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Inleiding

Stel je voor dat je over een strand 
loopt waar de eerste landdieren, 
verwanten van schorpioenen 
en duizendpoten, uit de zee 
tevoorschijn komen! Of dat je 
door wouden van boomgrote 
zwammen trekt, die het land 
overheersten net nadat die eerste 
pioniers 

verschenen. Of dat je zwemt 
naast de grootste krokodil die 
ooit leefde. Of zweeft tussen 
pterosauriërs die zo groot zijn als 
kleine vliegtuigen. Dit zijn maar 
een paar van de avonturen die je 
kunt beleven als je terugreist in 
de tijd.

Fossielen zijn de 
overblijfselen van 
verbazingwekkende wezens 
die ooit leefden.

 
 
 
 

Als ik een schelp 
of versteend bot 

in mijn hand houd, 
werkt dAt als een 

magIsche 
talIsman: 

daardoor kan ik mij 
de verloren wereld 
voorstellen waar 
het ooit deel vAn 

uitmaakte.
Ze helpen me mijn 

denkbeeldige tijdmachine in 
te stappen en terug te reizen 
naar de tijd waarin deze wezens 
leefden.
Een fossiel vinden is echt een 

fantastische ervaring. En het 
kan iedereen overkomen, want 
fossielen worden op allerlei 
plaatsen gevonden – er zijn 
zelfs plekken waar er zich een 
heleboel bevinden!

Als je een fossiel opgraaft, ben 
jij misschien wel de eerste die 
het ziet: het ligt al duizenden, 
miljoenen of zelfs honderden 
miljoenen jaren begraven! Toen 
ik mijn eerste zee-egelfossiel 
vond, sloeg mijn hart een slag 
over van opwinding, en mijn 
verbeelding maakte overuren.
Ik had veel geluk want ik 

groeide op in Melbourne, een 
stad waar je op allerlei plaatsen 
fossielen kunt vinden. Toen ik 
klein was, zag ik bij het strand 
in mijn buurt vreemde tekens 
in de rotsen. Ik wist toen nog 
niet dat het fossielen waren, en 
dacht dat er gewoon grappige 
vlekken in het gesteente zaten. 
Maar later ontdekte ik dat het de 
5 miljoen jaar oude holen waren 
van uitgestorven kreeftachtigen. 
Toen ik wat ouder was werd ik 
meegenomen naar een park in 
het centrum van de stad, waar ik 
andere tekens in stenen vond – 
dat leken net kleine, platgedrukte 
zaagjes. Deze merktekens 
in massief leisteen waren de 
overblijfselen van drijvende 
zeedieren die zo’n 400 miljoen 
jaar geleden leefden! Het leek 
erop dat zich overal waar ik keek 
fossielen bevonden! De meeste 
mensen liepen er voorbij zonder 
ze op te merken, maar ‘mijn oog 
viel erop’, zoals fossielenjagers 
zeggen, en ik kon langs geen 
steen lopen zonder te kijken of er 
zich fossielen in bevonden.
Toen ik acht was, deed ik 

een ontdekking die mijn leven 
veranderde. Ik vond op het strand 
een versteende zee-egel (het 
exemplaar dat mijn hart een slag 
deed overslaan), en nam het mee 
naar het plaatselijke museum, 
het Museum van Victoria in 
Melbourne. Een man in een witte 
labjas nam me mee naar de 
fossielencollecties; hij vertelde 
me dat mijn zee-egelfossiel 
Lovenia forbesi heette, en 5 tot 
10 miljoen jaar geleden leefde. 
Soortgelijke fossielen lagen 
overal op een strand in de buurt 
van mijn huis, vertelde hij. Dat 
strand werd omringd door kliffen 
en ik was er nog niet geweest, 
dus ik smeekte mijn moeder me 
er mee naartoe te nemen. Al 
gauw had ik tassen vol fossielen. 
Niet alleen de Lovenias, 
maar ook stukjes versteende 
walvisbotten en haaientanden. 
Ik had een hele versteende 
omgeving ontdekt – een oude, 
superspannende versie van de 
baai van Port Phillip.
Het grootste deel van die 

fossielenbedding lag in zee, 
onder enkele meters water. Ik 
wilde zo graag fossielen zoeken 
dat ik leerde duiken en elke vrije 
seconde besteedde aan 
het verkennen van de 
wondere wereld 
van Port Phillip 
zoals die er 
10 miljoen 
jaar geleden 
uitzag!

In mijn verbeelding 
zwom ik met 
uitgestorven 
walvissen en 
reusachtige 

haaIen. en Ik vond 
verbazingwekkende 
fossielen, waaronder 

een stuk van het 
kaakbeen van een 

uitgestorven walvis 
dat een meter 

lang was, en een 
haaIentAnd zo groot 

als de palm van 
mijn hand! 

De natuurlijke wereld zit vol wonderen, maar de 

meeste van de grootste, wildste en bizarste dieren 

die ooit bestonden zijn inmiddels uitgestorven. We 

leven in een piepklein stukje tijd, en als we de meest 

verbazingwekkende wezens die ooit leefden willen 

ontmoeten, moeten we – in onze verbeelding – duizenden 

jaren terugreizen naar de tijd dat ze leefden.
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terwijl ik 
fossielen vond van 
zoetwaterdolfijnen, 

flamingo’s en 
bosbewonende 
buideldIeren, 

verAnderde de 
woestijn in mijn 

gedAchten in 
een rijk land 

van uitgestrekte 
zoetwatermeren en 

regenwouden.
Tegen de tijd dat ik de 
middelbare school afrondde en 
een studie moest kiezen was er 
maar één baan die ik echt wilde: 
die van wetenschapper – bij 
voorkeur paleontoloog. Banen in 
de paleontologie zijn schaars en 
moeilijk te vinden, dus werd ik 
zoöloog. Maar tot op de dag van 
vandaag vind ik het heerlijk om 
naar fossielen te zoeken!

Van jongs af aan nam 
ik mijn kinderen mee op 
fossielexpedities, en mijn twee 
oudsten hebben een aantal 
belangrijke fossielen gevonden, 
zoals een 60 miljoen jaar oude 
nautilus waar we samen een 
artikel over publiceerden.
Ik ben er erg trots op dat mijn 

beide oudere kinderen net als ik  
 

een loopbaan in de wetenschap 
en wetenschapscommunicatie 
hebben gekozen. En ik ben er 
vooral trots op dat ik dit boek 
heb geschreven met mijn 
dochter Emma.
 

Ik begon het museum regelmatig 
te bezoeken. Ik las elk etiket op 
de fossielen die in muffe oude 
vitrines verpakt waren, en kon ze 
zowat achterstevoren opzeggen. 
Er waren niet veel boeken die 
me hielpen om plaatselijke 
fossielen te determineren, maar 
ik verslond wat ik kon vinden.
Ik had al snel door dat ik op 

de meest onverwachte plaatsen 
fossielen kon ontdekken. 

Als ik met mijn 
moeder de stad 
in ging, keek ik 
omhoog naar de 
grote gebouwen 

en ontdekte 
soms versteende 
zeeschelpen in de 

kalksteen wAarvAn 
ze waren gebouwd.
 

 

Zelfs in sommige zandsteen-
blokken van gebouwen zaten 
stukjes versteend hout. Ik 
was hard op weg om een 
fossielenfanaat te worden. Ik ging 
graag in gedachten terug in de 
tijd, naar de periode waarin het 
fossiel leefde, en stelde me voor 
hoe het bestond, stierf en werd 
begraven. Maar niet iedereen 
was blij met mijn fantasie. Op 
school berispten de leraren me 
vaak omdat ik zat te dagdromen. 
Maar ik kon het niet helpen. De 
oude fossielenwereld was zoveel 
spannender dan het klaslokaal!
Toen ik veertien was, hoorde 

ik dat ik vrijwilliger kon worden 
op de fossielenafdeling 
van het museum. Vanaf dat 
moment bracht ik mijn vrije 
tijd door tussen de meest 
verbazingwekkende fossielen 
die ooit zijn gevonden. Het is 
vrij makkelijk om als vrijwilliger 
aangenomen te worden.

 
 

Maar de conservatoren testen 
je uit door je oeverloos saaie 
klusjes te laten doen. Als je dat 
volhoudt, vinden ze het de moeite 
waard om je op te leiden tot echt 
paleontologisch werk. Na een 
tijdje werd me een heilige taak 
toevertrouwd: fossielen bevrijden 
uit het gesteente dat ze omhulde. 
Ik gebruikte allerlei gereedschap, 
zoals de haakjes die tandartsen 
gebruiken om je tanden schoon 
te maken, en ook zwak zuur. Ik 
werd al snel behoorlijk goed in 
het werk, en dr. Tom Rich, de 
conservator van gewervelde 
fossielen in het museum en mijn 
mentor, begon me mee te nemen 
op expedities. We gingen naar 
zoutmeren in Midden-Australië, 
naar de binnenlanden van 
Queensland en naar Tasmanië. 
Ik had scherpe ogen en als 
er fossielen te vinden waren, 
spotte ik ze. Mijn droom was 
werkelijkheid geworden!
 

Als je fossielen wilt vinden, moet je je ogen ‘trainen’. Eerst 

moet je de soorten gesteenten leren herkennen waarin 

fossielen worden gevonden: sedimentgesteenten (vaker 

dan vulkanische gesteenten) of gesteenten diep uit de 

aardkorst, zoals graniet. Vervolgens moet je vreemde 

vormen, kleuren of vormen in de sedimentaire gesteenten 

kunnen opmerken. Je zult een poosje moeten oefenen, 

maar je vindt dan al gauw je eigen fossielen. Als je een paar 

dingen hebt gevonden waarvan je denkt dat het fossielen 

zijn, neem ze dan mee naar je plaatselijke bibliotheek of, 

nog beter, naar het museum. Daar krijg je deskundig advies 

over wat je gevonden hebt, en dan ben je op weg om een 

fossielenjager te worden.
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