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geavanceerd, 

HET VERZAMELEN VAN VERSTEENINGEN. 
^ S we advance in years our objects of wonder daily diminish!" 

Dat mag in sommige gevallen waar wezen, ik geloof niet dat het 
voor natuurvrienden geldt; tenminste aan mij zelf bemerk ik er 
weinig van; er komt telkens weer wat nieuws in mijn natuurstudie, 
dat verwondering en diepe bewondering wekt, al ben ik al aardig 

wat mijn jaren betreft. Misschien ook is dat blijven bewonderen 
een gevolg ervan, dat ik niet mij tot een speciaal onderdeel van de natuurstudie 
mocht bepalen; maar, na een poosje met lust in het één gewerkt te hebben, 
door allerlei omstandigheden genoodzaakt werd, weer aan wat anders te beginnen. 
Dat is in den regel niet bevorderlijk voor het diep doordringen in een of ander 
onderdeel; maar het heelt het voordeel, dat men de dingen in hun verband blijft 
zien, en bovendien, dat ze niet al te gewoon voor je worden, wat uitteraard 
dikwijls belet er het buitengewone in te zien. 

Zoo ben ik nu weer sedert eenige jaren met de fossielen bezig en soms 
betrap ik mezelf, dat ik veel te lang in mijn hand zit met een of andere verstee
ning, — die ik wilde determineeren of teekenen of etiquetteeren — en aan heel wat 
anders ben gaan denken, dan aan de soort waartoe het diertje waarschijnlijk be-
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hoorde, of den geologischen tijd waarin het leefde. Mijn afdwalende gedachten raken 
dan dikwijls kwesties waarover een amateur-naturalist, die niet veel vrijen tijd 
heeft, eigenlijk maar niet moest denken, omdat er vooreerst toch geen bevre
digend antwoord op te krijgen is. Zoo bijvoorbeeld: Als toch alles wat leeft tot 
stof vergaat, waarom moest dan dit zonderling wezentje, deze trilobiet waaraan 
ik nog de oogen kan onderscheiden, opgehouden worden op dien weg? Niet een 
poosje, maar meer dan duizend keer duizend jaren? 

Welke onberekenbaar talrijke en geheel verschillende omstandigheden moesten 
samen loopen, om mij mensch van de twintigste eeuw onzer jaartelling, dit 
staartstukje van een inktvisch in handen te spelen, waarvan de eigenaar rond
zwom in een zee, die sedert aeonen niet meer bestaat! 

Wat een wisselvalligheden, het rijzen en dalen van landen, het komen en 
gaan van zeeën moesten gebeuren, opdat dit brokje kalksteen ons menschen nu 
zou komen vertellen, dat er eens in het grijs verleden millioenen dieren bestonden, 
waarvan tegenwoordig soort noch geslacht meer in leven is? 

En als er eens geen krachten en mach
ten geweest waren, die deze getuigen uit 
den oertijd der aarde voor ons hebben be
waard om ze tot ons te doen spreken, in 
hoever zouden dan onze gedachten over 
den levensgang op aarde verschillen van 
onze tegenwoordige ideeën over de levende 
natuur en de vorming der aardkorst? 

Wat is het toch, dat mij dit oester
schaaltje uit den Juratijd, dit horentje uit 

Ben ampMî wMffi0uî &Devooiwee. den krijtzee zooveel belangwekkender doet 
zijn, dan een brokstukje dat ik nu aan het 

strand vind, en er nauwelijks van te onderscheiden is! Is het omdat het zoo 
ontzaglijk oud is, is het de bekoring die van het antieke uitgaat? Maar een 
kiezelsteentje uit het grindpad van mijn tuintje is ongetwijfeld nog veel ouder. 

De fossiele schelp is zeldzamer, dat is waar; en alles wat zelden wordt 
waargenomen, heeft alleen daarom al waarde; want de uitzondering, dus het 
buitengewone natuurproduct, kan belangwekkend zijn, omdat zooiets het gewone 
beter leert opmerken; een witte musch trekt ieders aandacht; maar ook een 
zwart varken onder vele witte, evengoed als een wit schaap onder een kudde zwarte. 

Bij de fossielen komt er nog iets bij, — en dat is, dunkt mij, de hoofdzaak — 
die dingen uit den oertijd hebben ons iets te vertellen; het zijn historische 
documenten uit een ontzaglijk ver verleden, waaruit geen enkel bericht bij 
menschelijken overlevering tot ons komen kon, eenvoudig doordat er toen nog geen 
sprekende of schrijvende menschen bestonden. Wel zijn er later legenden ontstaan 
door de vondsten van reusachtige beenderen van fossiele dieren. Eerst in den 
laatsten tijd hebben de menschen zelf do fossiele resten leeren spreken. 
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Als, waar ter wereld ook, het zij diep in den bodem van Amerika, of Japan of 
in Australië een voorwerpje gevonden mocht worden, geheel gelijk in vorm en kleur 
en samenstelling, met hetspiraalsgewijs gewonden schelpje dat op 't oogenblik voor 
mij ligt, dan zegt dit nietig dingetje den deskundigen vinder duidelijk: Hierop deze 
vindplaats heeft eens een zee gegolfd van groote diepte, en wel in den zelfden tijd 
dat in Midden-Europa de aardlagen ontstonden, die thans, onder andere bij Stuttgart 
en bij Winterswijk, aan de oppervlakte komen. In die zee stroomde langzaam 
met breeden mond een groote rivier uit, die geweldige massa's fijn slib mee
voerde en voor zijn mond liet bezinken. 

Ook kan een versteening, dit is een rest of spoor van eenig levend wezen uit 
de oudheid, dikwijls uitsluitsel geven over de levenswijze van het dier of de 
plant, kan iets te zeggen hebben over zijn voedsel, zijn beweging, zijn wijze van 
prooizoeken en van vluchten; ook al is de geheele soort geheel en sedert ontel
bare eeuwen uitgestorven. Door vergelijkende studie kan dikwijls van zoo'n ver
dwenen wezen nu nog de plaats aangewezen 
worden, die het in de keten van schepselen 
uit zijn tijd innam; evenzeer als hetzelf 
inlichting geeft over de omgeving, waarin 
het leefde, en over den tijd van oorsprong 
van het gesteente, waarin het geworden werd. 

Er zijn nu al zoo ontzaglijk veel fossiele 
soorten in een groot aantal individuen ont
dekt en tot in bijzonderheden bestudeerd, 
dat, wat aan de eene vondst ontbreekt, door 
een ander, die misschien even gebrekkig is, 
kan worden aangevuld; de kennis van vele Ruggcheip van dea uueakop van boven gezien. 
uitgestorven dieren of planten is daardoor al 
zoo volledig geworden, dat er van een biologie, een levensleer der fossiele levens
vormen, kan worden gesproken; inderdaad, er is al een groot en degelijk werk 
verschenen, dat den naam draagt van de allernieuwste wetenschap: PatooWo%?e; 
(door Professor Abel uit Weenen). 

Somtijds vertelt zoo'n fossielschelpje de moderne schatgravers meteen, welke 
kans zij hebben in die streek op kostbaarheden als steenkool, petroleum, bruin
kool, goud, asphalt, diamant, zout of ijzer; zij weten door zoo'n fossiel, waai
en hoe diep zij nog moeten boren of graven om den verborgen schat aan te 
toonen, óf anders, dat zij hun geld en moeite wel kunnen sparen. Werkelijk, 
behalve een ideeële hebben zeer vele fossielen ook nog een practische waarde. 

Eens in de hand van een verzamelaar overgegaan, of in de vitrine van 
een museum geplaatst, is de practische waarde in den regel verloren; tenzij 
zeer nauwkeurig is aangegeven de omgevende steensoort, en vooral de juiste 
vindplaats, horizontaal zoowel als verticaal, d.w.z. waar op aarde en op welke 
diepte onder de tegenwoordige oppervlakte. 
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Een collectie fossielen zonder vindplaats, heeft nog minder waarde dan een 
plantenverzameling zonder nauwkeurige plaats van herkomst op het etiquet. 

Dit geld ook voor de gesteenten en de mineralen. Er zijn natuurlijk 
uitzonderingen. Sommige fossielen hebben zulk een klein verspreidings
gebied, dat zij ook zonder aanwijzing van vindplaats hun waarde 
behouden; maar sterk gedaald is die waarde stellig en zeker. 

Daarom, wie met het verzamelen wil beginnen van deze buiten
gewoon belangwekkende natuurvoorwerpen, moet nooit of nimmer 
vergeten, dadelijk bij het vinden, zijn vondst te merken of voorloopig 

Een «stekeu te nummeren, opdat zijn geheugen hem later geen parten speelt. Een 
zeeëgei uit onjuiste naam kan verbeterd worden, een verkeerde vindplaats staat 

gelijk met een ontbrekende of is nog erger. Het determineeren kan 
altijd nog gebeuren, zoo noodig door een specialiteit in de groep. 

Het bewaren van fossielen is al zeer gemakkelijk; behalve enkele zeer brooze 
of vergankelijke voorwerpen — zooals week geworden tanden of beenderen, en in 
pyriet of in ijzerroest veranderde schalen •— eischen ze geenerlei verzorging; alleen 
een goed etiquet en een goede, droge bewaarplaats; die natuurlijk ook vrij van 
stof moet zijn. 

Moeilijker is het vinden, het opzoeken, het verzamelen zelf. De klacht van 
de beginners: „Ik vind nooit iets, als een ander het mij niet aanwijst," is een 
zeer gewone en verklaarbare. Levende planten en dieren vallen veel gemakke
lijker is het oog, door hun kleur en vorm en vaak door de beweging. Wie 
reptielen en amphibien verzamelt, bijvoorbeeld, let na een poos in hoofdzaak op 
beweging en geluid, op geritsel in de heidestruiken, golving in het water van 
een plasje; de levende dieren verraden zichzelf; de fossielen zijn stil en stom en 
bijna altijd verscholen. 

Ieder, die bij het zoeken naar fossielen een kansje op buit wil hebben, 
moet twee dingen goed weten; waar hun aanwezigheid mogelijk is en waar niet; 
en dit staat in verband met hun aard, dat 
wil zeggen: hun wijze van ontstaan, de ver
schillende mogelijkheden van fossiliseering of 
petriflcatie. 

In de eerste plaats: Wat kan fossiel 
worden ? In het algemeen gesproken alles wat 
geleefd heeft; elk dier, elke plant kan, door 
omstandigheden, van zijn aanwezigheid op 
aarde sporen nalaten, die de eeuwen trotseeren. 
Dit is echter theorie; voor de practijk geldt, 

' . u w n0 j „„„,1,^11,,^ (,,,„ konuil mi de DevonUobe 
althans wat de dieren betreft, de regel: alleen riffen, met «gn dekMitie. De«e Mort vomde 

' geen kolonies. 

van wat harde deelen heeft, kan op den langen 
duur iets overblijven. De weeke deelen, huid en haar, spier en zenuw, verdwijnen 
spoorloos. Het groote gros van een palaeontologische verzameling bestaat dan 
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ook uit schalen en schelpen, beenderen en tanden, of de afdrukken en indrukken 
er van in het omringende gesteente. 

Wel zijn er dieren gevonden met huid en haar, ofschoon de soort sedert 
ondenkbaar langen tijd is uitgestorven; ook zijn van sommige de spieren, zelfs de 
inhoud van de maag, en uitwerpselen bewaard gebleven; ja, kwallen en teere 
plantendeelen, vruchten, bloemen en ook stuifmeelkorrels zijn gevonden en her
kend, maar dat zijn allemaal zeldzame uitzonderingen; het zijn rariteiten, waar 
iemand, die voor zijn genoegen zoekt, niet op hopen mag, en waar een beginner 
zoo goed als nooit aan toe komt. 

Dus wij hebben voorloopig alleen te maken met pantsers en skeletten en 
nog veel vaker met kalkplaten, schelpen en schalen. 

E. HEIMANS. 
f Wordt vervolgd). 

TRAWLERVISSCHEN. 
Vervolg van (hlz. 297.) 

II. 

E vischrijkdom van de Noordzee neemt af. Dat is een bewering 
van de visschers, die al sinds menschen heugenis gehoord wordt; 
en al was ook de opbrengst in 1912 ongekend hoog, er zijn toch 
feiten, die er voor spreken. 

Onze schipper wist te vertellen, dat men in zijn jeugd niet 
zoover behoefde te gaan om een zoodje schelvisch; hij vischte dicht bij onze 
eigen kusten, op schoenen zandgrond; ijs was niet noodig, er werd dadelijk op 
't strand geveild. 

Tegenwoordig echter, zegt hij, is de visch verjaagd naar de steenachtige 
gronden. Dat heeft weer de net-versterking met houtklossen noodig gemaakt, 
die ik u beschreven heb — nog niet zoo lang geleden werkelijk een onbekende zaak. 
Hoe dit zij, wij waren er niet rouwig om. 

Want hoe steenachtiger de bodem, hoe rijker ons de fauna bleek te zijn; 
ook komt het mij voor, dat een schip, uitsluitend tot wetenschappelijke doel
einden uitgerust, niet gauw zijn netten zal wagen aan een zoo ruw terrein als 
wij menigmaal afgevischt hebben. 

Een en ander staat in verband met het merkwaardige feit, dat, hoe minder 
geluk de visscherman had, des te meer wij. En als u nu hoort, dat wij héél 
tevreden, om niet te zeggen verrukt zijn over het meegebrachte, kunt u misschien 
begrijpen, dat de bijgeloovige zeelui hun slechte vangsten aan onze tegenwoordigheid 
toeschreven. 

Hoe dat zit? W e l . . . . als je in de kajuit gemoedelijk zit te hoornen aan 


