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Mineralen, geologie en fossielen
(of uw eigen volgorde)
F. v a n D a m

Sedert een groot aantal jaren ben ik lid van diverse verenigingen waarin de drie aspecten uit de titel
in wisselende prioriteiten aan de orde komen. Ik spreek dan van organisaties van amateurs of hobbyisten. Leden zijn, binnen mijn gezichtskring, bijna altijd verzamelaars, incidentele of rabiate.
Excursies ondervinden vaak grote belangstelling. Het valt daarbij op dat geologisch geïnteresseerden (processen, profielen, tijdvakken, etc; zeg maar: 'Pannekoek-lezers') fossielen wel en mineralen
niet tot hun belangstellingssfeer rekenen. Omgekeerd denk ik dat mineralenverzamelaars meestal
een geringere algemeen-geologische belangstelling hebben. Een tussenpositie nemen de gesteenteverzamelaars in. Als ze iets dieper graven ontkomen ze er niet aan de mineralogische samenstelling en de kenmerken van geologische processen te evalueren bij naamgeving en ordening. Des te
merkwaardiger is het dat vrijwel elke vereniging deze bloedgroepen combineert, soms nog met stenenslijpers (deftig gezegd: lapidaristen) en edelsteenliefhebbers. Betrekt men binnen dit oordeel de
onderwerpen die buiten deze sectoren in lezingen van de clubs of afdelingen nog ter sprake komen
dan scoren vacantie- en reisverhalen (met een vleugje van het een of ander) hoog.

Indien verenigingen of afdelingen een
tijdschrift of clubblad uitgeven verwacht men in de onderwerpen een
zekere weerspiegeling van wat de leden beweegt om lid te worden of te
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blijven. Voorwaar geen gemakkelijke
taak voor een redacteur. Zijn gevoel
voor evenwicht in het leesvoer kan
door de aangeleverde of juist ontbrekende kopij zwaar worden gefrus-

treerd. Gemeten aan persoonlijke belangstelling heb ik het gevoel dat een
aantal aspecten in Grondboor en Hamer onderbelicht blijven en ik noem
dan vanuit persoonlijke zicht: minera-

len en het buitenland. O m bij de laatste te beginnen. Een "Nederlandse"
geologische vereniging is door het
predikaat "Nederlands" niet beperkt
tot wat in ons land kan worden gezien
of gevonden. In deze tijd van grote
mobiliteit trekken Nederlanders overal
heen, zoeken overal fossielen of mineralen en zien geologische profielen en
landschapsformaties die juist niet eigen zijn aan hun dagelijkse omgeving.
En in de afdelingen komen zulke onderwerpen dikwijls aan de orde. Ik
denk o.m. aan de onvergetelijke lezingen met dia-presentaties van wijlen
prof. De Jong.
Het kan natuurlijk zijn dat de zichtbeperking tot de Nederlandse grens de
rubriek "mineralen" begrensd heeft
gehouden. Goed uitgekristalliseerde
stukken zijn bij ons uiterst zeldzaam.
En met beperkte verscheidenheid.
Maar gelukkig kunnen we ook over de
grens gaan.
Er is een tweede, mentale, beperking:
in grote kringen wordt negatief geoordeeld over verzamelen door middel
van de portemonnee. Zelf zoeken
hoort. Ruilen of krijgen mag. Kopen is
niet "echt". Vanzelfsprekend beschikken weinigen over zoveel vrije tijd,
klim- en hak-energie, en natuurlijk
toch ook weer geld, om zich aldus
een bewonderenswaardige collectie
op te bouwen.
Wellicht dat nog een derde factor, ook

van mentale aard, in het spel is. Bij
fossielen speelt vermoedelijk de intellectuele factor een grotere rol. Mineralenverzamelaars geven wellicht hun
gevoelens meer voorrang. Het gaat
om de esthetische kick. En allen voelen zich schatgravers.
Wie meer wil dan alleen naar iets
moois kijken verzamelt of bestudeert
ook dat wat primair wetenswaardig is
aan mineralen. Dan ontkomt men niet
aan kennis van de processen waarin
mineralen ontstaan, processen welke
men zowel vanuit een chemische als
vanuit een geologische hoek kan bezien. De gehele aardkorst, inclusief de
daarin voorkomende fossielen, bestaat nu eenmaal uit mineralen. Toch
zeker een reden om er aandacht aan
te schenken.
Geologie is een in hoge mate technische vakwetenschap met een groot
domein, onderverdeeld in gespecialiseerde vakgebieden en beoefend met
behulp van computers, wiskunde en
uitermate ingewikkelde en kostbare
instrumenten. De student die dit vak
kiest zal wellicht een grote belangstelling hebben voor de natuur of voor mineralen of fossielen maar in de praktijk
zoekt iedereen zich een niche om een
goede boterham te verdienen. Industrie, mijnbouw, waterbeheersing, landbouw en vele andere maatschappelijke activiteiten maken zich de specialisaties van geologen ten nutte. Liefde

voor zijn (of haar) vak of onderdelen
daarvan is natuurlijk mooi meegenomen. Maar - enkele tot semi-wetenschappers veredelde leken uitgezonderd - de instelling van de amateur is
onvergelijkbaar ver daarvan verwijderd. Gelukkig zijn vele wetenschappers en praktijkmensen die lezingen of
dia-presentaties verzorgen voor belangstellende leden van verenigingen
op dit gebied bereid en in staat de
materie verteerbaar te maken voor
ongeschoolde geesten.
De grote vraag voor een redactie is
natuurlijk hoe ver ook zij moet, mag of
kan afdalen tot grootst gemene delers
in kennis en belangstelling. Ik denk
dat alleen al met de discussie over deze vraag vele bladzijden of zelfs nummers kunnen worden gevuld. Als de
bal eenmaal rolt komen misschien
steeds meer wensen los. Een gesprek
met uw redacteur over mijn voorkeursthema, de mineralen, lokte onmiddellijk een verzoek uit om daarover
iets te schrijven. Spreekt u ook eens
over uw wensen. Wie weet staat dan
van u de volgende maal iets in G & H .
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GEOVARIA
Laatste Europese dinosauriërs kwamen uit Afrika
H. Huisman

Dat dinosauriërs in de mode zijn blijkt
niet alleen uit het relatief grote aantal
boeken dat over deze dieren verschijnt. Ook in deze rubriek wordt ruime aandacht geschonken aan deze
zeer tot de verbeelding sprekende
dieren.
Nu weer een bericht over de ontdekking dat de laatste dino's, die in het
Boven-Krijt van Europa leefden, afkomstig waren uit Afrika. In de vorige
eeuw zijn resten van deze laatste vertegenwoordigers van de dinosauriërs
in aardlagen in het zuiden van Frank-

rijk geïdentificeerd als Titanosauriërs.
Deze groep van dinosauriërs was tot
nu toe alleen bekend van het zuidelijk
halfrond. Ze zijn tegen het eind van
hun tijdvak pas naar Noord-Afrika gemigreerd.
Het heeft er alle schijn van, dat ook de
roofdinosauriërs die in het Europa van
het Boven-Krijt leefden, uit Afrika afkomstig zijn. In de omgeving van
Montpellier in Frankrijk is het snuitgedeelte van een dinosauriërschedel gevonden, die tot de groep van de Abeli-

sauriers behoort. Deze groep dino's
kent men intussen bijzonder goed uit
Zuid-Amerika. Fossiele overblijfselen
van deze dieren uit Afrika en India geven aanwijzingen dat zijn op alle oorspronkelijk tot het Gondwanaland behorende continenten voorkwamen. Zij
vervulden daar klaarblijkelijk dezelfde
ecologische rol als de Tyrannosauriërs
in Noord-Amerika en Centraal-Azië.
Deze Abelisauriërs bezaten naast een
indrukwekkende bek vol tanden, ook
nog een gehoornde schedel.
De logische gevolgtrekking van de
vondst bij Montpellier is niet uitsluitend
een die paleontologen aangaat. Voor
de geologie, waar het gaat om de verdeling van land en zee in het laatste
deel van het Boven-Krijt, is deze
vondst minstens zo belangrijk.
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