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Gezwam in de ruimte, of toch een 
echte zwam?
Door Ton Hendriks 1

Wie helpt mij met de determinatie van mijn fossiel? Ik ver-
zamel al sinds de vroege jaren tachtig fossielen in Mill-
Langenboom. Eerst op de Grinderijweg, later op de stort-
plaats achter de Fazantenweg. Ik heb in al die jaren een 
mooie collectie opgebouwd, bestaande uit vele mollus-
ken, gastropoden, wervels, ribstukken, de niet te vermijden 
haaientanden, fossiel houtmateriaal en enkele artefacten. 
Ik ben een verzamelaar die moeilijk iets kan laten liggen. 
Ook fragmentarisch en niet op naam te brengen botmate-
riaal nam ik mee naar huis. Dat botmateriaal verdween in 
dozen. Telkens als er een spectaculaire vondst werd ge-
meld werd de inhoud van de dozen gecontroleerd. Dat le-
verde zelden iets op.
De laatste inspectie leverde echter een stuk op dat ik eerder 
voor een ondefinieerbaar en verweerd stukje bot had ge-
houden. Het stuk oogt poreus en heeft de bruine kleur die 
sommige verweerde botten uit de Noordzee hebben. Daar 
hield de overeenkomst mee op. Het soortgelijke gewicht 
van het object is erg laag, vergelijkbaar met dat van puim-
steen. Aan de structuur te beoordelen lijkt het plantaardig 
te zijn, maar ook de vele houtresten die ik in Mill heb ge-
vonden hebben een hoger soortgelijk gewicht.
 
Het stuk heeft aan 'de voorkant' een smalle basis van onge-
veer vier centimeter breed. Ik neem tenminste aan dat dit de 
basis is, want de structuur is enigszins ruw en korrel achtig en 
doet denken aan de aanhechtingsplaats van een houtzwam. 
Het stuk waaiert naar boven toe uit tot een breedte van zes 
centimeter. Van opzij gezien is het stuk wigvormig. De on-
derkant is tamelijk puntig en verbreedt zich naar boven.
De voorkant is niet geheel gaaf, vermoedelijk ten gevolge 
van een beschadiging, en laat een soort inwendige lamellen-
structuur zien, die naar boven toe uitwaaiert.
Hoe beschrijf je een stuk als je niet weet wat boven- en 
onderkant is?
 
Mijn voorzichtige conclusie is dat het mogelijk een pleisto-
cene zwam is. Voor zover ik weet zijn er echter in Mill geen 
zwammen gevonden. Dit is wel het geval in Liessel, een 
andere Brabantse locatie op 45 kilometer afstand. Voor een 
deel zijn hier vergelijkbare fossielen gevonden uit het Mio-

ceen, Plioceen en Pleistoceen.
In het boek van Noud Peters over de fossielen uit Liessel 
‘Brabant tussen walvissen en mastodonten’, staan enkele 
zwammen afgebeeld. Ik kan echter geen overeenkomsten 
ontdekken met mijn ‘zwam’. Is het door mij gevonden stuk 
wel een zwam? Wie het weet mag het zeggen. Ik ben be-
nieuwd of er leden zijn die mij op weg kunnen helpen met 
de determinatie van dit fossiel.
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