
  Paleontologie  

maastricht is een interessante plek om 
in de grond te graven. Regelmatig wor-
den er bijzondere fossielen gevonden. 

zo vond men er in 1770 de enorme ka-
ken van een mosasaurus. Het was toen 
nog niet bekend om welk dier het ging, 

daarom kreeg het fossiel de illus-
tere naam: ‘het grote onbekende 
dier van maastricht’. Later bleek dat 
het afkomstig is uit de familie van 
de mosasauridae, een uitgestorven 
groep zeereptielen, en werd het 
dier maashagedis (mosa = maas) 
genoemd, naar de rivier waar hij 
dichtbij gevonden is. 
Het mosasaurusfossiel van 1770 

werd begin negentiende eeuw naar Parijs 
gebracht, maar een afgietsel ervan is nog 
steeds te bezichtigen in het natuurhisto-

R
   tekst jAn vAn meeRten

't OnBeKenDe 
DIeR vAn 
mAAstRICHt

REConSTRuCTIE vAn EEn 
reuSachtIg ZeereptIeL

Toen machinist Carlo brauer een paar maanden 
geleden de reusachtige tanden van zijn graafma-
chine in het kalksteen liet ‘bijten’, deed hij een 
bijzondere ontdekking. In de groeve van cement-
maker EnCI in maastricht vond hij een fossiel 
van een mosasaurus: een reusachtig zeereptiel 
van zo’n 13 meter lang! Leefden deze dieren 
vroeger in Zuid-Limburg? Wanneer was 
dat dan? En waar kun je hem in de geschiedenis 
plaatsen als je uitgaat van een bijbels raamwerk?
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risch museum in maastricht.

carLO
In datzelfde museum ligt nu ook een echt 
mosasaurusfossiel: Carlo. Hij is genoemd 
naar zijn vinder, Carlo brauer, die er in sep-
tember vorig jaar op stuitte toen hij met 
zijn graafmachine in de kalksteengroeve 
werkte. Carlo is echter niet compleet. 
volgens onderzoeker Anne Schulp is dat 
te danken aan de haaien die duizenden 
jaren geleden in het water leefden waar 
nu de kalksteengroeve is. „Als zo’n mo-

sasaurus doodgaat, zinkt en 
op de bodem belandt, valt hij 
snel ten prooi aan aasetende 
haaien. zo’n dode mosasau-
rus weegt een paar duizend 
kilo. Als die haaien daarvan 
gaan eten, gebeurt het dat 
ze er met verschillende bot-
ten en flippers vandoor gaan. 
binnen de kortste keren zijn 
die weg.”
Soms gebeurt het dat fossie-
len in redelijk gave toestand 

worden teruggevonden, 
maar dat kan alleen als de 
karkassen destijds snel be-
dekt zijn met sediment. Dat 
was kennelijk bij 
Carlo niet het ge-
val.

bèr
Rond maastricht 
zijn nog meer 
mosasaurussen 
gevonden. In het 
natuurhistorisch 
museum ligt bij-
voorbeeld ook 
bèr. zijn schedel 
is nog redelijk 
intact; ook de 
nekwervels zijn 
aanwezig. Door 
r ö n t g e n f o t o ’s 
van de gevonden 
botten te maken 
ontdekten on-

derzoekers dat bèr destijds 
een rib had gebroken. Dit kan 
erop wijzen dat mosasaurus-
sen vechtersbazen waren. 
onder mosasaurussen zijn 
ook voorbeelden bekend van 
kannibalisme.
over bèr valt nog meer op-
merkelijks te melden. op de 
plek waar hij is gevonden, 
lagen ook verschillende haai-
entanden. Deze vissen zullen 
dus hun magen met bèrs ka-

daver hebben gevuld. verder zijn de on-
derzoekers erachter gekomen waarmee 
bèr zich voedde. Hij had krachtige kaken 
waarmee hij grote zeeschildpadden (van 
het soort Allopleuron) kan hebben ge-
geten. Dit vermoeden is later bevestigd 
door de vondst van een mosasaurus in 
Canada; op de plek waar zijn maag zat, 
vond men stukjes zeeschildpad.

tanden 
De wetenschappelijke naam van de maas-
hagedissen die bij maastricht zijn gevon-

den, is ‘mosasaurus hoffmanni’. 
Deze reptielen hadden tanden 
van wel 5 tot 10 centimeter. 
onderzoekers Dirk Cornelissen 
en Louis verding ontdekten, na 
bestudering van onder andere 
de kaken, dat ze hun tanden 
wisselden, net als haaien. Die 
wisseling verliep keurig volgens 

een vast patroon: eerst de onderkaak, 
dan de bovenkaak (enzovoort). Dat 
zorgde ervoor dat het dier nooit een lege 
plaats in een tandenrij had. 

't OnBeKenDe 
DIeR vAn 
mAAstRICHt

een groot deel van ‘Carlo, de mosasaurus’ is 
nog tot 15 september 2013 te bezichtigen in het 
natuurhistorisch museum in maastricht. weten-
schappers die fossielen bestuderen (paleonto-
logen) zijn nog hard bezig om de resten van het 
fossiel uit het kalksteen te halen. In dit museum 
kun je hun werk live 
volgen. misschien een 
leuke vakantietip?

WIL JE CARLo ZeLf ZIen?

UIt CARLO's geBIt 
KUn je OPmAKen 
DAt HIj vAAK DIeP 
De Zee In DURFDe 
te Zwemmen

In het natuurhistorisch museum 
lacht een enorme hagedis je toe...

voorzichtig wordt 
Carlo uit de kalk 
gehaald zodat hij 
tentoongesteld en 
onderzocht kan worden. 

weet meeR:
n  www.tiny.cc/fossiel4

33



In de Curfs-groeve bij Geulhem, 
vlakbij maastricht, werd een kaak 

gevonden die dit tandenwisselpro-
ces goed laat zien. Die kaak lag in 

honderden stukjes uiteen. normaal ge-
sproken zou dat jammer zijn, maar deze 
keer niet want het liet mooi zien hoe de 
kaak er vanbinnen uitziet. onder de tan-
den bleken wisseltanden te zitten.
uit die tanden waren overigens nog meer 
dingen af te leiden. Femke Holwerda wil-
de bijvoorbeeld meer weten over Carlo’s 
voedsel en manier van bijten. Dat leidde 
ze af uit het aantal krasjes op Carlo’s 

tandglazuur. Daar was nog niet eerder 
onderzoek naar gedaan. De tanden laten 
zien dat Carlo een gezond gebit had met 
maar weinig slijtage. 

ook werden 
Carlo’s tanden onder-

zocht op stabiele isotopen (niet-radioac-
tieve koolstofdeeltjes). De hoeveelheid 
van het isotoop koolstof-13 kan namelijk 
iets zeggen over de eet- en leefgewoon-
ten van de reptielen. Een hoge koolstof-
13-waarde in het tandglazuur betekent 
dat de dieren dicht bij de kust leefden. 

Een lagere waarde betekent 
dat ze wat dieper in zee leef-
den. 
Wat bleek? De kleinere mosa-
saurus carinodens heeft een 
hogere koolstof-13-waarde in 
zijn tanden dan de grotere mo-
sasaurus hoffmanni. Dat be-
tekent dat de kleinere mosa-
saurussen dichter bij de kust 
leefden dan Carlo. 

KLeIne herSenen
versteende (gefossiliseerde) 
mosasaurushersenen zijn 
nooit gevonden; wel de ver-
steende schedel die om de 
hersenen heen zat. Aan de 
hand hiervan maakte onder-
zoeker mike Polcyn een di-
gitale reconstructie van het 

mosasaurusbrein. Eerst 
maakte hij een CT-scan van 

de schedel waardoor de 
binnenzijde in beeld 

werd gebracht. 
Daarna printte 
hij laagsgewijs 

een tastbaar kunststof 
model met behulp van een 

3D-printer. Dat model laat zien 
dat het mosasaurusbrein erg 
klein was. Het had ook een uit-
steekseltje aan de bovenzijde. 

volgens onderzoekers is dit een zenuw 
die naar een lichtgevoelig orgaan leidt 
dat boven op de schedel zat. Hiermee 
zou de mosasaurus het dag- en nacht-
ritme en de seizoenswisselingen kunnen 
opmerken.

uItgeStOrven
mosasaurussen leven nu niet meer. kern-
vraag is: wanneer en waardoor is hij van 

de aardbodem ver-
dwenen? volgens 
wetenschappers die 
uitgaan van de evo-
lutietheorie zwom 
het zeereptiel 68 
miljoen jaar gele-
den rond waar nu 
Limburg is. Deze pe-
riode wordt het krijt 
genoemd omdat er 
toen in Europa veel 
kalk is afgezet (‘krijt’ 
is afgeleid van ‘cre-
ta’, wat ‘kalk’ bete-
kent). volgens deze 

het dinosaur institute van het na-
tural history Museum in los angeles 
herbergt een uniek mosasaurusfossiel. 
de wetenschappers van dit instituut 
vonden zacht weefsel in de borstholte 
van een mosasaurusfossiel! dat weef-
sel zat op dezelfde plaats als waar bij 
dolfijnen het hart zit. ook werd er 
zacht weefsel gevonden op de plek 
waar waarschijnlijk de lever zat.

Het fossiel dat door het Dinosaur Institute 
tentoon wordt gesteld, lijkt in een niet al 
te ver verleden te zijn begraven. Zelfs het 
netvlies, huidstructuren en hemoglobine zijn 
nog aanwezig. Creationistische wetenschap-
pers zeggen dat dit gebeurd kan zijn tijdens 
de zondvloed of in de periode erna, toen het 
– als gevolg van de zondvloedramp – erg on-
rustig was op aarde en de aardkorst nog niet 
gestabiliseerd was. een recente vondst van 
C14 in een mosasaurusfossiel ondersteunt 
deze zienswijze. Aan de hand hiervan dateer-
den seculiere wetenschappers dat dit dier 
24.000 
jaar 

moet hebben geleefd. maar dat staat haaks 
op de gangbare theorie die zegt dat de mosa-
saurus toen allang moest zijn uitgestorven. 
De onderzoekers speculeren nu dat de aan-
getroffen C14 in de mosasaurus afkomstig is 
van recenter levende bacteriën. maar ook dat 
levert problemen op. Deze speculatie past 
niet goed bij de gevonden data. men had 
namelijk al eerder geconstateerd dat er ‘geen 
bacteriële eiwitten of hopanoïden (choleste-
rolachtige verbindingen) 
waren gedetecteerd’.  

erKennen
Opmerkelijk is dus 
dat de mogelijkheid 
opzij wordt geschoven 
dat het hier écht gaat om C14 
uit mosasaurusweefsel. wie daar 
wel van uit durft te gaan, moet er-
kennen dat deze C14-gegevens 
beter in overeenstemming 
zijn te brengen met een 
ouderdom van duizenden 
jaren in plaats van miljoenen 
jaren.

WAnnEER LEEFDE mOSaSauruS?

mOsAsAURUs HAD 
mOgeLIjK een 
LICHtgevOeLIg OR-
gAAn OP ZIjn KOP

weet meeR:
n  weet magazine 13, februari 
2012, pag. 10-11.

Carlo's flippers.
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wetenschappers leefde mosasaurus aan 
het eind van het dinosaurustijdperk, toen 
de omgeving van het huidige maastricht 
bedekt was door een ondiepe zee. Een 
natuurramp als gevolg van meteorietin-

slagen is één van de verklaringen voor 
het uitsterven van de mosasaurus.

ook creationistische wetenschappers wij-
ten het uitsterven van de mosasaurus 

aan natuurrampen. De 
wereldwijde zond-
vloed of een catastro-
fe erna worden hier-
voor aangedragen. De 
meeste creationisten 
accepteren de chrono-
logie van de geologi-
sche kolom, die ook 
evolutionistische we-
tenschappers gebrui-
ken (zie kader); alleen 
verwerpen ze de tijd-
schaal van miljoenen 
jaren. En daarvoor 
hebben ze hun rede-
nen (zie bijvoorbeeld 
pagina 12 over mount 
St. Helens) net zo 

goed als dat seculiere wetenschappers 
aan hun enorme 
tijdspannes willen 
vast blijven hou-
den.              

WAnnEER STIERF moSASAuRuS?  
vIer creatIOnIStISche antWOOrden

   4. Het mODeL vAn 
wHItCOmB-mORRIs 
-HOLt-OARD

Dit model stelt dat de zondvloed-
grens zich hoog in de geologische 
kolom bevindt, tussen het Plioceen 
en Pleistoceen. veel Amerikaanse 
creationisten zijn deze mening toege-
daan. Het wordt daardoor onterecht 
het ‘Amerikaanse zondvloedmodel’ 
genoemd. Alles wat zich in de geo-
logische kolom onder het Plioceen 
bevindt, zou door de zondvloed zijn 
afgezet. Dit betekent dat de mosa-
saurus in het midden van de vloed 
omkwam.

   3. het Model van 
wise-wood-whitMo-
re-garner

Dit model omvat dat de zondvloed-
grens gelijkgesteld moet worden aan 
de Krijt-tertiair-grens. Alles vóór het 
Krijt kan in de geologische kolom als 
zondvloedafzetting worden gezien. 
Alles na het Krijt (tertiair en Kwar-
tair) is van na de zondvloed. Dit zou 
betekenen dat de mosasaurus in de 
eindfase van de vloed omkwam.   1. Het mODeL vAn  

scheven-hoogerduijn-de wit
Dit model stelt dat de geologische kolom onder het 
Carboon leven bevat dat vóór de zondvloed voorkwam 
(en begraven werd tijdens de vloed). Alles wat dateert 
boven het Carboon is van na de zondvloed. Dit zou 
betekenen dat de mosasaurus (Krijt) na de zondvloed 
omkwam, in de turbulente periode na de vloed. Dit 
model heet 'rekolonisatiemodel' omdat de aardlagen 
na het Carboon de rekolonisatie van de wereld na de 
zondvloed zouden tonen.

2. het Model van setterfield 
Dit model stelt dat de vloedafzetting het onderste 
gedeelte is van de geologische kolom (Precambrium). 
Alles wat na het Precambrium komt, dateert van na 
de zondvloed. Dit betekent dat de mosasaurus na de 
vloed omkwam.

Rodrigo 
Pellegrini.

LeeftIjdSbEPALInG

weet meeR:
n  www.tiny.cc/fossiel1
n  www.tiny.cc/fossiel2
n  www.tiny.cc/fossiel3
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Binnen de creationistische wetenschap is het 
moment van uitsterven van de mosasaurus 
onderwerp van discussie. Het hangt namelijk 
af van waar je de zondvloedgrens plaatst in 
de geologische kolom. Die kolom bestaat uit 
de verschillende aardlagen die gerangschikt 
zijn op ouderdom: de oudste onder, de jongste 
boven. waar zitten de verschillen in mening? 
Ruim genomen zijn er vier mogelijkheden: 

van een boom kun je de jaar-
ringen tellen om te weten hoe 
oud hij is. Om de leeftijd van 
dierlijke botten te weten, kun 
je onder een microscoop de 
groeilijnen bekijken. sommige 
onderzoekers zeiden dat deze 
meetmethode bij een mosa-
saurus niet werkt omdat dit 

dier botten van sponsachtig 
materiaal heeft. 
Onderzoeker Rodrigo Pelle-
grini trok de stoute schoenen 
aan en haalde wat materiaal 
uit de botten van recent 
gevonden fossielen. Hij 
onderzocht dit en kon hieruit 
twee dingen afleiden:

n  een leeftijdsbepaling is 
inderdaad niet nauwkeurig 
te geven omdat de jon-
gere groeilijnen bij de oudere 
mosasaurussen niet meer 
zichtbaar zijn. 
n  De seksuele rijpheid werd 
bereikt bij de leeftijd van 5 
tot 7 jaar.
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