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HET VERZAMELEN VAN VERSTEENINGEN. 
(Vervolg en slot van hlz- tVilJ. 

UNA zonder uitzondering, kan men wel zeggen, is de volledige 
fossilificatie tot stand gekomen, doordien een gestorven dier of 
plant van lucht en water beide werd afgesloten. Een of andere 
grondstof, vette klei, uiterst fijn zand of mergel, kalkstof, boom
hars of aardwas omsloot het dier of de plant, en bedekte het kort 

na het afsterven, in zeldzame gevallen werd het levend begraven, dan draagt 
het fossiel skelet nog de sporen van de agonie, den laatsten strijd tegen den 
dood. Een indrukwekkend voorbeeld hiervan is een steenplaat van Jurakalk, 
die ik in dit voorjaar in het museum voor Nat. historie te Stuttgart heb 
gezien. Daarop liggen dicht opeen de wonderlijk goed bewaard gebleven resten 
van vier-en-twintig waraanachtige reptielen uit den keupertijd. Het zijn dieren 
van bijna een meter lengte; ze liggen op en over elkaar, zooals ze in doodsangst 
bijeen gekropen waren en zich kromden, toen de ramp, een aardstorting, een 
slibgolf of zoo iets, hen overstelpte. 

Op een anderen steen staat te lezen, hoe een pantserkreeft, die bedolven werd 
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door de kleimassa nog een meter ver voortkroop en door wringen en slingeren 
met den staart aan zijn noodlot trachtte te ontkomen. 

Langzame bedelving in klei of kalkstof aan het strand, dat schijnt de 
gunstigste voorwaarde geweest te zijn, voor het ontstaan en bestaan-blij ven 
van de mooiste en gaafste fossielen, die bekend zijn geworden. 

Ook een snelle omsluiting met ijs belette soms den toegang van lucht en 
water tot het cadaver; zoo, door een begrafenis in eeuwig ijs, konden vele 
mamraoets en enkele harige neushoorns bewaard blijven, letterlijk met huid en 
haar. Alleen huid en haar, en zoo goed als niets anders dan dat, vertoonen de 
fossiele of subfossiele overblijfselen — dit zyn betrekkelijk jonge resten — van 
menschen en dieren, die den dood vonden in venen of moerassen; het zure 
water loste juist de beenderen op, die anders bewaard blijven, maar spaarde en 
looide de huid en de haren. Schrikkelijke voorbeelden daarvoor vertoont het 

Provinciaal Museum te Assen. 
Schijnbaar volledig bewaard bleven de 

kleine diertjes en plantendeelen, die plotseling 
omsloten werden door harsdruppels; de hars 
werd in den loop der eeuwen steenhard tot barn
steen ; de ingesloten wezens verdwenen, wat de 

/'T ^ ^ stof betreft, zoo goed als geheel, maar tot in de 
fijnste onderdeelen bleef de vorm, het uiterlijk 
bewaard als een holte in de harsmassa. Een 
fijn witachtig poeder, als een aanslag van 

f̂t» ,»? binnen tegen de wanden van de holte, wekt 
de illusie, dat de wezens eens in fossiele 

Eon stoenkCTn vim eon lolhoientie uu de 

Kiijuee in saxen mot do hoift van de st-hmii. harsbuilen of harsdroppen opgesloten, nog 
bestaan; insecten en bloemdeelen schijnen 

onveranderd aanwezig te zijn; met de loupe zijn sprieten en pootjes te tellen 
en toch is er alleen een beeld van over; maar dat is dan ook door de natuur 
wonderlijk trouw nagebootst. 

Waar een bijna volmaakt droge lucht het dier sedert zijn dood omgaf, daar 
treedt een ander verschijnsel op: de mummificeering; daar dampen de vochten 
op; spieren en beenderen, huid en haar droogt in en verhai'dt tot een ongelooflijk 
harde massa, die voor weder indringen van vocht, bij korte hevige regens niet 
meer vatbaar is. Alleen in woestijnen en in grotten kon deze wijze van ver-
steenen voorkomen. 

Treden lucht en water in zeer beperkte mate toe, dan kan een proces 
beginnen, dat de organische wezens in zuivere of bijna zuivere koolstof verandert. 
Dit inkolings- of verkolingsproces komt vooral bij planten voor, zelden bij dieren. 
De verhouding van de gassen tot de vaste koolstof wordt steeds kleiner. 

In al deze gevallen is er nog iets van de oorspronkelijk organische stof 
over; bij de „eigenlijke versteening" is dit niet het geval. 
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Nog een zeer bijzondere wijze van bewaren is de incrustatie, die aanleiding 
kan geven tot het in stand blijven van dierlijke en plantaardige overblijfselen. 

Ook dit proces wordt wel in werken over 
petrefacten met den naam van mummiflceering 
aangeduid, en de voorwerpen zoo gevormd heeten 
dan mummies; wat echter tot verwarring aan
leiding kan geven. Dit incrusteeren of omkorsten, 
gebeurt in den regel met koolzure kalk, zelden 
met gips, soms met kiezelzuur. Uit vloeistoffen, 
gewoonlijk water, scheiden zich de zouten uit, 
die zich op en om allerlei voorwerpen kunnen 
afzetten. Waar zulk kalk of kiezelzuurhoudend 
water uit een bovenlaag doorsijpelt in een grot, 
of uit een spleet als bron te voorschijn komt, kan 
alles wat in de nabijheid is, een heele boschbodem 
met zijn bladeren, takken, insecten, slakken of 
wat ook, versinteren of verkalken; een bekend 
geval hiervan is het versteende vogelnest, waar
van ook een exemplaar in de schelpen-collectie 
van Artis, in de Fauna neerlandica te zien is. Dit 
versinteren of incrusteeren is een proces, dat 
evengoed nu nog gebeurt als in den oertijd; wat 
versinterd is, behoeft dus nog geen fossiel te 
wezen, al kan het wel zoo zijn. Ook onder water incrusteeren voorwerpen 
onder zeer bijzondere omstandigheden; vooral wanneer door een scheikundige 

werking dubbel-koolzure kalk 
in gewone kalk overgaat; dik
wijls zijn hierbij levende organis
men, algen, in het spel, die 
het proces inleiden of in gang 
houden. 

Om het ongewone of zeld
zame eerst af te handelen, 
alvorens aan de eigenlijke 
petrificatie toe te komen, wil 
ik nog even noemen de pseudo-
fossielen of schijn-versteeningen. 
Dit kunnen zijn of natuurspe
lingen, zoogenaamde //figuren" 
welke toevallig den vorm hebben 

van planten of dieren, of ook falsificaties, welke in den regel tevens mystificaties, 
bedriegerijen of fopperijen en spotternijen zijn gebleken. 

Stcenkernen van Torentjes uit de Krijtzee, 
waarom links nog een klein, rechts nog 
een groot deel van de schaal is bewaard 

gebleven. 

Steenkern van een slakkenhuis (Voluta) uit het Maastrichtsche Krijt; 
van de schaal is niets meer over. 
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Pscudo-fossiel. De indruk van een wouwen-
schoen. Kalk-afzetter. 

De //spelingen* zijn in den regel klonteringen of concreties; een enkele maal 
ook minerale afzettingen, die zoo uitkristalliseeren, dat het product bedriegelijk 

organismen, takjes, bladeren, mos of veeren 
nabootst. Het klassieke voorbeeld voor deze 
laatste pseudofossielen zijn de dendrieten of 
mosboompjes, meestal een uitscheiding van 
ijzer- en mangaan-oxyde op of in steenen; ze 
doen denken, wat hun ontstaan en vorming 
betreft, aan ijsbloemen en ijsveeren op de glas
ruiten. 

Van de concreties leveren vele vuursteen-
knollen, of kiezelzuurklonteringen mooie voor
beelden van pseudo-fossielen. Wie bij een vuur-

steen-hoop in een groeve van Zuid-Limburg een uurtje gaat zoeken, vindt er 
stellig stukken bij, die zoo bedrieglijk op takken en beenderen, wervels of 
schelpen gelijken, dat men meent met werkele fossielen te doen te hebben; een 
vergissing is hier te meer vergeeflijk, daar organismen, o. a. zeëgels, werkelijk 
in vuursteen kunnen veranderen en dan ook niet al te zelden onder de vuur-
steenen worden aangetroffen. Somtijds is het twijfelachtig of men met een fossiel 
te doen heeft of met een pseudo. 

Ook kalk-concreties kunnen misleidende vormen aannemen, al moet de 
fantasie gewoonlijk helpen, om er „iets" in te zien. In de groote collecties van 
petrefacten, ook in de musea, worden zulke „spelingen" ter leering en waar
schuwing geëxposeerd. Bekend zijn de damesschoen van de Würtembergsche 
en de basilisk, de fabelvogel, van de Weenensche collectie. 

Falsificaties zijn er van oudsher vervaardigd, hetzij om lichtgeloovige ver
zamelaars geld uit den zak te kloppen of een geleerde in het ootje te nemen. 
Dit laatste natuurlijk alleen in de jonge jaren van de palaeontologie en ook 
wel van de archaeologie. De slimme urnenmaker van Rolde leeft echter nog. 

Het grappigste en meest bekende geval van falsificatie dateert echter al van 
het begin der achttiende eeuw. Een medicus Dr. Beringer, 
professor aan de hoogeschool in Würtzburg verzamelde 
natuurhistorische merkwaardigheden, en in de eerste 
plaats fossielen en betaalde allerlei rariteiten met grof 
geld. Rodrich, gouverneur van de kinderen van een 
professor aan de zelfde universiteit, een grappenmaker 
die Beringer er eens in wilde laten loepen, kraste in 
een steen een fossiel na, begroef het op de plaats waar 
de doctor al echte fossielen had gevonden, en had succes 
met zijn fopperij. Nu ging hij voort met den licht-
geloovigen verzamelaar te bedotten en fabriceerde er voortdurend op los; hy 
knutselde de malste dingen bij elkaar, vleermuizen, kikkers met vleugels, krabben, 

Schijnfossiel en vrucht. 
ÏJzerhydvaat-vorming. 
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spinnen met hun web en zoo meer. Zijn leerlingen en andere kinderen werden 
in het geheim genomen, beweerden ze uitgegraven te hebben, brachten ze den 
verzamelaar. Vertrouwde deze het zaakje eens niet, dan leiden zij hem in 
een groeve, waar ze van te voren het een en ander hadden weggestopt; en de 
man vloog er steeds weer in. 

Het werd Rodrich al te erg, hij hield op met het vervaardigen van zijn 
falsificaties, maar had den moed niet, den goedgeloovigen doctor in te lichten. 
Deze liet jaren later een catalogus schrijven van zijn wonderlijke schatten en 
gaf ze in studie aan een jong student, die er een dissertatie over schreef voor 
zijn promotie. Nu werd het al te gek. Een collega van Beringer, die door zijn 
kinderen achter het geheim was gekomen, waarschuwde Beringer; de dissertatie 
werd ingetrokken; al de exemplaren van deze Lithographiae Wirceburgensis die 
hij nog machtig kon worden, werden vernietigd; maar een stuk of wat bleven 
bestaan, en één daarvan, gedateerd 1726, is aanwezig in de bibliotheek van 
Teylers Museum te Haarlem. Ook een stuk of wat van Rodrichs falsificaties 
worden in Teyler bewaard; ze liggen, hoewel slecht zichtbaar, in Vitrine 3, 
rechts van den ingang in de tweede zaal. 

Zoo iets kon natuurlijk'alleen vroeger gebeuren en ook maar eens. Op deze 
historische grap zijn later vele anecdoten geborduurd: o. a. deze, nog al eens 
getapte: dat een professor in de geologie, die zijn studenten naar een door hem 
ontdekte rijke vindplaats van fossielen bracht, daar een met klei ingesmeerde 
gerookte bokking uit den grond haalde, die hij een oogenblik voor een fossiel 
aanzag; hij wilde er al over aan het oreeren gaan, toen een geschater van zijn 
leerlingen hem waarschuwde. Dit is natuurlijk een voor de Fliegende Blatter 
verzonnen mop. 

Een anderen keer over de wezenlijke versteeningen of petrefacten. 

E. HBIMANS. 

HUISSPINNEN. 
»ünze spinnen vormen een door de natuurliefhebbers 

vrij wel verwaarloosde groep van dieren,« 

0 0 schreef Leefmans voor twee jaar. En het is niets dan de waar
heid. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar in het algemeen 
wordt het minste insect nog beter behandeld dan een spin. Toen 
de heer Heimans het over de mijnspin wilde hebben, voelde hij 
zich genoopt met een excuus te beginnen. Zoo iets als: *Neem 

me niet kwalijk, dat ik over een spin durf schrijven". Alsof een spin niet de 
belangstelling van ieder natuurliefhebber ten volle waard was. De Nederlandsche 


