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De “Sauriër” 
van Sibculo

A B

Vindplaats en herkomst
Sibculo bevindt zich in het zoge-
naamde WWW-gebied, dat genoemd 
is naar de Duitse dorpen Wilsum en 
Wielen en het Nederlandse Wester-
haar. Met deze term wordt het stuw-
walcomplex bedoeld, dat zich uitstrekt 
over noordoost Overijssel en het noord-
westelijke deel van het Graafschap 
Bentheim (in de Duitse deelstaat Nie-
dersaksen). De stuwwallen zijn in 
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In 1959 vond Freek Rhebergen een bijzonder fossiel; naar zijn eigen zeggen 
niet te vergelijken met welke vondst dan ook, daarvoor of daarna door 
hem gedaan (afb. 1). De ontdekking gebeurde nota bene bijna tegenover 
zijn toenmalige woning aan de Kloosterdijk in Sibculo. Daar bevond zich 
indertijd de inmiddels spoorloos verdwenen kleine zandgroeve Bolks (Afb. 2).
In ieder geval was in het raadselachtige voorwerp een botstructuur herken-
baar. De vinder rubriceerde het dan ook onder het label “Sauriërbot”, 
nr. S3752, waarbij de “S” staat voor Sibculo.

1 De Formatie van Appelscha stond vroeger 
bekend als de Formatie van Enschede 
(Berendsen, 2008).

belangrijke mate opgebouwd uit sedi-
menten van de Formatie van Appelscha1. 
Deze afzettingen zijn gedeponeerd 
door het Eridanos-riviersysteem, dat 
de Noord-Europese Laagvlakte heeft 
doen ontstaan, ruwweg tussen de ruim 
1 miljoen en 500.000 jaar geleden. 

AFBEELDING 1. | S3752, Coll. F. 
Rhebergen: basisphenoïd van een niet 
nader gedetermineerde krokodil uit de 
Thalattosuchia-groep. A. achteraanzicht, 
B. ventraal aanzicht. Afmetingen:  
grootste lengte, breedte en dikte resp. 79, 
75 en 40 mm.
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AFBEELDING  2. | De positie van de voormalige groeve Bolks in Sibculo, 
aangegeven op de kaart. De huidige situatie in aanmerking genomen, bevond de 
groeve zich 20 m De-Vleggedijk op, en dan 100 m naar het oosten. N.B. de 
nabij gelegen vijver herinnert aan een andere groeve, waar Plioceen zilverzand 
gewonnen werd (Rhebergen, pers. comm., zie ook Akkerman, 2012). 

AFBEELDING 3. | A: Aanwezig in 
de aangekoekte schelpenbreccie: twee 
afdrukken van gastropoda, slechts 
enkele millimeters groot, waarschijnlijk 
toe te schrijven aan een soort van het 
genus Phyllocheilus; B: Phyllocheilus 
volgens Huddleston (1888).

De zanden van de Formatie van Appelscha bevatten zwerfsteenfossielen in grote 
hoeveelheden en van zeer uiteenlopende aard en geologische ouderdom (nadere 
bijzonderheden over deze sedimenten en hun inhoud zijn recentelijk uitgebreid 
beschreven door Akkerman, 2012). Tot de bekende voorbeelden behoren o.a. 
Jura-ammonieten, die geërodeerd zijn uit de Lias en Dogger gesteenten van 
Noord-Duitsland. Een dergelijke herkomst van het hierna te beschrijven fossiel 
wordt door ons waarschijnlijk geacht. 

Het fossiel
Afgaande op details in de structuur is S3752 zonder enige twijfel een bot, zij 
het incompleet (Af b. 1). Het fossiel, zoals bewaard gebleven, is 7,9 cm lang, 

7,5 cm breed en 4 cm hoog. Het is 
grijsblauw van kleur. Met zicht op de 
grootste breedte, doet de vorm 
enigszins denken aan het silhouet van 
een kerkklok. De beschadigingen en 
het ontbreken van gedeelten kunnen 
zijn veroorzaakt door erosie tijdens 
fl uviatiel transport. Het oorspronke-
lijke oppervlak, voor zover nog aan-
wezig, is geheel bedekt door korsten 
van een schelpenbreccie. Deze lijkt 
vrijwel helemaal te bestaan uit twee-
kleppigen van één soort van het genus 
Nucula. Ook zijn er twee identieke, 
slechts enkele millimeters grote, af-
drukken van gastropoden waarneem-
baar (Afb. 3AB). In beide gevallen 
hebben alleen de eerste windingen ná de 
protoconch sporen nagelaten. Opval-
lend zijn de drie evenwijdige richels, 
die parallel lopen met de windingen. 
Het gaat hier dus vrijwel zeker om 
huisjes van een soort van het genus 
Phyllocheilus (Morris & Lycett, 1851).  
Phyllocheilus doet overigens denken aan 
een “Jura-versie” van het welbekende 

hedendaagse pelikaansvoetje (Afb. 3B). 
Bovengenoemde gegevens, in com-
binatie met de kleur, wijzen op een 
Vroege Midden-Jura ouderdom (iets 
jonger dan de Lias-Dogger-over-
gang). Dat is volledig in overeenstem-
ming met de ouderdom van andere 
zwerfsteenfossielen, die door Freek 
Rhebergen in Sibculo gevonden zijn 
(Rhebergen, persoonlijke communi-
catie, 28-12-2013).
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De staat van het fossiel belemmert in 
hoge mate het onderscheiden van ken-
merken. Het enige houvast wordt ge-
boden door de aanwezigheid van een 
concave kant in combinatie met twee  
boonvormige structuren, gepositioneerd 
in elkaars spiegelbeeld (Af b. 1B). 
Dat wijst sterk in de richting van een 
schedelelement, en wel een basisphenoïd, 
omdat een dergelijk bot ventraal, dus 
aan de onderkant, twee zogenaamde 
processi pterygoidei2 heeft in exact de-
zelfde positie. Het basisphenoïd vormt 
een onderdeel van de schedelbasis. De 
concave kant vormt dan de aanslui-
ting met het basioccipitale (Afb. 4AB). 
In anatomisch verband en in ventraal 
aanzicht, wordt het basisphenoïd ge-
deeltelijk bedekt door de uiteinden 
van het pterygoïd3, dat op zijn beurt 
bijdraagt aan de afgrenzing van de 
neusholte (Afb. 4B).

De schedelbasis bestaat van voor naar 
achter gezien uit drie elementen: het 
parasphenoïd, het basisphenoïd en het 
basioccipitale. Vanuit evolutie-perspectief 
kunnen deze beenderen eigenlijk be-
schouwd worden als hoogst gespecia-
liseerde wervels (Shubin, 2009). Het 
basioccipitale staat in contact met de 
eerste echte wervel: de atlas.

Vanwege de grootte en de ouderdom 
van S3752, kan dit basisphenoïd eigen-
lijk alleen maar afkomstig zijn van 
een krokodil uit de Thalattosuchia-
groep. Voor zover nog waarneembaar, 
vertoont S3752 grote overeenkomst 
met gepubliceerde voorbeelden van 
deze botten van dergelijke krokodillen 
(zie bv. Young et al., in druk). Deze 
determinatie is in overeenstemming 

met de verspreiding van deze dieren in het Europa van de vroege Jura (Mueller-
Töwe, 2006) (Afb. 5). Een schelpenbreccie, bestaande uit één of zeer weinig 
soorten, wijst op een estuarien of kustnabij marien milieu, waarin zulke 
reptielen zich thuis zullen hebben gevoeld.

Krokodillen uit de Thalattosuchia-groep
Tot de Thalattosuchia worden twee Mesozoïsche krokodillenfamilies gerekend 
(Wilkinson et al., 2008; Young et al., in druk). Hiervan worden fossielen in mariene 
afzettingen gevonden. 
De Teleosauridae, die leefden vanaf de Vroeg-Jura tot in het Vroeg-Krijt (Afb. 6), 
doen sterk denken aan de nu nog bestaande, meer dan 7 meter lange Ganges-
gaviaal, die met recht een levend fossiel genoemd mag worden en die van alle 
levende krokodillen het meest aan water gebonden is.

2 letterlijk vertaald: vleugelvormige voortzettingen 
(Ziegler & Bresslau, 1927).
3 in het Nederlands: vleugelbeen.

AFBEELDING 4. | Schedel-anatomie van Steneosaurus; a: dorsaal; b: ventraal. Aangegeven is de positie van het basisphenoïd (ingekleurd). 
boc = basioccipitale, bsp = basisphenoïd, pt = pterygoïd. Naar het ongepubliceerde proefschrift van Mueller-Töwe, 2006, dat is te vinden 
via: http://ubm.opus.hbz-nrw.de/volltexte/2006/1187/pdf/diss.pdf (het betreft hier Figure 3, met uitleg van de afkortingen in Chapter 2).

AFBEELDING 5. | Paleogeografi e van Europa tijdens de Vroege Jura, met daarop 
aangegeven in situ vondsten van krokodillen uit de Thalattosuchia-groep. 
Voor verklaring der cijfers, zie Mueller-Töwe, 2006: 
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AFBEELDING 7. | Metriorhynchus 
jaekeli, een krokodil uit de familie 
Metriorhynchidae; Naturmuseum 
Senckenberg, Frankfurt am Main. 
Foto: Wikipedia.

De Metriorhynchidae, met een voorkomen vanaf de Midden-Jura tot in het Vroeg 
Krijt (Afb. 7), waren met hun peddelvormige poten en hun ichthyosaurus-achtig 
geknikte staart nog meer aangepast aan een leven in zee.

Helaas biedt S3752 nog onvoldoende aanknopingspunten, om toeschrijving aan 
één van beide families, of een meer gedetailleerde determinatie binnen één daarvan 
mogelijk te maken.
Hoewel S3752 een stukje bot is met bescheiden afmetingen, moet het toch hebben 
toebehoord aan een krokodil van aanzienlijke grootte. In afbeelding 4 valt te zien 
dat de totale schedel zeker 15 maal de lengte van het basisphenoïd heeft, 

AFBEELDING 6. | Steneosaurus bollensis, een krokodil uit de familie 
Teleosauridae, uit de “Posidonienschiefer” van Holzmaden, 
Zuid-Duitsland. Foto: Wikipedia.

terwijl afbeelding 7 toont dat de 
lichaamslengte een keer of zes de 
schedellengte meet. Een basisphenoïd 
van ca. 8 cm hoort dus bij een 
krokodil van zeker 7 m lang.

Slotwoord
Wij willen Freek Rhebergen bedanken 
voor zijn toestemming, om dit bijzon-
dere botfragment te bestuderen, en 
feliciteren hem van harte met het be-
reiken van zijn tachtigste verjaardag: 
absoluut een mijlpaal in zijn rijke leven. 
En daar maken belangrijke bijdragen 
aan de mooie wetenschap van de 
paleontologie deel van uit. Dat is niets 
teveel gezegd. “Ad amorem rerum fossam” 
(Vrij vertaald: uit liefde voor fossielen) 
om met Earle E. Spamer van de 
Academy of Natural Sciences 
in Philadelphia te spreken! 


