overvloed, zodat bijna niemand 
ze kent. Er leven nog ongeveer 150 soorten, 
maar in het geologisch verleden waren zij zeer 
talrijk. Door het feit, dat de dieren in twee 
kleppen zitten, worden zij vaak voor mossels 
gehouden, maar zij zijn het niet, al heeft de grote 
Linnaeus (1758) ze onder de tweekleppige 
mollusken (weekdieren) geplaatst. 

Om de plaats, welke Bosquet onder de pale- 
ontologen van de vorige eeuw inneemt, beter te 
kunnen bepalen, moeten wij op het laatst ge- 
noemde werk wat dieper ingaan. In dit werk • 
waaronder begrepen de in 1854 (b) verschenen 
kleine verhandeling over enkele krijtbrachiopo- 
den • beschrijft Bosquet van het geslacht 
Crania 9 soorten, waarvan er vier nieuw zijn 
de wetenschap. Deze nieuwe soorten hebben 
zich kunnen handhaven tot op de huidige dag, 
zoals blijkt uit de recente literatuur (Carls- 
s on 1958) en uit eigen onderzoek. Waarschijn- 
lijk zal in de toekomst nog één Crania moeten 
worden toegevoegd aan de door Bosquet be- 
schreven soorten, nl. Crania parisiensis Defr. 
Van het geslacht Thecidium beschrijft Bosquet 
7 soorten, waarvan er drie nieuw zijn. Volgens 
de toen geldende determinatiekenmerken was 
dit onderdeel van het werk perfect in orde. Na- 
dien zijn de bakens verzet en volgt men geheel 
andere determinatieregels, met het gevolg, dat 
de door Bosquet aan de nieuwe soorten gegeven 
namen niet meer geldig zijn. Toch hebben de 
nieuwe soorten haar waarde behouden in de 
nieuwe systematiek, juist omdat de brachiopoden 
bij Bosquet zo nauwkeurig zijn beschreven en 
afgebeeld. Het is alleen maar jammer, dat in 
twee gevallen het type niet aanwezig is in de 
verzameling van Bosquet, en, omdat er ook geen 
andee exemplaren van die nieuwe soorten in de 
verzameling te vinden waren, is men gedwongen 
geweest hiervoor een neotype aan te wijzen uit 
een andere verzameling, in dit geval uit de ver- 
zameling van het Geologisches Staatsinstitut te 

Hamburg (Backhaus 1959). Naar de nieuwe 
soorten van het geslacht Argiope (Meqathyris) 
wordt nog een onderzoek ingesteld. 

Het tweede deel van dit werk is nooit ver- 
schenen, al waren reeds twee platen klaar en 
ook de tekeningen van de andere platen. Was 
dit wel het geval geweest, dan zou het werk van 
Bosquet ten allen tijde geweest zijn een stan- 
daardwerk voor de Nederlandse en Belgische 
krijtbrachiopoden. Ubaghs heeft herhaaldelijk 
bij Bosquet aangedrongen, het tweede deel af 
te maken. Bosquet had het echter veel te druk 
en later, toen hij ziek werd, kwam er natuurlijk 
niets meer van. Na de dood van Bosquet sprak 
Ubaghs de hoop uit, dat het Koninklijk Museum 
van Natuurlijke Historie te Brussel, waar de 
fossielen terecht zijn gekomen, het tweede deel 
zou uitgeven, na verwerving van platen en te- 
keningen. Ook dat is niet gebeurd Trouwens 
België heeft evenmin als Nederland de rust 
willen verstoren van de brachiopoden van het 
Krijt. Een ogenblik is de rust verstoord gewor- 
den door de ontdekking van een voor 'Neder- 
land nieuwe brachiopode uit het Post Maas- 
trichtien (K r u y t z e r en M e ij ar 1958). Deze 
is gevonden in de groeve Curfs te Geulhem in 
een laag, die door Binkhorst wa.< toege- 
voegd aan het Maastrichts Krijt (Bink horst 
1860, verg. Meijer 1959). Waarschijnlijk 
heeft Bosquet nooit uit deze laag verzameld. 

Reeds is meer dan een eeuw verstreken na 
het verschijnen van de publicatie van Bosquet, 
en nog steeds wachten wij over een. samenstel- 
lende publicatie over de krijtbrachiopoden van 
België en Nederland. Het buitenland is ons voor 
hun gebied in dezen een stuk vooruit Deze 
achterstand moet worden ingehaald, Het Na- 
tuurhistorisch Museum te Maastricht, gelegen 
op het de Bosquetplein • beter bekend als de 
Heksenhoek • heeft zich de plicht opgelegd, 
deze achterstand in te haler. Moge de tijd ko- 
men, dat voldaan worde aan de schuld, die wij 
hebben aan onze grote stadgenoot. 

Wij hebben meer dan gewone tijd besteed 
aan de twee hoofdwerken /an Bosquet, de pu- 
blicaties van 1854 (a) en 1859 (b). Er zijn nog 
andere belangrijke werken, maar de uitvoerige 
besprekingen van de twee bovengenoemde moge 
duidelijk gemaakt hebben, welke belangrijke 
plaats Bosquet heeft ingt nomen onder de pa- 
leontologen  van  de   19e  eeuw.   Terecht  mocht 
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Van Baren (1920, p. 274) zeggen, dat het 
bezit van deze werken noodzakelijk was voor 
iedereen, die versteningen uit het Limburgse 
Krijt wil determineren. 

Maar nu komen de lijsten van Bosquet, 
waarover het oordeel niet zo gunstig is geweest. 
Bosquet heeft drie grote fossielenlijsten gepu- 
bliceerd: 1. Fossiele fauna en flora van het 
Krijt van Limburg in Staring, Bodem van 
Nederland II (1860). 2. Liste des fossiles du 
système Tongrien ét de 1'étage inférieur du 
Rupélien du Limbourg Beige in D e w a 1 q u e, 
Prodome d'une description géologique de la 
Belgique (1868). 3. Liste des fossiles du Massif 
crétacé du Limbourg in Dewalque l.c. 

Schrijver dezes moet eerlijk bekennen, dat hij 
over de tweede lijst, de lijst van de tertiaire 
fossielen, niet kan oordelen. Wij zullen ons dus 
moeten beperken tot de bespreking van lijst 1 
en 3, de krijtlijsten, waartegen de kritiek vooral 
gericht is. Deze lijsten omvatten de fossiele 
dieren van het Krijt; aan het eind is er een lijst 
van fossiele planten aan toegevoegd. In deze 
laatste materie was Bosquet niet thuis; in de 
tweede krijtlijst heeft hij de opstelling van de 
plantenlijst aan Dewalque overgelaten, wat 
zeker geen vooruitgang was. Onze aandacht is 
vooral gericht op de dieren. 

In de lijst van 1860 vinden wij nieuwe soorten 
genoemd, die door Bosquet zouden worden be- 
schreven in het derde deel van de Verhande- 
lingen voor de Geologische Kaart, welk deel 
nooit verschenen is. Deze kunnen dus direct ge- 
schrapt worden en komen dan ook niet meer 
voor op de latere lijst. 

Holzapfel (1889, p. 263) zegt, dat vele 
fossielen in het verleden onjuist gedetermineerd 
zijn en komt tot de conclusie: ,.Listen der vor- 
gekommenen Versteinerungen, wie sie Bosquet 
in Starings Bodem van Nederland geliefert hat, 
sind demmach wertlos". Holzapfel stond in 
dezen niet alleen, ook nu nog niet. Nu had 
Holzapfel vooral de mollusken (weekdieren) op 
hét oog, en dan moet zijn oordeel volkomen 
onderschreven worden. Bosquet heeft zelf 
slechts weinig mollusken beschreven, zodat hij 
bij de opstelling van zijn lijst te rade moest gaan 
bij anderen, o.a. bij M ü 11 e r (1851) en B i n k- 
horst (1859, 1861), die beide ten dele onbe- 
trouwbaar zijn in zake de mollusken. 

Het vernietigend oordeel van Holzapfel geldt 
zeker niet voor de crustaceeën en de brachio- 
poden. Er zal wel geen twijfel over bestaan, dat 
in lijsten van overige diergroepen vele fouten 
zitten. De lijsten van Bosquet hebben derhalve 
weinig waarde. 

Lijsten maken is compilatiewerk, steunend op 
de gegevens van anderen. Men kon toch niet 
van Bosquet verlangen, dat hij in de late avond- 
uren, na een zware dagtaak, ook nog de ge- 
gevens van anderen kritisch ging onderzoeken. 
Toch heeft hij in de tweede krijtlijst reeds cor- 
recties aangebracht op de gegevens van de 
eerste lijst. Is het oordeel over de lijsten van 
Bosquet ongunstig, wij moeten handhaven het 
boven uitgesproken gunstig oordeel over het 
eigenlijke paleontologisch werk van Bosquet. 
Ook is boven reeds gesproken over de erken- 
ning van zijn werk in Nederland. Wij kunnen 
hieraan toevoegen, dat vele geleerde genoot- 
schappen in het buitenland het als een eer be- 
schouwden hem onder hun leden te tellen, o.a. 
de Société Royale des Sciences de Liège, la 
Société des Sciences utiles d'Aix-la-Chapelle. 
De Geological Society van Londen verleende 
hem in 1868 de gouden medaille van de Wollas- 
ton prijs. Bosquet heeft het eerlijk verdiend, dat 
een plein van de stad naar hem genoemd is. Het 
is alleen maar jammer, dat bijna niemand in de 
stad weet wie hij was. 

De apotheker Bosquet heeft zijn nobile offi- 
cium met grote distinctie uitgeoefend. Hij was 
goed voor zijn evenmens, vooral voor de onge- 
lukkigen en de kleine man. Hij was ook zeer 
bescheiden; nooit sprak hij met zijn stadgenoten 
over zijn werk en ook niet over de vele relaties, 
welke hij met de buitenlandse geleerden had. 
Zijn eigen stad wist niet, welke grote geleerde 
zij binnen haar muren huisvestte. Zijn vrienden- 
kring was zeer klein. Slechts een enkele keer 
kwam iemand bij hem aanlopen, en dan was dat 
nog altijd iemand, die zich interesseerde voor 
zijn werk. 

De langdurige ziekte, die hem ten grave heeft 
gevoerd, heeft deze vir Justus met groot geduld 
gedragen. Bosquet overleed te Maastricht op 
28 juni 1880 in de ouderdom van 66 jaar en 6 
maanden. Hij werd begraven op het kerkhof aan 
de Tongerseweg. Zijn graf wordt door de ge- 
meente onderhouden. 

De   zeer   grote   verzameling   fossielen   werd 
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voor de prijs van 20.000 fr. (toen ongeveer 
10.000 gld.) gekocht door een vriend van de 
beoefenaars van de natuurwetenschappen, 
Guillaume Suyckerbuyck, die zich 
later De Suyck noemde. Deze macaenas heeft 
die verzameling ten geschenke gegeven aan het 
Koninklijk Museum van Natuurlijke Historie te 
Brussel (U b a g h s 1881). Men heeft de stuk- 
ken daar niet bij elkaar gelaten als één verza- 
meling-Bosquet, maar ze systematisch onderge- 
bracht in de verschillende afdelingen, waar de 
fossielen thuis horen. 

Brussel bewaart dus de nalatenschap van onze 
paleontoloog. Wij hebben de plicht de goede 
naam van deze bescheiden geleerde te doen 
voortleven bij het nageslacht. Het plein in de 
Heksenhoek te Maastricht en de gedenksteen 
in de muur van het Natuurhistorisch Museum 
zijn een blijvend  getuigenis van onze achting. 

RESUME 

Joseph Augustin Hubert de Bosquet 
est né a Maastricht Ie 7 février 1814. Dans la llttérature 
il est seulement connu sous Ie nom  •J.   Bosquet". 

Après les études préalables Bosquet entra comme 
aide-pharmacien dans la pharmacie de Frederic 
Henkelius (1783•1859). Les pharmaciens de Maas- 
tricht du 19e siècle ont de grands mérites pour les 
sciences naturelles (Kruytzer 1959). Un d'eux 
était Henkelius, qui s'appliquait a 1'étude de la paleont- 
ologie et avait formé une tres belle collection de fossiles 
de la Montagne de St. Pierre. Dans ses immortelles 
•Recherches sur les ossemens fossiles •Cuvier en 
décrivant Ie Mosasaurus lui emprunte Ie dessin et la 
description de 1'os claviculaire. Cependant Ie plus grand 
mérite de Henkelius, c'est qu'il a formé son successeur 
Bosquet pas seulem^r.t comme pharmacien mais aussi 
comme paléontoligue. 

La belle légende que Charles Darwin aurait 
visite la collection Henkelius•Bosquet en 1854 ou 1855 
a été exterminée par M. A. Brouwer (1961). Il est 
bien vrai que Darwin a correspondu avec Bosquet et 
que Bosquet lui a fourni des matériaux. 

Bosquet est 1'un des plus grands paléontologues 
néerlandais du siècle passé, estimé en Europe de tout 
Ie monde savant. De sa main ont paru vingt-deux 
publications, principalement sur les crustacés, les mol- 
lusques et les brachiopides du crétacé et des terrains 
tertiaires du Limbourg néerlandais, de la Belgique et de 
la France. Bosquet a illustré ses travaux avec des figures 
tres belles et tres  exactes dessinées par lui-même. 

L'auteur doit se bomer a la discussion des deux tra- 
vaux principaux (Bosquet 1854 et 1859 b), en ajou- 
tant une breve annotation sur les listes de fossiles. 

Dans la •Monographic des Crustacés fossiles du 
terrain crétacé du Duché de Limbourg", publiée en 
1854 par la Commission pour la carte et la description 
géologique   des   Pays-Bas   (Tome   II)   les   ostracodes 

tiennent une place importante. Sans doute, i y a plu- 
sieurs fautes dans ce travail, spécialemem dan, La 
determination des espèces du genre Cytherella. Sous ce 
rapport, je voudrais rappeler Ie fait qu'en ce temps-la 
Ie dimorphisme sexuel de ces espèces n'etait pas encore 
connu, et n'oublions pas, que Bosquet a entamé 1'étude 
des ostracodes du crétacé (1847). Néanmoins, les auteurs 
postérieurs (van Veen, Deroo, R e y m e n t) sort 
d'accord que Ie travail de Bosquet mérite tous ks 
éloges. Cette monographie n'a pas mal contribué a la 
nomination de Bosquet comme membre de 1'Académie 
Royale d'Amsterdam (1855) et la décernation du docto- 
ral honoris causa par 1'univcrsité de Groningue. 

Le choix des ostracodes comme sujet de ses études 
était tres heureux, car de nos jours il est de plus en 
plus évident que 1'étude des ostracodes fossil .is est dans 
1'intérèt pas seulement de la stratigraphie mais encore 
de la comprehension de quelques proces pliyloaéné- 
tiques (Ha r t m a n n 1963). 

Une autre publication, par Iaquelle Bosquet atiirait 
fortement l'attcr.tion de ses collègues, était son travail 
sur les brachiopodes du crétacé, intitule: •M anogrnphie 
der Brachiopodes fossiles du terrain crétacc superieur 
du Duché de Limbourg. Première Partie" (1859). Dans 
ce beau travail Bosquet donne la description de neuf 
espèces du genre Crania, dont quatre nouvelles pour la 
science. Du genre Thecidium Bosquet décrit sept espè- 
ces, dont trois nouvelles, mais la familie des ïliecideidae 
a subi plus tard une importante revision (Backhaus 
1959). Hélas, la deuxième partie de cette magnifique 
monographie  n'a  jamais  été  publiée. 

Bosquet a publié trois grandes listes de fossiles. Moiré 
conclusion est que les listes des fossiles dj crétacé 
(1860, 1868 b) ont peu de valeur, a lexjeption. des 
listes des crustacés et des brachiopodes. 

Bosquet était correspondant de la Commission pc ui 
la carte et la description géologique des Pavs-P.as 
(van de Geyn 1945), membre de la Société Royale 
des sciences de Liège, de la Société des Sciences utiles 
d'Aix-le-Chapelle, etc. 

Après une longue maladie ce modeste savant, incormu 
dans sa ville natale, mourut le 28 juin 1880 et fut 
enterré au cimétière de Maastricht (Tongerseweg). 
Après la mort de Bosquet sa collection de fossiles a 
été achetée au prix de 20.000 fr. par un amateur llistin- 
gué des sciences naturelles, Guillaume Suycker- 
buyck, qui 1'a donnée au Musée Royal d'Histoire 
Naturelle de Bruxelles (Institut Royal dts Sch.ences 
Naturelles de Belgique). 

GESCHRIFTEN VAN J. BOSQUET 

1847 Description des Entomostracés fossil.s de la ersie 
de Maestricht. Mém. Soc. Roy. Sc. Liège, t. IV. 

1848 Notice sur une nouvelle espèce du genrj Hip- 
ponix de la craie supérieure de Maestricht Buil. 
Ac. Roy. Belg. t. XV. 

1851a Notice de quelques mollusques lanitllibramhes 
nouveaux trouvés dans les couches tertiaires du 
Limbourg beige. Bull. Ac. Roy. Belg   t. X\ III. 

1851b Drei neue Arten der Gattung Emarginula. Pa- 
laeontographica Bd. I. 

1852    Description  des  Entomostracés  fossiles  des  ter- 
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1853 

1854a 

1854b 

1856a 

1856b 

1859a 

1859b 

1860a 

1860b 

1860c 

1861a 

1861b 

1862 

1864 

1868a 

1868b 

rains tertiaires de la France et de la Belgique. 
Mém. cour. et mém. sav. ètr. de 1'Arc. Ro . 
Belgique t. XXIV, 1850-'51. 
Liste des fossiles des sables vcndatres de Vlier- 
mael en d'autres localités de Tongres, p. 384. 
Liste des fossiles des marnes argileuses de Hénis 
et   d'autres   localités  des   environs   de   Tongres, 
p. 386. 
Liste des fossiles des sables coquillers supérieurs 
aux marnes des environs de Klein-Spauwen, 
p. 387. 
Liste des fossiles de la marne sabileuse a Nucu- 
les de Berg prés de Klein-Spauwen. p. 389. 
In d'Omalius d'Halloy, Geologie de la Belgique. 
Encyclopédie  Populaire.  6e  série.   Sciences  Na- 
turelles et Médicinales. Vol. 26 z.j. 
Monographic   des  Crustacés  fossiles   du  terrain 
crétacé  du   Duché  de  Limbourg.   Verh.   Comm. 
geol. bcsc'ir. :n kaart v. Nederl. Vol. II. 
Notice sur quelques nouveaux Brachiopodes du 
systè ne Maestrichticr.. Verh. Comm. geol. beschr. 
en kaart v. Nederl. Vol. II. 
Notice  sur  quelques  Cirripèdes  récemment  dé- 
couverts   dans   Ie   terrain   crétacé   du   Duché   de 
Limbourg. Verh. Holl. Maatschappij 2e verg. dl. 13. 
Goes. Notulen Kon. Inst. v. Ingenieurs. 
Palaeontologisch onderzoek van de putboring te 
Goes, Notulen Kon. Inst. v. ingenieurs. 
Recherches  paléontologiques  sur  Ie  terrain  ter- 
tiaire du Limbourg Néerlandais. Versl. en Meded. 
Kon. Ak. v. Wet. Afd. Natuurk. dl. VIL 
Monographic des Brachiopodes fossiles du terrain 
crétacé supérieur du Duché de Limbourg. Première 
partie.   Craniadae   et   Terebratulidae.    (subfam. 
Thecidiidae.). Haarlem. 
Versteeningen  der  tertiaire  gronden  in  Gelder- 
land. In Staring, Bodem van Nederland II. 
Oligocenische versteeningen uit de tertiaire gron- 
den   van   Limburg.   In   Staring,   Bodem   van 
Nederland II. 
Fossiele fauna en flora van het krijt van Limburg. 
In Staring, Bodem van Nederland II. 
Coup d'oeil sur la repartition géologique et géo- 
graphique des espèces d'animaux et de végétaux 
citées dans Ie tableau des fossiles crétacés du 
Limbourg, inséré dans la dernière livraison de 
1'ouvrage du dr. W. C. H. Staring sur Ie sol 
de la Néerlande. Versl. en Meded. Kon. Ak. v. 
Wet. Afd. Natuurkunde dl. XI. 
Notice sur Ie genre Sandbergeria, genre nouveau 
de Mollusques Gas+éropodes de la familie des 
Cérithiopsidae. Haarlem. 
Notice sur deux nouveaux Brachiopodes trouvés 
dan Ie terrain tertia;re oligocène du Limbourg 
Beige. Versl. en Meded. Kon. Ak. v. Wet. Afd. 
Natuurkunde dl. XIV. 
Description d'une espèce nouvelle du genre Ar- 
giope du terrain oligocène inférieur du Nord de 
PAllemagne. Maestricht, chez Leiter Nypels. 
Liste des fossiles du système Tongrien et de 
1'étage inférieur du Rupélien du Limbourg Beige. 
In D e w a 1 q u e, Prodome d une description 
géologique de la Belgique. 
Liste des fossiles du Massif crétacé du Limbourg. 

In   Dew al que,   Prodome   d'une   description 
géologique de la Belgique. 

1869    Notice sur deux espèces tertiaires nouvelles du 
genre Mathilda (De O. Semper). VersL.en Meded 
Kon. Ak. v. Wet. Afd. Natuurkunde 2 reeks dl. III. 
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K. 

DE STELTLOPERS LANGS DE MAAS 
IN HET NEDERLANDS • BELGISCH 

GRENSGEBIED  VAN VISE TOT ROERMOND. 

De  betekenis  van  de  grindgaten  en  omgeving 
voor  de  vogelstand,   speciaal   geïllustreerd   aan 

de hand van waarnemingen van steltlopers 

door P. J. H   KEMP 

INLEIDING 

De in dit artikel opgenomen waarnemingen 
zijn grotendeels verricht in de onmiddellijke om- 
geving van de Maas van ongeveer 4 km ten 2v. 
van het centrum van Visé (B.) tot circa 5 km 
ten N. van de Maas (verkeers) brug te Roer- 
mond. 

De voornaamste plekken, waar waarnemingen 
zijn verricht, zijn de terreinen in de nabijheid 
van de plaatsen waar grind wordt cieoagge-d. 
Deze terreinen zijn nu eens kale grind- of zand- 
banken, dan weer gronden die door overstio- 
ming van de Maas met modder zijn bedekt, en 
later al dan niet begroeid zijn met onkruid en 
zelfs hier en daar met laag struikgewas o.a. 
wilgen. 

Op deze terreinen staan vaak kleinere of gro- 
tere waterplassen, hetzij overgebleven van over- 
stroming door de Maas, hetzij van regenwater. 

Gedurende het najaar en het vroege voorjaar 
komen in dit onherbergzame en moeili k toegan- 
kelijke gebied vrijwel geen wandelaars, hoog- 
stens enkele verwoede vissers en misschien in 
het najaar nog een veeboer, die in de aangren- 
zende weilanden nog wat vee laat grazen, maar 
in de winter zal hier afgezien van een werker in 
een van de grindbaggerbedrijven wel niemand 
verschijnen, te meer daar in diverse grindgaten 
de exploitatie is beëindigd. 

Deze terreinen en waterplassen zij: dan ook 
van groot belang als pleisterplaatsen niet alleen 
van de steltlopers, maar samen met de grind- 
gaten zelf ook voor andere watervogels bijv. 
meeuwen, sterns, eenden, ganzen en zwanen. 
Verder trekken de talrijke onkruidzaden o.a. de 
Putter en de voor Limburg zo zeldzarr e soorten 
als Frater en Sneeuwgors aan. Ook komt in 
deze omgeving vaker tijdens de trek de Visarend 
voor, terwijl in het winterhalfjaar de Blauwe 
kiekendief boven  de oever-vegetatie zijn pro ai 



104 NATUURHISTORISCH MAANDBLAD 

zoekt. Meer dan elders in de omgeving zag ik 
er in het najaar en de winter de Ijsvogel en de 
Bonte Kraai, 's Zomers vindt de Oeverzwaluw 
op verschillende plaatsen in de steile wanden 
van de grindgaten plaats om zijn nest te maken. 

Het is het doel van dit artikel alleen al aan 
de hand van waarnemingen van steltlopers van 
recente datum de belangrijkheid van deze ge- 
bieden voor het voorkomen van deze vogels in 
het binnenland aan te tonen. 

Verder is de opzet van dit artikel de stelt- 
lopers-stand van recente datum in dit gebied in 
het kort weer te geven, alsmede op te wekken 
tot het verrichten van vogelwaarnemingen in het 
algemeen en van steltlopers in het binnenland 
in het bijzonder en te wijzen op het belang van 
het publiceren van dergelijke waarnemingen als 
bron voor onze kennis van de avifauna van een 
bepaald gebied. 

Uit het artikel moge overigens blijken welke 
waarnemingen hétzij door een groter aantal 
waargenomen exemplaren van de vogelsoort, 
hetzij doordat de waarneming plaats vindt op 
een afwijkende tijd of plaats, de moeite van het 
publiceren waard zijn. 

In dit artikel wordt beschreven het voorkomen 
van de steltlopers, voor zover deze in het boek 
van L. Lippens •Les oiseaux d'eau de Bel- 
gique" tot de watervogels worden gerekend. De 
volgorde van de soorten is die overeenkomend 
met die in genoemd boek. De wetenschappelijke 
namen zijn overgenomen uit de •Avifauna van 
Nederland" zoals deze in Ardea 1962, afleve- 
ring 1 en 2 is opgenomen. 

In het algemeen zijn in het artikel verwerkt 
waarnemingen, welke in ongeveer de laatste 
15 jaren voorafgaande aan 15 mei 1963 zijn 
gepubliceerd. 

Indien geen bronvermelding van de waarne- 
ming is gegeven, betreft dit een waarneming 
door de schrijver zelf verricht. 

Vanaf deze plaats dank ik hen die reeds 
vroeger overgingen tot publicatie van vogel- 
waarnemingen in de beide Limburgen. 

Afkortingen. • A.L. == Hens' Avifauna 
der Nederlandsche Provincie Limburg. A.L.1, 
A.L.2 en A.L.3 = resp. 1ste, 2de en 3de Aan- 
vulling op Hens' Avifauna. 

Conclusie.  •  Uit  dit  artikel  blijkt  het 

belang van de Maas en meer speciaal van de 
terreinen rond de grindgaten langs de Maas 
voor het voorkomen van steltlopers in deze 
streek. Moge de eigenaars en verdere belang- 
hebbenden, alsmede de aangewezen instanties 
de belangrijke rol van deze terreinen rond de 
grindgaten en van de grindgaten zelf begrijpen 
en maatregelen treffen om ten minste enkele 
plaatsen in Limburg, die voor de doortrekkende 
steltlopers en andere vogels van belang zijn, in 
gepaste bescherming te nemen o.a. door op deze 
terreinen na beëindiging van de grindexploitatie 
de eerste jaren althans de natuur ongerept zijn 
gang te laten gaan en zo mogelijk ook enkele 
grindgaten met omgeving te sparen van de grote 
drukte van publieke recreatie in het zomerhalf- 
jaar. 

LIJST VAN DE WAARGENOMEN SOORTEN 

Ooievaar. Ciconia ciconia (L.). 
Trekt vrijwel elk jaar in klein aantal over deze 

streek door. Volgens de waarnemingen wordt 
deze trek niet door de Maas beïnvloed. De 
Wielewaal 1961, p. 182, vermeldt o.a. het geval 
van 13 ex., die te Maaseik (B.) overnacht heb- 
ben op 27 .VIII . 1950. 

Zwarte ooievaar. Ciconia nigra (L.). 
Volgens Limosa 1961, p. 191, werd in aug. 

'59 een juv. ex. te Ittervoort gewond aange- 
troffen. 

Lepelaar. Platalea leucoradia  (L.). 
Hens' Avifauna vermeldt waarnemingen van 

vóór of omstreeks 1920 o.a. bij Roermond. 

Blauwe reiger. Ardea cinerea L. 
Wordt vanaf de na-zomer tot in het voorjaar 

geregeld waargenomen. Gedurende het zomer- 
halfjaar wordt deze vogel minder vaak gezien. 
Voorbeelden: 26 . VIII . 1961 35 ex. te Stevens- 
weert. 26 . II . 1963 41 ex. even ten Z. van Visé 
(B.). Grootste aantallen hier waargenomen. 
Pogingen om te nestelen in Belg. Limburg, ook 
langs de Maas, zijn niet uitgesloten. 

Purperreiger. Ardea purpurea L. 
De waarnemingen, die van deze vogelsoort 

bekend  zijn,  wijzen op  doortrek in  zeer klein 
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aantal in Belg. en Ned. Limburg. In Ned. Lim- 
burg deed ik 2 waarnemingen in de omgeving 
van de Maas n.1. op 15 . X . 1957 1 ex. te Maas- 
tricht en op 12 . XII . 1960 (late datum) 1 ex. 
te Roermond. 

Grote zilverreiger. Egretta alba (L.). 
Te Maasbree werd 1 ex. geschoten in feb. '56 

(Limosa 1961, p. 190). 

Kwak.iVycficorax nycticorax (L.). 
De Wielewaal 1962, p. 81, vermeldt, dat op 

ongeveer 20 . VII . 1961 1 ex. op een eilandje 
in de Maas bij Uikhoven werd aangeschoten en 
gevangen. 

Wouwaapje. Ixobrychus minutus (L.). 
Slechts enkele recente waarnemingen ten dele 

buiten het Maasdal: Op 14. VII. 1949 1 ex. 
gevangen te Maastricht (Brabant en Kofman, 
N.H.M. 1949, p. 100). Op 15 . VII . 1957 1 juv. 
ex. doodgevlogen tegen draadleiding (?) te 
Melick (Verbeek, N.H.M. 1961, p. 120). Vol- 
gens Verbeek (N.H.M. 1961, p. 120) 19 en 20 . 
V . 1960 1 ex. aan de Oude Roer (te ?). Enkele 
jaren achter elkaar heeft men hier ook een jong 
dier waargenomen. Op 8. V. 1961 1 ex. te 
Susteren (v. d. Vloet, Het Vogeljaar 1961, p. 
169). 11. VI. 1961 Broedgeval te Beringe 
(Steeghs, Het Vogeljaar 1961, p. 245). 

Roerdomp. Botaurus stellaris (L.). 
Slechts 2 recente waarnemingen even buiten 

het Maasdal uit midden Limburg: In de winter 
van 1955 en 1956 telkens 1 ex. doodgevroren 
(Maassen, N.H.M. 1956, p. 47). Verder hoorde 
ik de roep te Rekem (B.) van 14 t.m. 29 . III . 
1959 en op 17. III.   1961. 

Bontbekplevier. Chahradrius hiaticula L. 
Trekt in klein aantal door van midden sept. 

tot midden okt. en van midden maart tot half 
mei, bij uitzondering vroeger of later, en komt 
dan voor op de terreinen bij de grindgaten langs 
de Maas meer in het midden dan in Z. Limburg. 
Maximaal aantal in 1 groep 8 ex. 

Kleine plevier.  Charadrius dubius Scopoli. 
De Kleine plevier is overeenkomstig het aantal 

geschikte plaatsen broedvogel in deze streek. 
Het    broeden    werd    vastgesteld    te    Eijsden, 

te Heugem-Maastricht, te Limmel-Maasnicbt 
(A.L.3, p. 105), te Pt. Lanaye (B.) (in 1961 
en '62, opgave Staatsbosbeheer). :e Itterïti 
(Stevens, N.H.M. 1960, p. 56), te Lanaken (B.) 
te Neerharen (B.) en te Maaseik (B.) (De 
Wielewaal 1960, p. 204). Wordt (overigens) 
waargenomen van einde maart tot in sept.. 

Goudplevier. Pluvialis apricaria (L.). 
Zeldzame doortrekker. Op 24 . X . 1959 zag ik 
ca 15 ex. tussen ca 200 Kieviten op een weide 
langs de Maas ten N. van Roermond. Builen 
deze streek 2 recente waarnemingen: Te Beme- 
lenop27. I . 1959 ca 20 ex. (Mommers N.H.M. 
1959, p. 4). Op 11 .XI. 1961 30 ex. te Ospel 
(De Veen, N.H.M.  1961, p.  120). 

Zilverplevier. Pluvialis squatarola (L.). 
1 Waarneming. Op 18 . IX . 1960 zagen Veu- 

gen en ik 1 ex. op een terrein naast een grind- 
gat ten N. van Roermond. 

Kievit.  Vanellus vanellus (L.). 
De Kievit broedt plaatselijk in het Maasdal. 

Helaas worden te weinig vaststellingen hiervan 
gepubliceerd. Van de Belgische zijde van de 
Maas zijn broedgevallen van recente datum be- 
kend o.a. van Lanaken, Rekem, Opgrimfcie en 
Maaseik. (De Wielewaal 1960, p. 206). Op de 
doortrek in voor- en najaar, en tijdens zachte 
winters worden vaak grote aantallen gezien. 
Voorbeelden: 7 . III . 1954 400 ex. Ie Maastricht, 
22. XII. 1960 ca 1000 ex. ten N. van Roer- 
mond, 14. VII. 1962 ca 200 ex. bij Stevens- 
weert, 25 . VIII . 1962 ca 250 ex. bij grindgai bij 
Neerharen, 1 . XI . 1962 ca 400 ex. te Stevens- 
weert, 2 . XII . 1962 ca 200 ex. tussen Borgharen 
en Itteren. 

Krombekstrandloper.  Calidris ferruginea 
(Poitoppidan). 

Slechts 1 waarneming. Op 17 . IX . I9601 lukte 
het mij door de weinig schuwe Krombeksirand- 
loper op te jagen deze te determineren aan zijn 
witte stuit; dit was op een •zandplaai" naast een 
grindgat ten N. van Roermond. 

Bonte strandloper. Calidris alpina  (L,). 
Is de minst zeldzame in voorkomen onder de 

strandlopers in deze streek. Trekt miest in klein 
aantal  door van  maart  t.m.  mei  ei  van   sept. 
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(uitzonderlijk aug.) t.m. okt. Waarnemings- 
plaatsen: Eijsden, Itteren, Stevensweert en 
Roermond, telkens bij grindgaten. Maximaal 
aantal: 17 . IX . 1960 meer dan 30 ex. op een 
•zandplaat" naast een grindgat ten N. van 
Roermond. 

Kleine strandloper. Calidris minuta (Leisier). 
Recente waarnemingen: 20 . X . 1959 1 ex., 

1960: 13 . IX 3 ex., 17 . IX minder dan 30 ex., 
18. IX 1 eex., telkens naast de grindgaten ten 
N. van Roermond. Verder even buiten het om- 
schreven gebied: Op 4, 5 en 6 sept. '59 1 ex. 
bij Geleen. (Rampen, N.H.M. 1959, p. 113). 

Temmincks strandloper. Calidris temminckii 
(Leisier). 

Slechts 2 waarnemingen: 19 . V . 1959 te Ge- 
leen (even buiten het omschreven gebied) door 
Rampen waargenomen (Meded. Hens). 24 . V . 
1961 2 ex. naast grindgat ten N. van Roermond. 
Verder: 22. V. 1961 2 ex. te Bergen (Spreu- 
wenberg ca., N.H.M. 1961, p. 52). 

Kanoetstrandloper. Calidris canutus (L.). 
Slechts 1 waarneming: Kof man zag 1 ex. op 

4 . IX . 1947 te Eijsden. (A.L.3, p. 112). 

Kemphaan. Philomachus pugnax  (L.). 
Wordt van maart t.m. mei en in aug. en sept., 

bij uitzondering vroeger of later, als enkeling 
of in enkele ex. in deze streek langs de Maas 
gezien. Voorbeelden: 2. III. 1958 1 ex. tussen 
ca 20 Kieviten in plas van smeltwater van 
sneeuw buiten Maastricht. 7 . IV . 1963 4 ex. 
naast grindgat ten N. van Roermond. Een iets 
groter aantal nl. 12 ex. zag ik even buiten deze 
streek op 10 . IX . 1960 bij De Banen bij Neder- 
weert. 

Drieteenstrandloper. Calidris alba (Pallas). 
Slechts 1 waarneming. Op 13 . IJ . 1960 zag 

ik 2 ex. naast een grindgat ten N. van Roermond. 

Zwarte ruiter. Tringa erythropus (Pallas). 
Wordt in deze streek zelden gezien. De vol- 

gende recente waarnemingen zijn bekend. 11 . I . 
1959 (Let wel: jan.) 2 ex. te Roermond (Min- 
kenberg, Het Vogeljaar 1959, p. 112). 5 . VIII . 
1961  1 ex. ten N. van Stevensweert langs beek 

bij de grindgaten. 2 en 3 sept. 1961 1 en 2 ex. 
op grindplaat langs de Maasoever te Meers- 
Elsloo. 9 . IX . 1961 3 ex. ten N. van Stevens- 
weert, 

Tureluur. Tringa totanus (L.). 
Wordt op de trek in klein aantal waargeno- 

men. De voorjaarstrek begint in maart en eindigt 
in (mei of) juni, kort hierop eind juli begint 
alweer de najaarstrek, welke duurt tot in sept. 
Voorbeeld: Op 11 . V . 1961 ca 4 ex. ten N. van 
Roermond en 9 ex. ten Z. van Stevensweert. 
Dit laatste was het maximale aantal wat ik in 
deze streek bijeen waarnam. 

Groenpootruiter. Tringa nebularia (Gunnerus). 
Trekt in klein aantal door van april tot in juni 

en van augustus (uitzonderlijk juli) tot ver in 
sept. Het maximale aantal ex. bij-elkaar bedroeg 
4 op 15. VIII. 1962 bij Itteren. Even buiten 
deze streek noteerde ik eens zelfs 10 ex. bij 
elkaar. 

Witgatje. Tringa ochropus L. 
Trekt door aan het einde van maart en in 

april, daarna blijven sporadisch ex. overzomeren; 
in aug. (soms al in juli) en in mindere mate in 
sept. heeft de najaarstrek plaats, waarna hoogst 
enkele ex. blijven pleisteren en misschien zelfs 
overwinteren. Het publiceren van waarnemingen 
uit de zomer- en de winter-periode blijft altijd 
aanbevolen. Het aantal doortrekkende vogels is 
klein; het grootste aantal in 1 groep betrof 5 ex. 
op 13. IV. 1963 te Eigenbilzen (B), slechts 
enkele km's buiten deze streek. 

Bosruiten.  Tringa glareola L. 
Trekt door van eind april tot in juni en van 

aug. (mogelijk juli) tot in sept., bij uitzondering 
in begin okt. De opgave van de trektijd is ten 
dele afgeleid uit eigen waarnemingen buiten het 
Maasdal in Belg. en Ned. Limburg, want langs 
de Maas nam ik de soort slechts 3 maal waar 
in 5 jaar tijd. Ook andere waarnemers merkten 
de Bosruiter in deze streek slechts zelden op. 

Oeverloper.  Tringa hypoleucos L. 
Deze vogelsoort komt vrij veelvuldig voor op 

de voorjaarstrek van eind april tot begin juni en 
de najaarstrek van begin juli tot eind sept. Wij- 
zen   de   waarnemingsdata   van   begin   juni   op 
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overzomeren? Vroegste waarneming in het jaar: 
16 . IV . 1961; laatste datum 25 . IX . 1955. 
Grootste groep: 12 ex. boven de Maas bij Bunde 
in Z. richting vliegend. De trek heeft vaak bij 
(invallende) duisternis plaats. 

Kluut. Recurvirostra avosetta L. 
1 Waarneming gepubliceerd. Op 21 . IV . '63 

3 ex. opvliegend uit het Maasdal bij Petit La- 
naye (B.); zij vlogen daarbij o.a. boven het 
grondgebied van Eijsden. 

Grutto. Limosa limosa (L.). 
Vrij zeldzaam. Trekt door in zeer klein aan- 

tal in maart en april, bij uitzondering eind febr. 
Wordt in de na-broedtijd, wanneer de Grutto's 
gaan uitzwermen, en op de najaarstrek volgens 
de tot heden gepubliceerde gegevens vrijwel 
nooit in deze streek waargenomen. Voorbeeld 
van een vroege constatering en tegelijkertijd van 
een iets groter aantal: 24 . II . 1962 4 ex. te 
Stevensweert. N.B. Op 26. VII. 1956 werden 
er 18 ex. in de omgeving van Luik gezien (De 
Giervalk 1957, p. 13). 

Wulp. Numenius arquata (L.). 
Arriveert op zijn broedterreinen, welke zich 

o.a. bevinden op de heide-gebieden in Belg. en 
Ned. Limburg ten W. van hét Maasdal eind 
febr. of maart. In het Maasdal trekt hij door in 
maart en april, bij uitzondering in febr. en mei. 
De terugtrek heeft plaats hoofdzakelijk in aug., 
maar ook later. Het lijkt alsof sommige ex. in 
het binnenland langs de Maas proberen te 
overwinteren. Waarnemingen uit nov., dec, en 
begin jan. Hét aantal ex. per groep is meest 
slechts enkele, behalve bijv. 10. I. 1960 iets 
meer dan 30 ex. ten N. v. Roermond. 

Watersnip.  Gallinago gallinago   (L.). 
Komt op de trek voor in maart en april, bij 

uitzondering iets vroeger of later en vanaf begin 
aug., soms reeds eind juli tot eind nov. Bij zacht 
weer proberen een aantal vogels te overwinteren. 
Het grootste aantal dat ik op een dag in een 
natte weide langs de Maas waarnam, bedroeg 
45 ex. op 11 . III . 1962 bij Stevensweert. 

Bokje. Lymnocryptes minimus  (Brünnich). 
Slechts 2 waarnemingen uit deze streek zijn 

gepubliceerd: Op 23 . IV 1946 1 ex. te Eüijsden 
(Kofman, A.L 3, p. 115); op 11 . I . 1959 1 ex. 
te Roermond (Minkenberg, Het Vogeljaar 1959, 
p. 151). N.B. In het N.H.M. (1960, p. 6 1961, 
p. 18 en 1962, p. 31) wordt telkens 1 waar- 
neming van elders uit Limburg gepubliceerd 

Scholekster. Haematopus ostralegus L. 
Is in het Z. deel van deze streek zeldzaam. 

Waarnemingen: Op 1 . V . 1955 zeg ik 1 ex. 
op een grindbank in de Maas bij de stuw te 
Maastricht. 4. V. 1960 1 ex. bij het grindgat 
bij Itteren en 2 ex. op qrindbank in de Maas 
(Stevens N.H.M. 1960, p. 56). 

In de omgeving van de grindgatei voora bij 
Stevensweert en Roermond wordt de Sciol- 
ekster meer waargenomen van maart af tot in 
mei en in 1962 ten N. van Stevensweert: zelfs 
tot op 31 . VII. Duidt dit laatste in de richting 
van een broedpoging? Meer naar het N in 
Limburg, o.a. Ospeler Peel, is de Scholekster 
broedvogel. 

De enige vermelding van meer dan 2 ex. (bij 
elkaar) is die van Verbeek (N.H.M. 1961, p. 
120) 4 ex. aan de Maas te Herten op 6 . VI . 
1960. Eenmaal zag ik zelf 4 ex. ten N. van 
Roermond op 24 . V . 1963 (en diezelfde dag 
2 ex. bij Stevensweert). 

Kraanvogel. Grus gtus (L.). 
Trekvogel in maart en oktober, bij uitzonde- 

ring iets vroeger of later. Het aan al kan wel 
tot ongeveer 1000 oplopen, zoals bijv. op 10 X . 
1948 ten Z. van Maastricht. De trek wordt 
vrijwel zeker niét door de Maas beïnvloed. 

Waterral. Rallus aquaticus L. 
Van de onmiddellijke omgeving van de Maas 

zijn geen waarnemingen vermeld. Het N.H.M. 
van 1956 t.m. april 1963 noemt 8 cons taterir gen 
(nl. 1 uit april en 7 uit sept. t.m. jan. • Over- 
winteren?) en 1 broedgeval (St. Odiliënberg 
7. V. 1960) uit zuid en midden Linburg. Op- 
gave van waarnemingen, ook het horen van de 
roep, is gewenst. 

Porseleinhoen. Porzana porzana (L.) 
Geen waarnemingen uit de onmiddellijke om- 

geving van de Maas. Het N.H.M, vermeldt 3 
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Proef van een schematische voorstelling van de vogeltrek langs de Maas van Visé 

tot Roermond. 

Hoofdtrek 

z   =    overzomeren 
w =    overwinteren 

Ongeregelde trek. 

of poging daartoe. 

vrij recente waarnemingen van elders in zuid en 
midden Limburg uit 1952, 1956 en 1959. 
Waterhoen. Gallinula chloropus (L.). 

Broedvogel op alle daarvoor geschikte plaat- 
sen in de onmiddellijke nabijheid van water. 
Wordt het gehele jaar door dan ook waargeno- 
men, zelfs in strenge winters, echter nooit in 
grote concentraties (als bij Meerkoet). 

Meerkoet. Fulica atra L. 
Twee broedgevallen aan een aftakking van 

de Maas te Maastricht  (Bosscherveld)  nl. tel- 

kens 1 in 1959 en 1960 (Stevens, N.H.M. 1959 
p. 109 en 1961 p. 15). 

Wordt behalve tijdens de winter, wanneer het 
(stilstaande) water van de vennen o.a. in Belg. 
Limburg (waar deze soort vrij veelvuldig voor- 
komt en broedt) bevriest, op de Maas weinig 
waargenomen. Voorbeelden tijdens de overigens 
niet strenge winter 1961•'62: 3 . II . 1962 ca 
110 ex. op grindgat Oost-Eijsden, 4 . II . 1962 
(dus daags-daarna) ca 450 ex. op grindgat ten 
N. van Stevensweert en 130 ex. op grindgaten 
enz. ten N. van Roermond. 
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FORAMINIFERA OF THE CRETACEOUS OF 
SOUTH-LIMBURG, NETHERLANDS.    LXVII. 

THE TAXONOMIC POSITION OF 
SIDEROLITES    CALCITRAPOIDES 

Lamarck 
by J. HOFKER 

The author described Siderolites calcitrapo- 
ides Lamarck in two former papers: Calcarina 
calcitrapoides Lamarck, Natuurhist. Maandblad, 
1926, vol. 15, No. 2, pp. 14•17, fig. 1•14; 
Mem. Inst. Roy. Sci. Nat. Belgique, Mem. 112, 
1949, Baculogypsina calcitrapoides (Lamarck), 
pp. 26•40, fig. 15•17. 

In the Tuff Chalk of Maestricht, the species 
first appears in the lowest Mb, just above the 
Ma; it ends in the holes of the hard ground in 
the upper Md. The first specimens are very 
small, have 4 spines, and all are megalospheric 
with a proloculus not messuring above 40 mu. 
It is a remarkable fact that several species are 
known to the author which, when suddenly 
appearing in a region obviously migrating from 
another region, begin their evolution in the region 
in which they migrated with the microspheric 
form, and mostly in very small specimens only. 
Since it is apparent that migration of Foraminifera 
took place by planktonic, individuals, and since it 
is known that in most benthonic Foraminifera at 
least the beginning of the microspheric generation 
has a planktonic first stage (microspores!) it is 
obvious, that the tentative migration into a new 
region may take place by that generation and, 
in the case that the specimens only occur in 
minute forms, this shows that the species could 
not acclimatise from the beginning, so that many 
times the tentative was repeated till in the end 
the species found the surroundings in which it 
could live, or when the surrounding remained 
unfavorable, extinguished in that region in due 
course. The latter instance is known to the 
author in the case of Ocbitolina lenticularis 
(Blumenbach) in some parts of the Aquitaine 
Basin, in Bolivinoides draco (Marsson) in 
South Limburg and North Eastern Belgium, in 
Pararotalia tuberculi f era at the Ma; a fourth 
instance is known in Planorbulinella cretae 
(Marsson). 

But in the case of Siderolites calcitrapoides, 
this phenomenon seems different. Here too we 

have a first tentative migration, since the tirst 
individuals in the lower Mb remain very small, 
but they are megalospheric, though with a 
relatively small proloculus. After the lowest Mb 
the species vanishes, to reappear in the lowest 
Mc. In the Md another form of Siderolites 
appears, which differs from Siderolites calci- 
trapoides Lamarck in having more compressed 
spines which often fuse together forming a 
flange around the test; such test? somewhat 
resemble those of the oldest species known, 
Siderolites vidali Douvillé from the Aquitaine 
Basin (from Santonian to Maestrii htian); yet 
the latter never developed spines; this form from 
the Md is Siderolites laevigata Douvillé, in my 
paper of 1949 regarded at as a variety of 5. 
calcitrapoides. 

In the Mc and Md, the B-forms become very 
large, with many spines which often fuse; but 
the first rows of chambers in these nultispinate 
forms develop only 4 spines (fig. 4), as was 
the case in the minute B-forms in the lowest Mb 
(fig. 5). During the Mb, Mc and Vld, S. cal- 
citrapoides gradually increases in size. This too 
is a typical characteristic of many foiaminiieral 
gentes; this phenomenon is known t<> the author 
of Bolivinoides decorata-gigantea, B. draco, 
Orbitolina lenticularis, Globigerina daubjtrgen- 
sis, G. pseudobulloides, Gevelinella daniCA, Ro~ 
talia trochidiformis, species of Lepidocyc 'ina, 
species of Globotruncana, Pararotalia tubeccu- 
lifera, etc., whereas very fine insiances have 
been shown by Staub in Nummulite.: (Evolutio- 
nary trends in Foraminifera, Elsevier 1963 pp. 
282•297, fig. 2•5). 

The author proved in 1949, that the indivi- 
duals with 2•4 spines had the largest prolocu- 
lus; they always are megalospheric:, and form 
together the A2-generatio:n; specimens with 5•8 
spines, when outgrown, also are megalospheric 
but have a smaller proloculus (Aj-generation). 
When we statistically measure the size of the 
proloculi of individuals with 4 spines, we thus 
measure only one generation; it was found, that 
during the Mb, Mc and Md, in Siaerolites cal' 
citrapoides the A2 proloculus gradually increases 
in size; this increase in size during tie evoh.tion 
of a gens in common among Foraminifera; the 
author proved in this in 1957 (Geol. Jahrb. Be heft 
27, p. 269) for Bolivinoides decorata-gigantea; 
it is known to occur also in the Orb tolina lenti~ 
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Fig. 1. Siderolites calcitrapoides; transverse section 
taken between the spines of individual with 4 spines; 
hard ground Mc•Md, quarry Curfs, Houthem;  X  80. 

Fig. 2. Siderolites laevigata; tangential section bet- 
ween the spines; in the middle the marginal flange of a 
former coil with its canals in the secondary chalk, 
flanked by the overlapping chambers with some aper- 
tures; upper Md, upper bryozoic layer, quarry v. d. 
Zwaan, Jekerdal; X 80. 

Fig. 3. Siderolites laevigata; section transverse, but 
yet more tangential than in Fig. 2, showing two cham- 
bers, proving that the septa in reality are not double; 
same locality; X 80. 

Fig. 4. Siderolites calcitrapoides; horizontal section 
through the centre of a microspheric individual, showing 
that, though the whole specimen has many spines, only 
4 of them are found in the initial part of the test and 
that the canal system of these spines is formed by the 
primary pores. Hard ground Mc•Md in quarry Curfs, 
Houthem; X  300. 

Fig. 5. Siderolites calcitrapoides; one of the small 
specimens as they are found in lowermost Mb, at the 
base of the Tuff Chalk; here no larger specimens are 
found. The specimen may be megalospheric or micro- 
spheric; sample gathered by Calembert, numbered A 17, 
boundary Cr 4 with Mb, Canal Albert (here Ma is 
missing); X 100. 

formed by a distal wall, and the wall of the next 
chamber, not reaching the aperture; in the secondary 
chalk between the "septal" canals, and ;anals origin- 
ating from pores;  X  225. 

Fig. 6. Siderolites laevigata; one half of transverse 
section, taken between the spines. In the secundary 
chalk the canals, in the visible septa the apertures and 
the fine canals. Upper Md, quarry v. d. Zwaan, Jeker- 
dal.  X 60. 

Fig. 7. Siderolites vidali; transverse section, for corn- 
comparison with fig. 6; sample A. H. 25, Aquitaine 
Basin, Maestrichtian; X 60. 

Fig. 8. Part of tangential section through Siderolites 
laevigata,  showing  the  thickened  border  of   aperture, 
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cularis gens, it occurs in Lepidocyclina, and was 
stated by Staub (I.e. 295) in Mummulites, 

In the mentioned former papers, the author 
especially gave atention to the structure of the 
chambers and the canals in the tests of 5. cal- 
citrapoides and S. laevigata, made visible by 
means of his canada-balsam method. In the 
new investigation, the author laid special stress 
on the structure of the chamber walls of these 
two species, which are closely allied. In random 
sections especially in horizontal sections, some 
of the septa seen are "double", whereas other 
sections seem to be simple. A close examination 
revealed that this peculiarity was caused by the 
fact that the promary walls (older walls get a 
strong secondary thickening) strongly bend in- 
ward at the septa (fig. 8), which easily can be 
stated in tangential sections. Thus each next 
chamber's proximal wall adheares at the former 
wall, but never reaches the aperture of that wall, 
whereas at the proximal side the septum remains 
single. Between these two walls, often a kind of 
canals remains open, which canals run between 
the two walls from the chamberwall of a former 
row towards the chamberwall of the next row, 
thus forming a kind of striae which radiate in 
transverse section which has been taken between 
two spines (fig. 1, 6). These canals are con- 
nected with the main canal system (fig. 8), 
which consists of canals in the secondary thicke- 
ning of the walls, and mostly are formed by 
fusing of some pores of the primary walls. 
Often in this way also canals are formed which 
run spirally between the secondary thickened 
walls of a former row and the primary walls of 
the next row, thus forming the spiral canals. 

Since the outer apertural wall of the last 
formed chamber, when seen in undamaged spe- 
cimens (which in reality are rare and only can 
be found in good preservation in the holes of 
the hard grounds) shows distinct groves run- 
ning from the suture towards the margin, radi- 
ating, it is suggested that the canals in he 
septa are formed by these groves, when the 
next chamber adheres to its wall. 

The apertures could be studied in many well- 
preserved specimens. Invariably in the first 
chambers there is one single aperture, situated 
marginally and areally, surrounded by a distinct 
lip. But even in the chambers of the first whorl, 
the number of those sutural apertures increases, 

first two, later more, till in the much embracing 
chambers a row of apertures is formed (fig. 1, 
6). This is already so in the small specimens 
found in the lower Mc. In Siderolites vidali 
from the Aquitaine Basin, in the oldest, small 
specimens (Santonian) even in the outer whorls 
the aperture is found marginally and simple. 
In the higher advanced specimens of this spe- 
cies (Maestrichtian) in the last formed rows 
there also is a row of apertures (fig. 7). This 
may lead to the conclusion, that Siderolites cal- 
citrapoides and 5. laevigata are higher advanced 
species than 5. vidali. Since the total structure 
of the test walls, the forming of the canals, and 
the situation of the apertures, in 5. vidali is very 
similar to those found in the type species of the 
genus, 5. calcitrapoides, there cannot be any 
doubt as to the belonging of all these forms to 
one species, Siderolites. 

Smout (1955, Journ. Wash. Acad. Sci., vol. 
45) was of the opinion that 5. vidali should not 
necessary be included into the same genus as 5. 
calcitrapoides; the identity of the wall structure 
of both species strongly indicates that they 
belong together. Moreover he suggested, that 
the Miscellaneidae, in which he incorporated 
Siderolites, might have derived from Pararotalia 
(Neorotalia), p. 206. In general, the wall struc- 
tures of both genera, with the chamberwalls 
bending inward at the septa is the same and 
the typical feature of all species of Pararotalia, 
the areal aperture, is also found in Siderolites. 
Reiss (1958, Bull. geol. Survey, Israel, Bull. 21, 
p. 17) states that Pararotalia evidently is the 
ancestor of the Miscellaneidae; the author be- 
lieves that this is evident. Reiss (p. 15) points 
to a paper by Brown and Bronnimann from 
1957 (Micropal. vol. 4, No. 1, pp. 29•38, fig. 
1•30), in which several species have been 
described, occurring in the Maestrichtian of the 
Caribean region, which have been described as 
Siderolites vanbelleni (vandenbold) and Sidero- 
lites skourensis (Pfender); but both species in 
reality seem to belong to the genus Pararotalia, 
so that they may form a transition towards 
Siderolites calcitrapoides, as Brown and Brönni- 
mann suggest. 

As was pointed out, in 1926 I named the 
species Calcarina calcitrapoides. This was accor- 
ding to Carpenter (Introduction Foraminifera, 
1862, p. 223; Reuss, Sitzber. Akad. Wiss. Wien, 
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Fig. 9. Calcarina spengleri; transverse section, showing canals in the umbilical plug, canals in the 
secondary chalk arising from the primary pores, and areal apertures in the septa; beach of Timor, Pacific, 
Recent;  X 75. 

Fig. 10. Part of horizontal section through Calcarina spengleri, central part, showing megalospheru prol0- 
culus, some adjoining chambers, canals in the secondary chalk and canals of a spine, also originate g from 
the primary pores; same locality,  X   280. 
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1862, pp. 315•316). Faujas Saint fond (His- 
toire naturelle de la Montagne de Saint Pierre de 
Maestricht, 1799, Paris, pi. 34, fig. 5•12) 
described it as •Polypier étoilé"; he says (p. 
188): •Lamarck, a qui j'avois communiqué ces 
jolis petits polypiers fossiles, en a forme un 
genre sous la denomination de Siderolites; c'est 
le 20me genre des polypes a rayons, et il désigne 
celui de Maestricht sous le nom de Siderolites 
calcitrapoides." (Silvestri, 1929, Atti Pont. 
Accad. Sci. Nuovi Lincei, vol. 82, suppl., pp. 
327•343, pi. 1, fig. 1 • 10). 

Osimo (Accad. Reale Sci. Torino, 1907, vol. 
62, pp. 273•285, fig. 1•25) calls the genus 
Siderolithes, whi;h must be, according to Sil- 
vestri, a wrong name for Siderolites. The diffe- 
rent forms of Siderolites calcitrapoides were 
separated by him as Siderolithes preveri Osimo, 
5. nummulitispira Osimo, 5. calcitrapoides La- 
marck, S. calcitrapoides var. brevispina Osimo; 
whereas in his series B, the group which has to 
be named Siderolites laevigata Douvillé, he dis- 
tinguished Siderolithes rhomboidalis Osimo, S. 
rhomboidalis var. crassissima Osimo, S. rhom~ 
boidalis var. latispina Osimo, 5. vandenbroecki 
Osimo. All these names, however, are synonyms 
to Siderolites calcitrapoides and 5. laevigata. 

In what way, however, is Calcarina, d'Or- 
bigny, 1826, allied to Siderolites? The type- 
species, as Smout (1955, p. 206) pointed out, 
has to be Nautilus spengleri Gmelin, 1756. This 
pacific species had been analysed by the author 
in 1951 (Siboga-Report, IVa, Foraminifera, pt. 
I pp. 45•47, pi. 21, fig. 3•6, 8•19; pi. 22). 
It was then found, that the inner structure was 
that of •Calcarina" calcitrapoides (Siderolites), 
but for the fact, that C. spengleri was wholly 
trochoid. A new investigation has confirmed that 
view (fig. 9, 10). The canal systems of both 
genera are formed in the secondary chalk mass 
and originate from the pores; in both forms at 
the connecting areas between two adjacent 
chambers and the secondary chalk canals are 
left open, forming a kind of spiral canals. In 
both genera the primary chamber walls bend 
inward at the septa, forming "double" septa 
which, however, never are seen just at the aper- 
tures. In both genera the apertures are situated 
in rows along the inner sutures and are areal, 
with thickened lips. Moreover, it is a striking 
fact, that as well in Siderolites calcitrapoides as 

in Calcarina spengleri the B-forms are charac- 
terised by a multitude of spines which often 
broaden and are bifurcating, and that in both 
genera the canal systems of the spines originate 
from the pores of primary walls too. Moreover, 
in both genera chambers at the periphery are 
connected with chambers of former whorls by 
the canals in the secondary chalk. 

This leads to the conclusion, that Calcarina 
spengleri Gmelin and Siderolites calcitrapoides 
Lamarck, both genotypes, are very closely allied, 
the more, since it is known that especially in the 
microspheric generation of Siderolites the first 
whorls are distinctly trochoid. 

Conclusions. 

Siderolites calcitrapoides, type of the genus 
Siderolites, shows strong resemblance to Pararo- 
talia (areal foramina, "double" septa, secondary 
chalk with canals originating from the primary 
pores); there is one difference: in Pararotalia 
the margin always is poreless; this never is in 
Siderolites and Calcarina. 

Calcarina spengleri, type of the genus Calca- 
rina, strongly reminds of Siderolites in all typi- 
cal features. Calcarina is a trochoid Siderolites. 
Since the first name mentioned is Siderolites, 
gathering of both types into one genus would 
lead to the suppresion of Calcarina as a genus 
(Smout, I.e., p. 206). 

Siderolites vidali Douvillé is a true Siderolites 
with all characteristics of the genotype but for 
the forming of spines, which are replaced by a 
total flange, as also is found in some forms of 
Siderolites laevigata. There is no necessity for 
the genus Pseudosiderolites Smout (I.e., p. 206), 
the more, since several species of Calcarina, 
believed by Smout to belong to Siderolites also, 
have forms without spines, which is believed by 
Smout to be essential for his new genus. 

BOEKBESPREKING 

Op zoek naar de eerste mens door Herbert Wendt. 1963. 
VIII,   316   bladz.  met   talrijke   platen   en   figuren. 
Uitg. W.  De  Haan, Zeist, van  Loghum  Slaterus, 
Arnhem en Standaard Boekhandel, Antwerpen. 
Prijs • 7,90. 

Dit is de tweede druk van het in 1954 uitgegeven 
boek •Ik zocht Adam. In het voetspoor van de eerste 
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mens", een vertaling uit het Duits •Ich suchte Adam" 
door Jan Vrijman. Het boek is in een nieuw en fris 
kleed verschenen in de Palladium Paperback-Serie, 
waarin ook het in het eerste nummer van dit tijdschrift 
van dit jaar besproken •Geheimschrift der aarde" is 
verschenen. 

Ik had verwacht, dat deze nieuwe uitgave zeker zou 
zijn bijgewerkt tot en met het jaar 1961, maar daarin 
ben ik teleurgesteld. De tweede druk is een onveran- 
derde uitgave van de eerste en daarom ontbreken 
hierin de belangrijke vondsten van de laatste jaren, o.a. 
de vondst van Zinjanthropus boisei in 1959 en de bze- 
langrijke vondst van 1960, waarover aanstonds, beide 
in het Oldoway-ravijn van Tanganyika. Dit ravijn is 
ontstaan door een insnijding van de Oldoway-rivier in 
de vlakte van Serengeti. Gedurende het Pleistoceen, of 
wellicht ook reeds iets vroeger, bevond zich hier een 
groot meer, dat zich herhaaldelijk heeft teruggetrokken 
en v/oer opnieuw het verloren terrein veroverd heeft. 
Bij iedere nieuwe verovering werd een nieuwe laag af- 
gezet. Het profiel van de wanden van het bijna 45 km 
lange en 100 m hoge ravijn vertoont duidelijk de op- 
eenvolging van de lagen, die ongestoord horizontaal 
boven elkaar liggen. Men vindt in deze lagen de opeen- 
volging van de verschilende fauna's uit het Pleistoceen, 
maar ook, en dat is het belangrijkste, de opeenvolging 
van de menselijke kuituren, maar tot voor kort nooit 
samen met menselijke skeletresten. Toch had de mens, 
zoals uit de kuituren blijkt, herhaaldelijk gewoond op 
de oevers van het meer of wellicht ook in de droog- 
geworden vlakte na het terugtrekken van het meer. 

Het Oldoway (of 01dovai)-ravijn is sinds jaren het 
werkterrein van Dr. Leakey en zijn vrouw, die leeu- 
wen en adders trotseren bij hun speurtocht naar het 
verleden. Vaak vond L e a k e y in de onderste laag van 
het ravijn kiezelstenen ter grootte van een cricketbal 
met kunstmatig bewerkte scherpe hoeken aan de boven- 
zijde, geen vuistkeilen uit de oude kuituur van Europa 
of elders, maar primitievere werktuigen. Deze stenen 
behoorden tot de door hem genoemde Oldowayen- 
kultuur, door de Engelsen meestal genoemd de pebble- 
culture. Het waren dus volgens Leakey door mensen 
bewerkte stenen. Tegenwoordig is men daar wel van 
overtuigd, maar in de eerste tijd van Leakey's onderzoek 
nog niet, daar Leakey de maker er van niet kon ont- 
dekken. Het geluk was hem dienstig, toen hij in 1959 
in de onderste laag van het ravijn een schedel vond 
van het ïype-Australopithecus (= Zuidaap), een recht- 
opgaande primaat met geringe hersencapaciteit, en bij 
die schedel de bovengenoemde pebbles. Aan dit nieuwe 
lid van de familie der Australopythecinae gaf Leakey de 
alleszeggende naam Zinjanthropus boisei. Toch zou 
Leakey nog meer overtuigende vondsten moeten doen, 
en dat deed hij in 1960. Zijn speurzin voerde hem naar 
een bepaalde plaats in het ravijn, waar hij twee duide- 
lijk boven elkaar gelegen lagen aantrof, de oudste met 
verschillende schedels en beenderen van de Zinjanthro- 
pus en zelfs nog een primitiever type, de Praezinjan- 
thropus, beide behorende tot de Australopithecinae, 
waarvan het eigenlijke vaderland Transvaal is (De 
vondsten van Transvaal zijn door Wendt in dit boek 
uitvoerig beschreven). Tussen de beenderen van de 
Australopithecus bevonden zich talrijke bewerkte stenen 
van  de  Oldowaycn-kultuur en vele  resten van  dieren 

uit het Villafranchicn, die er op wezen resten be ;;ijn 
van een maaltijd. De Zinjanthropusbeendeven vertoon- 
den geen enkel spoor van moedwillige beschadiging en 
lagen ook niet zo ongeordend als de dierenresten.. De 
ouderdom van de laag wordt volgens de potassium: 
argon-methode gesteld op ongeveer 2 miljoen'jaren. De 
ouderdom van de Zuidafrikaanse Australopithecinae 
werd tot nu toe geschat op 600.000 jaren, ofschoon 
Wendt deze reeds een veel hogere ouderdom toeschreef. 

Het jaar 1960 bracht op dezeldfe plaats nog een 
tweede verrassing. Boven de oudste laag een tweede 
laag, waarin Leakey een schedel vond van het PW ecm- 
thropus-type te midden van de artefacten van de Clel- 
léen (Abbevillien)-kultuur. De Phithecanthropus. van 
Dubois dus ook in Oost-Afrika! De ouder lom van de 
Pithecanthropus-laag wordt gesteld op 300.000 jaar, en 
dat komt ongeveer overeen met de ouderdom, die aan 
de Pithecanthropus van elders wordt gegeven. 

Ik heb bij deze vondsten wat langer willen stilstaan 
om aan de lezers van het hier te bespreken bock een 
dienst te bewijzen. Maar hoe is het mogelijk, jat in 
1963 een boek verschijnt over de oudste mensen zonder 
melding te maken van de bovengenoemde vondsten? 
Herbert Wendt heeft na het verschijnen van dit 
boek in 1954 vele onderzoekingsreizen gtniaaki, o.a. 
naar Zudi-Afrika en naar Zuid-Amerika. Misschien zit 
hij nog in de binnenlanden. Blijkbaar heeft hij geen 
tijd gehad voor een nieuwe bewerking var zijn boek, 
althans van de Nederlandse uitgave, en heeft de uit- 
gever niet langer willen wachten om aan de wen> van 
velen te voldoen, een herdruk van het boek te ver- 
zorgen. 

Nu iets over de inhoud van dit boek, want tot nu 
heb ik maar alleen gesproken over wat er aan ontbrak. 
De schrijver is een Zuidduitse zoöloog, die veel heeft 
gereisd en ook ontzaggelijk veel heeft gelezen. Dat 
laatste blijkt uit de inhoud van het boek. n elk bt ek 
over de oorsprong van de mens vindt men de ve-kalen 
over Hansjacob Scheuchzer, die de getuige van de zond- 
vloed ontdekte, over het conflict Huxley-Wilber iorce, 
over het Piltdown-drama en zovele andere verhalen, die 
men natuurlijk ook in dit boek aantreft, maar ik heb 
nog nergens zoveel interessante gegevens gevoelden als 
in dit boek. Ik zou er jaren naar moeten zoekt r> om 
ze te vinden. Het is een rijk documentaueboek o\ er de 
oergeschiedenis van de mens, waarnaar de lezer telkens 
zal teruggrijpen en ook weer in zal lezen, want het is 
een prettig leesbaar boek, dat ik gaarne aanbeveel. De 
schrijver heeft natuurlijk een eigen visie op bep-alde 
problemen, waar men het niet mee eens hoeft te zijn, 
maar hij laat de feiten toch zo goed mogelijk tot han 
recht komen. Door al die feiten heen loopt rijn bodend 
verhaal. Een kleine correctie. Op bladz. 171 en 172 • 
aan het einde van het interessante verhaal over de ont- 
dekking van de Pithecanthropus van Dubois en zijn 
verdere lotgevallen • suggereert de schrijver, dat 
Weinert in 1927 enige dijbeenderen van de 
Pi.hecanthropus in de collectie-Dbois zou lebben ont- 
dekt. Dit mogen wij zo niet laten voorbijgaan, want 
het was de eminente paleontoloog Dr. J. J. A. B i r n - 
sen O.F.M., die deze belangrijke vondst deed kort 
voor zijn dood in  1932. 

Alle paleoanthropologcn hebben veel aandacht ge- 
schonken aan de miocene apen, die mogelijkerwijze lig- 
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gen in de lijn, die voert naar de Hominiden. Ook 
Wendt schenkt hieraan de volle aandacht en hij blijkt 
er ook een goede kijk op te hebben. Tussen het 
Mioceen en het Pleistoceen lag een hiaat (Plioceen) 
van meer dan 10 miljoen jaren, waaruit geen vondsten 
bekend waren, die enig licht konden brengen. Men 
meent, dat dit wel het geval is met de vondst van de 
Oreopithecus bambolii in 1958 in de bruinkool van 
Toscane • deze aap was reeds in 1872 bekend, maar 
het vinden van een bijna kompleet skelet heeft geleid 
tot een herinterpretatie • en de vondst van de Kenya- 
pithecus wicketi van Fort-Ternan in Kenya in 1961, 
beide uit het begin van het Plioceen. Wij bevinden ons 
hier echter op een terrein, dat nog lang niet voldoende 
bekend is. Nieuwe vondsten brengen wellicht meer en 
ook weer ander licht. Hebener is intussen al zeer 
enthousiast over de vondst van Kenyapithecus (Kosmos, 
Jrg. 59, H. 7, Juli 1963, p. 242•243) en C. S. Roon 
(The origin of Races, New York 1963) gaat zelfs zo 
ver, dat hij deze •Pithecus" verheft tot de rang van 
•Anthropus", dus Kenyanthropus wickeri (Leakey). 
Ook deze aanvullingen zij geschreven met dezelfde 
bedoeling als de voorgaande. 

Het boek eindigt met •De Maya en de mastodon". 
Men kent het verhaal. De mastodon, een olifant, die 
in onze streken reeds lang voor het einde van het 
Pleistoceen is verdwenen, zou in Amerika nog in histo- 
rische tijd geleefd hebben, en wel ten tijde van de 
Maya's. Bij een boekbespreking in dit blad (Natuurhist. 
Maandblad, Jrg. 51, no 9, sept. 1962, p. 130-131) heb 
ik het bestaan van de mastodon in historische tijd in 
twijfel getrokken, maar nu komt de schrijver aandragen 
met argumenten, die mij niet bekend waren. Ik ben 
wel niet overtuigd, doch wel zou ik graag zien, dat dit 
vraagstuk eens aan een grondig onderzoek zou worden 
onderworpen. In alle geval blijkt weer uit dit verhaal, 
hoe goed de schrijver op de hoogte is. 

K. 

Wat is dat voor een dier?. Tabellen ter vaststelling van 
de naam der voornaamste in Noordwest- en 
Midden-Europa in wilde staat levende zoogdieren, 
kruipende en tweeslachtige dieren. Samengesteld 
door Dr. M. A. IJsseling en Dr. A. Scheygrond. 
5e herziene druk met 4 gekleurde en 25 zwarte 
platen en 73 afbeeldingen naar foto's. Thieme &. 
Cie 1962. Prijs geb. • 5,50. 

Bovenstaande uitvoerige titel geeft voldoende aan, 
wat wij in dit boekje kunnen vinden. Voor de vogels en 
vissen wordt naar andere goede werken verwezen. 

Over de bruikbaarheid van deze natuurgids kan men 
eigenlijk pas goed oordelen, wanneer men hem vaak ge- 
bruikt heeft. Het feit echter, dat 14 jaar na het ver- 
schijnen van de eerste druk reeds de vijfde druk nodig 
was, is voor ons een waarborg, dat dit boekje zijn goede 
diensten bewezen heeft. De recensent moet zich beper- 
ken tot enige steekproeven. Deze steekproeven hadden 
een bevredigend resultaat, reden, waarom wij dit boekje 
gaarne aanbevelen. 

K. 

AANKONDIGING 
VAN DE MAANDVERGADERINGEN 

te Maastricht, op woensdag 4 sept. 1963, 
om 19.30 uur in het museum. 

te Heerlen, niet op woensdag 11 sept., 
maar op woensdag 18 sept., om 19 uur in 
het Geologisch Bureau. 

DE NATUUR IN 

Zondag 8 september wandeling over de Bruns- 
sumerheide o.l.v. de heer Boersema, admini- 
strateur van het recreatieschap Brunssumerheide. 
Na de wandeling worden de plannen van dit 
schap besproken in het gemeentehuis van Bruns- 
sum, waar ook delen van de collectie Boersema 
kunnen worden bezichtigd. 

Trein uit Maastricht naar Heerlen 13.45 uur. 
L.T.M.-bus, lijn 4, van Heerlen station naar 
Heksenberg, 14.30 uur. 

Zondag 22 september wandeling over de St. 
Pietersberg van Canne naar Slavante. 

Trein uit Heerlen 13.25 uur. Bus van de 
Belgische Mij N.M.V.B., lijn 24, 14.16 uur tot 
aan de grens bij Canne. Terug met de stads- 
dienst, lijn 5, 

Herfstwandeling in de Ardennen, Zondag 
20 oktober, waarschijnlijk in het dal van de 
Helle aan de rand van de Hautes Fagnes nabij 
Eupen. Men reservere deze datum en geve zich 
nu reeds op aan het museum, tel. 04400•14174. 

DE OMSLAGTEKENING 

De vroedmeesterpad, Alytes obstetricans L., 
door Felix van de Beek naar de natuur 
getekend, is een typisch Zuidlimburgs dier. Wie 
op een zomer-avond door het Zuiden wandelt, 
kan het geluk hebben de •Klungelskes" te horen. 
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