
naar een veil iger plek gebracht waar
door ze bewaard zijn gebleven. 
In 1971 werd de volgende versie van 
het Sterzeleanum geopend, die tot 
1991 bleef bestaan. De laatste 10 jaar 
zijn er door de bouwactiviteiten veel 
nieuwe vondsten gedaan, zowel door 
professionals als door amateurs. 
Enkele jaren geleden is de huidige 
versie van het Sterzeleanum geopend 
en ter gelegenheid hiervan is een 
prachtig boek verschenen, getiteld: 
Der Versteinerte W a l d von Chemnitz ' . 
Het is gemaakt door een team van 
medewerkers onder aanvoering van 
de huidige directeur van het museum, 
de paleobotanicus Dr. R. Röbler . 

O m deze boekbespreking meer door
leefd te kunnen schrijven, ben ik, 
samen met mijn vrouw, naar Chem
nitz gegaan voor een negendaagse 
vakantie. Ik had trouwens nog twee 
andere redenen o m dit te doen. Ten 
eerste wi lde ik mijn internetvriend 
J ü r g e n Meyer in Zwickau (http://  
home.t-online.de/home/Pfossilien/) 
eens ontmoeten en ten tweede wi lde 
ik proberen stukjes Psaronius te 
verwerven o m samen met slijpplaat-
jesmaker en fotograaf Hans de Kruyk 
een stukje te kunnen schrijven over 
deze intrigerende boomvaren . 

Het ' M u s e u m für Naturkunde' is 
prachtig. Het is gevest igd in een van 
de weinige oude gebouwen die in 
Chemnitz bewaard zijn gebleven en 
het heeft een brede collectie, waarvan 
het 'Insektarium', met veel levende 
insecten, ons bijzonder aansprak. 
Maar het meest trok ons natuurlijk 
het Sterzeleanum in de onderste ver
dieping met zijn vele verkiezelde 
booms tammen en zijn talloze kleur
rijke, gepolijste s tamdoorsneden. 
De structuurverschillen van de stam
men van de diverse plantengroepen 
komen duidelijk naar voren: boom
varens (Psaronius), paardenstaarten 
(Catamites), zaadvarenbomen 
(Medullosa) en cordaites en coniferen 
(Dadoxylon). 

Van tijd tot tijd begint het licht te flik
keren in de zaal en dat betekent dat 
de vulkaan op uitbarsten staat. J e 
gaat dan op een van de versteende 
booms tammen voor een groot 
scherm zitten en vervolgens laat je de 
oorverdovende, mult imediale eruptie 
over je heen komen. 

Heel leuk! Buiten het gebouw is een 
versteend w o u d opgesteld, bestaande 
uit vele booms tammen en - stronken 
te midden van levende varens en an
dere relicten uit de oertijd. 

Het boek is eigenlijk een catalogus 
van het nieuwe Sterzeleanum, maar 
niet in de traditionele vo rm: het is ge
schreven als een gewoon boek. Eerst 
wordt de geschiedenis van het onder
zoek, inclusief oude vondsten, uitge
breid behandeld. Verder worden , en 
dat v ind ik persoonlijk het interessant
ste deel van het boek, de verschil len
de plantengroepen uit het Vroeg-
Perm van Chemnitz behandeld. En dat 
al lemaal vanuit het perspectief van de 
dr iedimensionale conservering van de 
planten. Ook het dierenrijk komt aan 
de orde, hoewel daarvan maar wein ig 
bewaard is gebleven. 

Andere hoofdstukken uit het boek 
geven een reconstructie van het 
Permlandschap, een overzicht van de 
geologie van Chemnitz, de wijze 
waarop de fossielen ontstaan zijn in
clusief het onderwerp verkiezeling, en 
een analyse van de vulkaanuitbars
t ing. Tenslotte is er een aanhangsel 
met een uitgebreide literatuurlijst en 
een flora- en een faunalijst. Het boek 
is voor de g e ï n t e r e s s e e r d e leek goed 
te lezen al moet er bij s o m m i g e 
gedeelten wel wat doorzettings
vermogen aan te pas komen in ver
band met vaktermen. J a m m e r genoeg 

staat er geen verklarende woordenli jst 
en ook geen index in. Het boek is in 
het Duits geschreven maar aan het 
eind van elk hoofdstuk staat een uit
gebreide, heldere samenvatt ing in het 
Engels. Er zijn meer dan 500 fraaie 
afbeeldingen, waarvan vele in kleur. 
De foto's hadden naar mijn smaak 
gemidde ld wel wat groter gemogen 
en gezien de kwaliteit had dat ook 
best gekund. De prijs is laag te noe
men: € 29,95 (exclusief verzendkos
ten). Het kan besteld worden bij het 
M u s e u m für Naturkunde, Theaterplatz 
1, D-09111 Chemnitz, Duitsland. A l 
met al een aanrader voor mensen met 
paleobotanische belangstell ing en 
voor verzamelaars van verkiezeld 
hout. 

Of er in Chemnitz nog te verzamelen 
valt? Volgens ingewijden is het heel 
moeilijk o m zelf nog wat te v inden. 
Bij grondwerkzaamheden komt nog 
wel het een en ander te voorschijn, 
maar de mensen op de bouwplaats 
zijn zich terdege bewust van de waar
de van de vondsten. En dat ik er zelf 
toch in geslaagd ben o m enkele stuk
jes Psaronius te bemachtigen, heeft 
meer te maken met sociale vaardighe
den dan met snuffelen in aardlagen. 
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De auteur van dit boek komt al 25 jaar 
in Zuid-Frankrijk en kent de fossielen 
uit die streek als geen ander. Hij heeft 
meer dan 60 maal de gebieden van de 
Causses en de Provence doorkruist. 
Daar bezocht hij vele uit de literatuur 
bekende ontsluit ingen en ontdekte 
vele nieuwe vindplaatsen van fossie
len. Meer dan 100 vindplaatsen uit 41 
gebieden zijn in dit boek besproken. 
De fossielen uit 23 tijdperken, van de 
vroege Jura van de Causses tot aan 
het Plioceen van de Provence. Op 104 
kleurenfotopagina's zijn meer dan 
1300 fossielen afgebeeld. Hiervan zijn 
de vondstmogel i jkheden besproken. 
Naast ammonie ten , belemnieten, slak
ken, mosselen, brachiopoden, stekel-
huidigen en koralen zijn ook bryo-

zoen, w o r m e n , vissen, kreeften, mi 
cro- en plantenfossielen afgebeeld. 
Uit de Jura komen 16 vindplaatsen en 
36 fotopagina's, 19 vindplaatsen uit 
het Krijt (48 fotopagina's) en 6 v ind
plaatsen uit het Tertiair (20 fotopagi
na's). 

Het boek begint met een uitgebreide 
overzichtstabel over de betreffende 
tijdperken. Er zijn geen stratigrafische 
afbeeldingen. De toegangswegen zijn 
duidelijk weergegeven. Op de detail
kaartjes zijn parkeerplaatsen aangege
ven. De literatuurlijst geeft artikelen 
weer tot uit het jaar 2000. 
Kor tom: een aantrekkelijk boek voor 
hen die op 'fossielenjacht' wi l len 
gaan. 
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