
LIMBURGS BODEM EN ZIJN RIJKDOM AAN FOSSIELEN* 

Wanneer een archeoloog zijn spade in de grond steekt, komt hij 
zelden fossielen tegcn, tenzij hij in een paleolithische nederzetting 
terecht komt. En daarmee zijn wij direct aan de vraag : « W a t zijn 
fossielen ? » Ik wil deze vraag voorop stellen, omdat er tegenwoordig 
enige onenigheid bestaat omtrent het begrip fossiel, terwijl ik in mijn 
betoog voortdurend moet wijzen op de belcingrijke betekenis van de 
fossielen. 

Fossilis = uitgegraven, een begrip ingevoerd door Agricola (1494-
1555) voor alles wat men in de bodem vindt. Linnaeus (1707-1778) 
maakt onderscheid tussen fossilia heteromorpha of petrefacta voor de 
versteende organismcn en fossilia nativa voor de mineralen. Daarna 
kreeg de naam fossilia de beperkte betekenis van overblijf.selen van 
levende wezens. De wetenschap, die deze overblijfselen tot voorwerp 
van haar studie maakte, werd door A. Brongiart (1801-1876) paleon-
tologie genoemd, d. i. de leer van de oude wezens ; in Duitsland ech-
ter bleef de oude naam Petrefaktenkunde of Fossilienkunde nog lang 
in zwang. De vraag is echter : « Welke oude wezens vallen hier-
onder ? » Waar moet men de grens trekken ? Ongetwijfeld was het 
de bedoeling van de oude paJeontologen deze grens te trekken aan 
het einde van het Pleistoceen of het IJstijdvak, maar tegenwoordig 
bestaat er een streven deze grens te verleggen tot in het Holoceen, 
met name voor die landen, waar in het Holoceen nog belangrijke geo-
grafische veranderingen hebben plaats gegrepen. M. i. is dit streven 
te verwerpen en als zijnde in strijd met de Internationale eenheid, en 
om het feit, dat dit streven verwarring sticht, daar men zo gemakke-

* Voordracht gehoudcn te Amersfoort 15 mei 1960 op de vergadering van het 
Genootschap voor Geschiedcnis der Geneeskunde, Wiskunde en Natuurweten-
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lijk terecht komt in het rijk der subfossielen, een nieuw begrip. waar-
van echter nergens een bruikbare definitie te vinden is. Onder fos
sielen vcrstaan wij derhalve overblijfselen van levende wezens •— hier-
onder vallen ook kruip- en voetsporen. boorgangcn, afdrukken — uit 
het Pleistoceen en ouder. 

Of iets als fossiel bewaard blijft hangt af en van de struktuur 
van het organisme — zijn er harde delen of niet — en van het milieu. 
waarin het organisme geleefd heeft of na zijn dood is terecht gekomen. 
In het algemeen hebben de op het land levende wezens de minste 
kans om behouden te blijvcn. zoals de dagelijkse ervaring leert. tenzij 
in bijzondere omstandigheden, bv. wanneer een dier verdrinkt in een 
veen of een insect in hars terecht komt. De in zee levende planten 
en dieren maken een betere kans. omdat ze terecht kunnen komen in 
door de zee op de bodem afgezette sedimenten. Toch blijven fossielen 
zeldzaamheden. 

Fossielen zijn van zeer grote betekenis voor de geologische weten
schap, in het bijzonder voor de stratigrafie. Dat wij tot dit inzicht 
gekomen zijn, danken wij in de eerste plaats aan de Engelse land-
meter William Smith (1769-1839). Deze man deed nog wat meer dan 
landmeten en waterpassen, hij ging ook eens in de bodem kijken. Tot 
zijn grote verbazing zag hij, dat in de opeenvolgende lagen telkens 
andere fossielen voorkwamen, en dat niet op een plaats, maar op zeer 
vele plaatsen, die hij als landmeter bezocht. Hij constateerde telkens 
weer dczelfde volgorde. Zo vond hij de sleutel tot de stratigrafie : 
de fossielen. 

In Nederland is Limburg ongetwijfeld de provincie, die het rijkst 
is aan fossielen, De fossielen zijn er niet alleen, maar ze zijn ook be-
reikbaar en het is pas dan, dat men van rijkdom kan spreken. Let men 
alleen op de aanwezigheid van fossielen, dan heeft Nederland tijdens 
zijn geologische geschiedenis niet in een ongunstige positie verkeerd. 
Nederland heeft, met uitzondering van oostelijk Gelderland, Over-
ijsel en Zuid-Limburg, behoord tot een dalend sedimentatiebekken, 
dat bijna steeds door de zee bedekt is geweest, dus gunstig voor het 
behoud van fossielen, zoals ook blijkt uit boringen : deze lagen wor-
den echter niet ontgonnen. Tijdens de laatste periode van zijn geschie
denis, het Kwartair, is het Nederlandse bekken opgevuld door sedi
menten, in den beginne nog afkomstig van de zee, maar later vooral 
van de Rijn, Maas en de oostelijke rivieren. Men heeft dus geen rijk-
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dom aan fossielen te vexwachten. Zo zijn bv. uit de laatste tijd van 
het Pleistoceen, het Tubantien of Weichselien, slechts 20 zoogdieren 
bekend. In « Nederland in het IJstijdperk » van Van der Vlerk en 
Florschiitz worden er slechts 12 vermeld. Na het verschijnen van het 
boek in 1950 zijn er nog enkele bijgekomen, o. a. de bruine beer en 
de alpenmarmot. Toch is dit getal nog laag ; tegenwoordig leven in 
Nederland meer dan zeventig zoogdieren. En bovendien zijn er meer-
dere zoogdieren uit het Tubantien, waarvan slechts een vindplaats of 
soms maar een skeletstuk bekend is. 

Het doel van mijn voordracht is iets te vertellen over de fossielen-
rijkdom van Limburg en het geologisch tijdvak, waar ze vandaan 
komen. Ik moet mij beperken tot drie hoofdmomenten uit het geolo
gisch verleden van Limburg, nl. het Carboon, het Krijt en de Tijd van 
de vorming van de Tegelse Klei, die een uitzondering maakt in het 
Kwartair. Bij de bespreking hiervan moet ik mij bovendien een grote 
beperking opleggen. 

I. H E T CARBOON 

Het Carboon is de oudste geologische formatie, die in ons land is 
aangeboord en die bij Epen, in het dal van de Geul. zelfs aan de 
oppervlakte komt. De Heimansgroeve is wel de meest bekende car-
boonontsluiting. Heimans was met Jacques Thijsse een der grote voor-
standers van de ontsluiting van de natuur voor het publiek. 

Het Carboon wordt verdeeld in het Onder- en Bovencarboon. Het 
Ondercarboon is een uitsluitend marine afzetting, die bestaat uit ko-
lenkalksteen, bekend als hardsteen, die gebruikt wordt voor grafmo-
numenten, vensterbanken en stoepranden. Men vindt er talrijke fos
sielen in. Deze steen komt in Belgie aan de oppervlakte als gevolg 
van latere tektonische bewegingen in de aardkost en wordt in groeven 
gewonnen. In Nederland is deze afzetting slechts uit boringen bekend 
en heeft derhalve voor ons geen betekenis. 

Van de grootste economische betekenis zijn echter de afzettingen 
van het Bovencarboon, die gevormd zijn in een tijd, die 280 tot 240 
miljoen jaren achter ons ligt. Deze afzettingen bestaan uit afwisse-
lende lagen van zand- en leisteen met steenkolenlagen er tussen. 
Steenkool is ontstaan uit veen. Tijdens de vorming van het veen was 
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het tegenwoordige stcenkolengebied een moerasbos met weelderige 
tropische plantengroei. Dit in daling zijnde gebied. de carbonisch geo-
synclinale, strekte zich uit van Zuid-Rusland over Silezie, Westfalen. 
Nederland, Belgie, Noord-Frankrijk en Engcland en dwars door de 
tegenwoordige Atlantische Oceaan tot in Noord-Amerika, terwijl in 
het Zuiden een gebergte oprees, het Hercynisch gebergte, dat door 
erosie het klastisch materiaal leverde. In tijdcn van langzame bodem-
daling werden dikke veenlagen gevormd. Bij sterke bodemdaling werd 
de plantengroei onderbroken en werd het gcvormde veen door zand 
en klei bedekt, afkomstig van het gebergte in het Zuiden. Ook hadden 
er transgressies van de zee plaats, waardoor marine afzettingen werden 
gevormd. In rustiger tijden kon de plantengroei en derhalve ook de 
veenvorming weer bcginnen. Onder invloed van de druk der deklagen 
en van de gaandeweg met de diepte toenemende temperatuur veran-
derden de bedolven venen door het inkolingsproces in steenkool. De 
totale dikte van de boven-carboonse afzettingen wordt geschat op 
3000-5000 m.. waarvan slechts 3 % steenkool. 

Oorspronkelijk lagen de koolriffels horizontaal. Door tektonische 
bewegingen in de aardkorst zijn echter belangrijke veranderingen op-
getreden. Aan het einde van het Bovencarboon trad van uit het Z.O. 
een nieuwe gebergtevorming op, de Varistische plooiing, die een ho-
rizontale druk uitoefcnde, waardoor de gesteentelagen van het Car-
boon geplooid werden, in Nederland echter niet zo sterk. Tegelijker-
tijd begon het Carboon te kantelen in N .W. richting, een kanteling, 
die nog sterker werd tijdens een volgende beweging, de schollenbe
weging, welke plaats had langs vertikale breuken. Schollen verdwenen 
in de diepte, de slenken. andere bleven staan of gingen omhoog, de 
horsten. Voor Limburg hebben wij de Peelhorst. welke door de Cen-
trale Roerdalslenk tussen Roermond en Sittard gescheiden wordt van 
het Zuid-Limburgse kolenbekken, hetwelk in het westen aansluit bij 
de Belgische Kempen en in het zuiden bij het bekken van Aken. Dit 
is echter nog niet alles. Tijdens de schollenbeweging hadden in de 
schollen breukbewegingen plaats, welke in latere perioden door nieuwe 
breuken gevolgd zijn. Het gevolg van dat alles is, dat in onze steen-
kolenbekkens de steenkoollagen op verschillende hoogten liggen. Dat 
is een grote moeilijkheid bij het winnen van de steenkool. Bij het 
opsporen van die lagen en bij het opstellen van stratigrafie van het 
Carboon in het algemeen spelen de fossielen een belangrijke rol. 
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Deze fossielen moet men niet zoeken in de steenkool zelf, tenzij de 
sporen van de sporeplanten, die men echter in de oudste kolen niet 
zo duidelijk meer kan terug vinden. De Carboontijd was de tijd van 
de machtige ont\\''ikkeling van wolfsklauwen, paardestaarten en varens. 
Zonder iets te kort te doen aan de belangrijkheid van het sporenon-
derzoek — de sporendiagrammen kunnen belangrijk zijn voor de 
correlatie van de koollagen — moet ik toch zeggen, dat dit geen rol 
gcspeeld heeft bij de opstelling van de koolstratigrafie op het Car-
booncongres van 1927 te Heerlen. Hier waren het de fossielen van 
de gesteenten, waartussen de koollagen zijn gelegen. 

In dezen nam een centrale plaats Prof. W . Jongmans, directeur 
van het Geologisch Bureau voor de Mijnstreek (1921-1946). Jong-
mans werd als jong botanicus verbonden aan het rijksherbarium te 
Leiden. In 1906 ging hij eens neuzen in het Zuiden, waar men druk 
bezig was met diepboringen. Hij is er gebleven en heeft er gewerkt 
tot aan zijn dood in 1957. De botanicus werd een paleo-botanicus en 
carboonstratigraaf van internationaal formaat, ter ere van wie de 
eerste drie carbooncongressen te Heerlen zijn gehouden. Heerlen werd 
het middelpunt van de carboonstratigrafie. Jongmans wist een groep 
van medewerkers om zich heen te verzamelen, vooral voor de bewer-
king van het fossiele dierenmateriaal. Uit het geheel bouwde hij zijn 
systeem op. Al werkende kwam hij er toe voorspellingen te doen : 
« Als men die of die planten of schelpen of gesteenten vindt, dan zit 
men zo of zo veel meter boven of onder een bepaalde laag ». Het is 
duidelijk. dat deze kennis voor de mijningenieurs en mijnmeters van 
onschatbarc waarde was, vooral in de beginperiode, toen de opbouw 
van het steenkolengebergte nog niet zo goed gekend was. Toch moet 
ik hieraan toevoegen, dat de hogergenoemde sporenstudie de zaak 
later heel wat vereenvoudigd heeft, vooral wat betreft het vaststellen 
met welke koollaag men te doen heeft. Dit is van groot belang, daar 
niet elke steenkoollaag dezelfde economische betekenis heeft. 

Nu nog in het kort de geschiedenis van de steenkoolontginning in 
Limburg. Hoger was sprake over de kanteling van de carboonlagen 
van het Z.O. naar het N.W., tengevolge waarvan in het Z .O. van 
Limburg de steenkool het hoogst gelegen is, zelfs hier en daar, o. a. 
even over de grens bij Kerkrade in de wand van het Wormdal aan 
de dag treedt, zodat de steenkool aldaar in dagbouw kon worden ge
wonnen. Moet het ons verwonderen, dat de Romeinen daar reeds 
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gebruik van maakten voor de verwarming van hun stenen gebouwen ? 
Zo is steenkool teruggevonden in de villa Vlengeldaal bij Bocholtz, 
op het St. Lambertplein te Luik, enz. In de tweede helft van de vierde 
eeuw rukken uit het Oosten de Germanen onze streken binnen. Ge-
durende deze periode en nog eeuwen daarna is van steenkoolontgin
ning geen sprake meer. 

De eerste vermelding van een steenkoolgroeve vinden wij bij de 
kroniekschrijver van de abdij Kloosterrade, het huidige Rolduc. In de 
Annates Rodenses wordt vermeld. dat in 1113 — negen jaar na de 
stichting van de abdij — aan de abdij werden geschonken 15 morgen 
land, gelegen tussen de « Kalculen ». het gasthuis en de weg van 
Kerkrade naar Rolduc. Vast staat dat deze kalculen gelegen waren 
n het tegenwoordige gehucht Kohlberg onder Herzogenrath, waar 
de steenkool aan de oppervlakte kwam. Veel is getwist over de be
tekenis van het woord « kalculen », maar met grote zekerheid kan 
worden aangenomen. dat hiermee een koolgroevc bedoeld is. Het 
woord « culen » leeft nog voort in het woord « koel », waarmee men 
in Zuid-Limburg de mijn bedoelt. Een andere uitleg is praktisch niet 
mogelijk, omdat er geen ander gesteente voorkomt, dat men met recht 
en reden onder deze betiteling zou kunnen brengen. De Kalculen 
waren er reeds voor 1113 en hiermede heeft het grensgebied van het 
uiterste zuiden van Nederland de oudste steenkolenontginning van 
het va.steland van Europa, ten onrechte betwist door Luik, dat er zich 
wel op kan bcroemen in later tijden het Akense bekken voor te zijn 
in technische ontwikkeling. 

Of de reguliere kanunniken van Rolduc dc steenkool zelf hebben 
ontgonnen uit de kalculen of elders, is minstens twijfelachtig. Wel 
hebben ze zich in de loop van de volgende eeuwen financieel gein-
teresseerd bij de mijnen van het Akense bekken. In 1741 nemen zij 
zelf de ontginning ter hand door de aanleg van een mijn. de latere 
Domaniale mijn, welke door de Fransen werd geconfiskeerd en in 
1839 definitief aan de Nederlandse Staat overging. Dit was de eerste 
echte mijn op het tegenwoordige Nederlandse grondgebied. De abt 
van Rolduc nam Waalse mijnwerkers in dienst, die afkomstig waren 
van Chevremont bij Luik. Deze naam wordt thans nog algemeen ge
bruikt voor het kerkdorp in de gemecnte Kerkrade, dat officicel St.-
Pietersrade heet. 

In 1772 poogt men te Schinnen een schacht te bouwen, maar verder 
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dan een niet voltooide schacht is het niet gekomen. Wel heeft men 
bij de aanleg, zoals uit de rekeningen blijkt, veel brandewijn gedron-
ken. In 1797 krijgen wij de aanleg van de mijn Neu-Prick bij Kerk
rade, die in 1904 gesloten is. Ofschoon reeds in 1857 George Emile 
Auguste van Panhuys, militair-commissaris bij de Duitse Bond, in 
Bonn op een vergadering van Duitse geologen gewezen heeft op de 
kolenrijkdom van Zuid-Limburg — op welke gronden is mij onbe-
kend — doet Nederland zelf niets en worden in de tweede helft van 
de vorige eeuw concessies verleend aan buitenlandse ondernemingen. 
Pas in 1903 wordt met de aanleg van dc eerste staatsmijn, de Wil-
helmina te Terwinselen, begonnen. 

In het begin van deze eeuw was het steenkolengebied van Neder
land nog zeer onvolledig bekend. Op aansporing van Dr. F. Beyerink 
werd de Dienst der Rijksopsporing van Delfstoffen in Nederland in-
gesteld ; Beyerink werd de eerste directeur. Niet vermoedende welke 
kolenrijkdom Zuid-Limburg nog bezat, ging men reeds uitkijken naar 
toekomstige reserves. Men liet het cog vallen op een gebied, gren-
zende aan het steenkolenbekken van Erkelenz, gelegen vlak bij de 
grens ten oosten van Roermond. Er was al in de vorige eeuw geboord 
zonder succes, doch Beyerink begon met nieuwe moed, en wel in 1904 
bij Vlodrop en in 1905 bij Maasniel. Beide boringen leverden niets 
op. W e weten nu. waarom deze boringen moesten mislukken : men 
had geboord in het gezonken gebied : de Roerdalslenk. 

Door deze tegenslagen ontmoedigd, nam Beyerink ontslag. Tot zijn 
opvolger werd benoemd Mr. Dr. Dipl. Ing. W . A. J. M. van Water
schoot van der Gracht (15 dec. 1905). Deze man heeft een merkwaar-
dige levensloop. Op uitdrukkelijk verlangen van zijn vader, notaris 
te Amsterdam, ging hij rechten studeren aan de Universiteit van Am
sterdam, waar hij in 1899 cum laude promoveerde. Daarna mocht hij 
zijn eigen richting kiezen, en zo ging hij geologie studeren aan de 
Bergakademie van Freiberg in Saksen, waarvan bij in 1903 aJs dipl. 
ing. terugkeerde naar Nederland. De jurist-geoloog werd benoemd tot 
secretaris van de Mijnraad. 

Bij zijn benoeming tot directeur van de Rijksopsporingsdienst stond 
Van Waterschoot voor een moeilijke taak. Hij moest die dienst uit 
een impasse halen, een dienst, die alle krediet had verloren bij regering 
en parlement. Hij gooide het roer om : in plaats van de geheimzin-
nigheid, door zijn voorganger betracht, kwam een openlijk bespreken 
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met deskundigen in binnen- en buitenland. De gegevcns van boringen 
en andere onderzoekingen in het aangrenzende deel van Duitsland 
verricht en neergelegd in gedeeltelijk niet gepubliceerde rapporten, 
kwamen ter beschikking. 

Uitgaande van de werkhypothese van het bestaan van horsten en 
slenken, begon hij met een hcrnieuwd onderzoek van de Duitse bo
ringen in het gebied van Erkelenz en construeerde daaruit het juiste 
verloop van de Horst van Erkelenz : Erkelenz-Wassenberg en Elmpt. 
Dan bestudeerde hij de hoogtekaart van het Peelgebied en zag daar-
op een flauwe. doch bijzonder duidelijke, brede terreinrug, die zich 
vervolgen liet in N . W . richting van Swalmen tot Grave. Deze rug 
lag precies in de richting en het verlengde van de juist vastgestelde 
kolenhorst van Erkelcnz-Elmpt. Dit moest de voortzetting zijn van 
de Duitse horst op Nederlands gebied. de Peelhorst. Onmiddellijk 
vroeg hij de regering verlof om opnicuw de boor in de grond te zetten. 
Schoorvoetcnd gaf de regering toe en op 15 maart 1906 — dus pas 
drie maanden na zijn benoeming — begon hij te boren bij Helena-
veen. Het werd spannend. Vrij spoedig bereikte men op 558 m. diepte 
dc basis van het Tertiair. welke men in Vlodrop en Maasniel nooit 
bereikt heeft. Veertien augustus ging de vlag in top : op 914 m. diepte 
werd de eerste kolenlaag aangeboord. Het was hierna betrekkelijk 
gemakkelijk het algemeen verloop van de Peelhorst na te gaan. Een 
zeer belangrijk aandeel had in deze afwerking Van Waterschoots 
latere opvolger dr. ir. P. Tesch. In 1916 was men hiermee klaar en 
kon Van Waterschoot van der Gracht in zijn eindrapport aan de 
regering een voorraad onmiddellijk ontginbare steenkool aanbieden 
van 1760 miljoen ton en een min of meer verwijderde tockomst reserve 
van 800 miljoen. 

II. H E T KRIJT 

Het Krijt is na het Carboon zeker de belangrijkste geologische for
matie in Limburg. Reeds zeer vroeg werd krijtsteen aangewend bij 
het bouwen. Ook in de landbouw maakt men reeds lang gebruik van 
de kalk voor bemesting ; het gehalte aan koolzure kalk ligt, althans 
bij het Maastrichts krijt, tussen 95 en 97 %. Van jonge datum is het 
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gebruik in de chemische industric. De grootste omvang heeft echter 
de e.xploitatie als grondstof voor de cementindustrie. 

Reeds lang v66r de opkomst van de geologie en de paleontologie 
was het krijtgebied in Zuid-Limburg. vooral de St.-Pietersberg, ver-
maard om zijn rijkdom aan fossielen. Al in de tweede helft van de 18e 
eeuw werden hiervan verzamelingen aangelegd. Gelukkig is een be
langrijk gedeelte hiervan terecht gekomen in het Paleontologisch Ka-
binet van Teyler's Stichting te Haarlem. Hierover publiceerde de 
tegenwoordige conservator Dr. O. C. van Regteren Altena in 1956 
een uitvoerige en interessante studie. Minder gelukkig zijn wij met 
de verzamelingen van de 19e eeuw, die of wel naar het buitenland zijn 
gegaan of grotendeels onvindbaar zijn. Het werd de hoogste tijd dat 
Limburg zijn eigen Museum kreeg. Het initiatief hiertoe is uitgegaan 
van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg en vooral van zijn 
eerste voorzitter. Rector Cremers. Het Natuurhistorisch Museum van 
Maastricht kwam tot stand einde 1912 en werd in 1917 overgenomen 
door de stad Maastricht en daardoor behouden. Wij mogen het ge-
meentebestuur van Maastricht gerust een pluim op de hoed steken, 
want aan het behoud van het museum is het behoud van belangrijke 
wetenschappelijke vondsten te danken. 

Het Krijt in Zuid-Limburg, een afzetting in zee, vormt een hoog-
gelegen plateau met diep ingesneden dalen, iets ten noorden van de 
spoorlijn Maastricht-Aken. De krijtlagen zijn duidelijk zichtbaar in 
beekdalen en holle wegen, op de randen waarvan wij de typische 
kalkflora aantreffen. De noordgrens van het krijtland wordt gevormd 
door een breukrand, die loopt langs de Geul van Meerssen tot Schin 
op Geul en verder oostwaarts naar Heerlen ; in het oosten is de grens 
vrij grillig. Benoorden deze grenslijn liggen diep gezonken schollen, 
waarin de krijtformatie veel lager ligt en onder een dikke bedekking 
van jongere lagen verborgen is. 

Een typisch voorbeeld van een gezonken schol is de laagvlakte 
van Voerendaal ten westen van Heerlen. Van Heerlen tot Klimmen 
hebben wij de storting van Kunrade, langs welke breuk het krijt on-
geveer 80 m. verzakt is, waardoor de laagvlakte van Voerendaal ont
staan is. 

Voerendaal is in vele opzichten een merkwaardige plaats. Ruim 900 
jaar geleden werd de kerk gewijd door paus Leo IX na een reis door 
Duitsland. Van deze kerk is de toren nog overgebleven. Om het dorp 
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liggen vier kastclen. De laagvlakte werd vroeger voor een gedeelte 
ingenomcn door een veen. O p de gezonken krijtschol had zich een 
impermcabele kleilaag gevormd, waardoor het grondwater niet weg 
kon. Dat er veel water in de bodem stond, bewijst het feit, dat de 
menscn vroeger in Voerendaal in het water begraven werden. V a n 
de bewoners van het hooggelegen Ubachsberg, die kerkelijk tot de 
parochic Voerendaal behoorden en daar werden begraven, werd ge-
zegd da^ ze driemaal dood gingen ; de eerste keer thuis, de tweede 
kcer onderweg door het gehobbel van de boerenkar waarop het lijk 
werd vervoerd en een derde keer in Voerendaal door verdrinking. 

Ik zal mij nu verder beperken tot het Maastr ichts Krijt van de 
type-localiteit St .-Pietersberg bij Maast r icht . De naam berg is natuur-
lijk verkeerd, want het is een deel van het oorspronkehjk krijtplateau, 
gelegen tussen M a a s en Jeker. De oudste naam is Huynsberch — Mons 

Hunocum. de berg der Hunnen volgens Habets — welke geleidelijk 
vervangen is door de naam St.-Pietersberg, een naam ontleend aan 
de kerk toegewijd aan de H. Petrus . In alle geval heeft de « M o n -
tagne de St. Pierre » zijn naam gegeven aan het Maastr ichts Krijt. 
Dit krijt wordt in de volksmond mergel genoemd. V a n grote bete
kenis is. dat de periode waarin het Maastr ichts Krijt gevormd is, de 
naam draagt van Maastr icht ien. een internationaal erkende bena-
ming. De naam danken wij aan de bekende Belgische geoloog D u -
mont, die in 1849 aan de geologische periode of etage de naam gaf 
van « systenie de Maestr icht ». later veranderd in Maastr ichtien. O p 
het ogenblik is een internationale Maastr icht ien-werkgroep bezig, op 
grond van dc fossielen, de grenzen van de Maastr ichtien etage vast 
te stellen. Er is nogal verschil van opvatting. maar tenslotte zal men 
toch tot een eindconclusie moeten komen. 

Het meest beroemde fossiel van de St .-Pietersberg is de Mosasaurus 

hoffmanni Mantel! of de maashagcdis , een marien hagedisachtig 
roof dier van 12-15 m. lengte. Groot opzien baarde de vondst van de 
schedel in de St .-Pietersberg in 1770 of 1780. Hoffmann, de militaire 
chirurg van de stad, heeft hem van de arbeiders gekregen. Hij heeft 
er echter niet lang plezier van beleefd. want zijn eigendom werd be
twist door de kanunnik Godding, de eigenaar van de grond boven de 
vindplaats. He t kwam tot een proces, dat door de kanunnik gewonnen 
werd. Maa r ook de kanunnik heeft er niet lang plezier aan gehad. 
T o e n de Fransen in 1794 de stad belegerden, kreeg de artilleric 
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opdracht het huis van de kanunnik niet te beschietcn, om de zeld-
zame kop te sparen. Deze was echter reeds op een veilige plaats in 
de stad verborgen. Na de capitulatie van de stad werden door de 
volksvertegenwoordiger Freicine zeshonderd flessen wijn uitgeloofd 
voor degene, die hem de kop onbeschadigd in handen zou spelen. 
Reeds de volgende dag werd de kop door twaalf grenadiers gebracht. 
Het fossiel werd door de Fransen naar Parijs gezonden en de kanun
nik kreeg een schadevergoeding. Thans bevindt zich dit beroemd 
fossiel in de Musee de Paleontologie in de Jardin des Plantes te 
Parijs. Gipsafgietsels bevinden zich te Leiden en Maastricht. 

Toen men in 1780 de kop gevonden had, wist men niet goed met 
welk dier men te doen had. De bekende anatoom Petrus Camper hield 
het voor een walvisachtig dier, terwijl Hoffmann meende met een 
krokodil te doen te hebben. Deze laatste mening heeft zich onder het 
volk verspreid, zodat men zowel in de St.-Pietersberg als in de ge-
meentegrot te Valkenburg als representant van de Mosasaurus een 
uit mergel uitgekapte krokodil vindt. De zoon van Petrus Camper, 
Adriaan, heeft de ware aard vain het dier ontdekt, nl. een hagedisach
tig dier, een mening, die de beroemde Cuvier met zijn gezag dekte. 
De Mosasaurus was een geweldige rover, die zijn bek ver kon open-
sperren gelijk slangen en bovendien door een gewricht in het midden 
van de onderkaak deze onderkaak nog ver kon verbreden. 

Ten tijde van de Franse overheersing werd bij Sichen, even over 
de Belgische grens, een belangrijk gedeelte van de wervelkolom ge
vonden, dat op meesterlijke wijze beschreven is door Jan Pieter Min-
ckelers, de uitvinder van het lichtgas uit steenkool. Ook deze stukken 
zitten veilig in Parijs. 

Het Kabdnet van Teyler's Stichting te Haarlem heeft ook zeer mooie 
stukken « du grand animal de Maestricht ». In 1954 werden in dc 
groeve 't Rooth bij Bemelen ook belangrijke stukken gevonden, die 
zich in Maastricht bevinden, behalve. jammer genoeg, de onderkaak, 
welke nog 20 cm. langer is dan die van Parijs. 

Talrijk zijn de rugschilden van een reuze-schildpad — twee meter 
zonder de staart mee te rekenen — Allopleuron hoffmanni, die uit het 
Maastrichts Krijt zijn te voorschijn gekomen. Onovertrefbaar is het 
bijna volledige skelet van deze schildpad, dat zich in Maastricht 
bevindt en zijn weerga niet vindt noch in Belgie noch in Nederland. 
Het behoort tot de roerende monumcnten van Nederland en is als 
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zodanig onder de laatste wereldoorlog ondergedoken in de St.-Picters-
berg naast de Nachtwacht van Rembrandt. 

Het is merkwaardig, dat aan het einde van de Krijtperiode de grote 
reptielen totaal van de aardbodem verdwijnen. De tijd der zoogdieren 
is aangebroken. 

III. DE TIJD VAN DE VORMING V A N DE TEGELSE KLEI 

OF TIGLIEN 

Het Tiglien ontleent zijn naam aan de klei van Tegelen, het Tiglia 
der Romeinen, want de klei van Tegelen was reeds in de Romeinse 
tijd bekend als grondstof voor de steenovens. De klei wordt thans 
in talrijke kleigroeven ontgonnen voor de fabricage van bakstenen, 
dakpannen en gresbuizen. 

Tegelen, bekend om zijn producten en thans ook om zijn passic-
spelen, heeft in de geologische wereld zijn vermaardheid te danken 
aan de klei, zo rijk aan dierlijke en plantaardige fossielen, waarbij nog 
het feit komt. dat de ouderdom van de Tegelse klei een groot twist-
punt is geweest. Deze zaak is nu beslecht. Men is het er over eens, 
dat de vorming van de klei niet valt in het Tertiair. zoals aanvanke-
lijk Dubois c. a. meenden, maar in het begin van het IJstijdvak. 

Zoals bekend, heeft men in Nederland een eigen indeJing van het 
IJstijdvak, gebaseerd op fossielen. Men heeft « koude » en « warme » 
fossielen. Een goed IJstijdvak begint natuurlijk met koude fossielen ; 
dat is hier het Praeteglien ; dan volgen de warme fossielen van het 
Tiglien. enz. Het IJstijdvak eindigt met een koude tijd. die tot voor 
kort bij ons het Tubantien werd genoemd. omdat de Twentse graaf-
werkzaamheden zo belangrijk zijn geweest voor de kennis van deze 
Tijd, zowel uit geologisch als paleontologisch opzicht. Thans heet 
deze laatste tijd van het Pleistocien bij ons het Weichselien, omdat 
hij parallel loopt met de laatste koude periode in Noord-Duitsland, 
welke deze naam draagt. 

In het begin van het Teglien trok zich de kustlijn van de zee, die 
tot nu toe een groot gedeelte van ons land bedekt had. geleidelijk 
terug en ontstond er een wijde rivierdelta, door enige zich telkens ver-
plaatsende modderige rivierarmen doorstroomd, die telkens weer 
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buitcn haar oevers traden en vele poelen en dode armen deden ont
staan. In deze delta zette zich de zeer fijne klei van Tegelen af, die 
zeer geschikt is voor het conserveren van fossielen. De bodem was 
echter nog voortdurend in daling. Dat blijkt uit de dikte van de klei. 
die in Tegelen 8 a 10 m. bedraagt en meer naar het v/esten, waar de 
daling veel sterker was, zelfs 50 m. en meer, zoals uit boringen ge-
bleken is. 

In de klei van Tegelen zijn honderd soorten van planten gevonden. 
waarvan de helft in Nederland, verder mollusken en enkele andere 
dieren. De klei is echter vooral beroemd geworden om zijn rijkdom 
aan zoogdieren, waarvan er reeds 24 beschreven zijn, een rijkdom die 
men alleen terug vindt in het bovendal van de Arno in Italic en in 
Auvergne in Frankrijk. 

De pionier van het onderzoek is Prof. Eugene Dubois, die wereld-
beroemd is door de ontdekking van de Pithecanthropus erectus op 
Java. Hij maakte in 1904 de eerste zoogdieren van de Tegelse Klei 
wereldkundig en daarmee ook de eerste landzoogdieren van Neder
land. Zijn werk is voortgezet door Dr. J. J. A. Bernsen en Mej. Dr. 
A. Schreuder, die de fakkel weer hebben doorgegeven aan de gene-
ratie van thans. 

Toen Prof. Dubois zijn lijst van zoogdieren publiceerde, waren er 
slechts 8 ; nu zijn er reeds 24. Welke zoogdieren vinden wij nu in de 
klei van Tegelen ? Onder de insecteneters : de mol en de watermol, 
onder de knaagdieren een haas, vele woelmuizen, stekelvarkens en 
bevers ; verder vijf roofdieren, alhoewel deze uiterst schaars zijn ; ook 
nog een rund, twee herten, een paard, twee neushoorns en van de 
olifanten de « zuidelijke olifant ». Buitengewoon verrassend was de 
ontdekking van een staartloze aap door Dr. Bernsen in 1930. Het is 
een uitgestorven dier, dat tot de hondapen behoort en de meest noor-
delijke aap, die ooit gevonden is. Dergelijke vondsten wijzen op een 
warm klimaat. Aan dit heterogene gezelschap ontbrak er nog een, de 
tapir, die in 1957 ontdekt werd. 

Bij het eind van deze opsomming dringt zich de vraag op : hebben 
deze dieren ook geleefd op de plaats waar ze gevonden zijn ? Bevers 
kwamen ongetwijfeld in groten getale voor. Het was voor deze dam-
men- en hutten-bouwende dieren een heerlijk gebied. Herten zullen 
cr ook wel geleefd hebben evenals woelmuizen. En de rest ? Zij staan 
allemaal vrcedzaam bij elkaar op de plaat van het landschap van 

13 



Tegelen, die in het museum van Maastricht hangt. Maar de schaarste, 
de uiterste schaarste aan roofdieren doet ons toch een ogenblik twij-
felen. Zij kunnen immers door de rivieren van elders zijn aangevoerd. 

E. M. Kruytzer (Maastricht). 

RESUME. 

Les couches goologiques de la province hollandair.c du Limbourg sont tres riches 
en fossiles. L'auteur passe en revue le.s etudes et recherches qui ont He consacr^es 
aux cpoques carboniferes, cretacees et tigliennes. L'etude des fossiles a ete dune 
grande utilite pour la stratigraphie du carbonifcrc. Un mot est dit de I'exploitation 
houilliere au Limbourg, qui, conmie deja par les Romains, ne connut son es.sor. 
apres plusieurs cchecs d'exploitation, qu'en 1906 grace aux etudes faites par le 
paleo-botanistc W . jongmans et les forages entrepris par I'ingenieur van 'Water
schoot. Le cretace, ou maestrichtien, excessivement riche en fossiles, est surtout 
connu par la decouverte au ISiemc siecle du mosasaurus ou lezard geant. Le crane 
de celui-ci connut une histoire mouvementce et echoua finalement au Jardin des 
Plantes a Paris. Dans cette meme couche on trouva egalement I'allopleuron hoff-
mani ou toitue gcante. Dans le tiglien enfin on a decouvert les restes de 24 mammi-
feres differents. 
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