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Rond 1985 vond de familie Stolzenbach, tijdens een van

hun vele zoektochten op de zandhopen nabij de zuigput

van Liessel een merkwaardig stuk steen. Omstreeks 1995

kwam dit stuk middels aankoop van hun Liessel collectie

in mijn bezit. Al vanafde eerste aanblik van dit stuk heeft

mij dit bezig gehouden, inmiddelsal zo’n 15 jaar! Na vele

boeken te hebben geraadpleegd en uitgebreide omzwer-

vingen op het internet is het stuk er alleen maar raadsel-

achtiger op geworden. Tot op heden heb ik in de vele

boeken en internetpagina’s niets gevonden datook maar

enige gelijkenis vertoondemet dit object. Groot was daar-

om ook mijn verbazing toen ik op een determinatiedag

(18-01-2003 georganiseerd doorT. Rijnders) van Langen-
boom fossielen een gelijkaardig stuk tegenkwam in de

collectie van Frans & Robbie Reijs. Een ding kon door

deze vondst alvast meteen worden uitgesloten het is zeker

geenMineraal! Ook raadplegingen bij de diverse paleonto-

logen hebbengeen duidelijkheid mogenverschaffen. Wat

wel duidelijker is geworden is wat het zeker niet is. Het is

zeker geen crinoideen bijna zeker ook geen plant. Gezien

de vindplaatsen moet het object van Laat Miocene of

Pliocene ouderdom zijn.

Blijft er nog genoeg over wat het wel zou kunnen zijn,

een spons misschien ofeen andere opmerking ooit gegeven

(die wel al is afgewezen) maar mij nog steeds het meeste

bezig houdt; een wortel van een ofandere vreemde tand.

Om af te sluiten; ikzelf heb vele duizendenfossielen gezien

van de meest uiteenlopende types maar ik ben behalve dat

ene fossiel uit Langenboom nooit iets tegengekomen dat

ook maar enige gelijkenis vertoont, ook geen sponzen.

Mijn beste determinatiehoudt op bij een dierlijk fossiel!

Iemand een andere suggestie?!?

Fig. 1 en 2: Voor- en achterzijde van het Liessel exemplaar.

Fig. 3 en 4: Het Liessel exemplaar (3) vergeleken met het

Langenboom exemplaar.


