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ZUID-LIMBURG. 

IN de eerste dagen van Juni houdt de Nederlandsche Natuurhistorische Ver-
eeniging haar algemeene vergadering te Maastricht en bij die gelegenheid 
organiseert zij excursies langs het Maasdal en in het heuvelland van het Geul

gebied. Dit is de tweede maal in korten tijd, dat een groot gezelschap Hollandsche 
natuurkenners in de gelegenheid is, om op zeer bijzondere wijze in aanraking 
te komen met het natuurschoon van Zuid-Limburg en kennis te maken met vele 
goede Limburgers, die hun gewest naar waarde weten te schatten en op zeer 
behoorlijke wijze het rijke materiaal, dat daar voorhanden is, wetenschappelijk 
bewerken. Elders in deze aflevering kunnen onze lezers van dien rijkdom eenig 
begrip vormen, waar rector Cremers probeert een denkbeeld te geven van de 
schatten van het Natuurhistorisch Museum te Maastricht. Er komen handen en 
hoofden te kort, om te verwerken, wat daar in de talrijke zalen en niet minder 
talrijke kasten en krochten is opgehoopt. En zooals het met dat Museum is, gaat 
het ook met heel Zuid-Limburg: wij zijn er nog lang niet aan toe, om botanisch, 
zoölogisch, geologisch, anthropologisch de rekening op te maken van deze streek. 
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2 DE LEVENDE NATUUR. 

't Is maar niet een uithoekje van een bergland, dat binnen onze grenzen ver
dwaald schijnt geraakt, maar een allermerkwaardigst complex van formaties, dat 
middenin elk bergland ter wereld nog een goed figuur zou maken en dat zelfs 
den ervaren onderzoeker nog steeds nieuwe verrassingen en verrukkingen verschaft. 
Zoo goed als de kolenlagen, die hier zijn aangeboord, nog eeuwen lang ons 
kunnen voorzien van onmisbare brandstof, zoo kan ook het natuurschoon van 
dit gewest aan geslachten op geslachten het Nederlandsche volk bevredigen, 
waar het verlangend is naar schoonheid en wetenschap. 

Het komt ons voor, dat Zuid-Limburg nog lang niet zooveel vrienden heeft, 
als wij zouden mogen verwachten en wij hopen, dat de excursies van de 
Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging daar verandering in zullen brengen. 
De bloei van het Limburgsch Genootschap leert ons, dat in engen kring de be
langstelling reeds vrij groot genoemd mag worden, maar het is zeer noodig, dat 
deze belangstelling zich verder uitbreidt, opdat eenmaal de rest van Nederland 
bereid en in staat zij, om het Limburgsch landschap te redden, wanneer dat in 
zijn edelste deelen wordt bedreigd. 

Toen twee jaar geleden het Natuur- en Geneeskundig Congres te Maastricht 
vergaderde, heeft dat zich ingelaten met de droevige geschiedenis van den Sint 
Pietersberg en de bekende motie aangenomen, waarin de Gemeente Maastricht 
en de Vereeniging tot behoud van Natuurmonumenten werden aangespoord, om 
maatregelen te treffen voor het behoud van den berg. De Vereeniging heeft alle 
mogelijke moeite gedaan, om aan dien wensch gevolg te geven, maar het eenige 
resultaat dat zij tot nu toe heeft verkregen is, dat men het nooit meer zoo ver 
mag laten komen en dat de overheid bij het verleenen van concessies zich toch 
tijdig dient af te vragen, of ook het vaderlandsch belang wordt geschaad. Er 
bestaat nog altijd groot verschil van meening over de betrekkelijke waarde van 
ideëele en materieele belangen. De laatste lijken het gemakkelijkst wiskundig te 
benaderen, de eerste komen pas tot hun recht, wanneer ze duidelijk gevoeld 
worden door de menigte. Welnu, wij hopen, dat deze menigte moge aangroeien 
door de deelnemers aan de excursie van onze Natuurhistorische Vereeniging en 
dat ieder excursionnist moge verkeeren in een propagandist, om van Sluis tot 
Delfzijl belangstelling te wekken voor het land van Maas en Geul en Geleen. 
Het zal niet lang duren, of de mate van die belangstelling zal worden beproefd, 
want er dreigt voor Zuid-Limburg reeds allerlei gevaar. Daarom hoop ik, dat het 
met de Pinksterdagen mooi weer zal zijn en dat de excursie vlot van stapel zal 
loopen. JAC. P. THUSSE. 


