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Voorwoord 
 
Het jaar 2014 is ondertussen alweer en-
kele maanden onderweg. Tempus fugit 
zeiden de Romeinen al, en inderdaad 
lijkt er niets zo ongrijpbaar als de tijd. 
Toch proberen we er in de geologie wel 
grip op te krijgen. En, misschien wel het 
boeiendste, ervaren we nu en dan het 
gevoel in de tijd terug te kunnen reizen; 
gehurkt in een put in Miste, tussen 
schelpen die zo gaaf bewaard zijn geble-
ven dat het lijkt alsof ze enkele jaren ge-
leden aangespoeld zijn. Of wandelend 

over de kalksteenplaten in de Muschel-
kalkgroeve, turend naar de ogenschijn-
lijk verse golfribbels, krimpscheuren en 
pootafdrukken, als waren we zelf deel 
van het triaslandschap. 
Maar ook op onze verenigingsavonden 
worden we telkens weer door de spre-
kers meegenomen op reizen door ver-
schillende geologische perioden en 
wordt ons een kijkje gegund in lang ver-
vlogen tijden. Zo hebben we de afgelo-
pen maanden weer van zeer diverse le-
zingen kunnen genieten.  Er werd ver-
haald van het precambrium tot het an-
tropoceen en van het ontstaan van een-
celligen tot de verstorende invloed van 
de mens op het milieu. Dankzij de on-
verstoorbare verslagleggingen van Cees 
Ehlers kan en zal het een en ander in dit 
Mozaiek nogmaals de revue passeren. 
 
Adam Haarhuis, redacteur  
 

 
 
 

In dit nummer o.a. : 
 
De jaarvergadering 2014 
 
Verslagen van de verenigingsavonden 
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De jaarvergadering 2014, 
op maandag 10 februari 
 
Onderstaande tekst is gemaakt naar aan-
leiding van opmerkingen en discussies 
onder de leden van onze afdeling. 
 
Het jaarverslag secretaris werd  goed-
gekeurd na verbetering van enkel kleine 
typfouten. Bij het financieel verslag 
werd geconcludeerd, dat er een klein po-
sitief saldo is door donaties. De ver-
wachting is, dat de nabije toekomst en 
groter voordelig saldo kan brengen, om-
dat de kosten van Mozaiek lager wor-
den. Naar aanleiding van de Begroting 

2014 komt er een discussie over ons 50-
jarig jubileum in 2018.  Om een jubile-
umpot te krijgen zou je met ingang van 
2015 de contributie kunnen verhogen. 
Naar aanleiding van diverse opmerkin-
gen wordt besloten dat het bestuur met 
een voorstel komt. Ook zullen zoveel 
mogelijk fondsen worden benaderd. 
De kascontrole levert een applausje op 
voor de zorgvuldige wijze waarop de 
penningmeester heeft gemanoeuvreerd. 
 
De samenstelling van het bestuur levert 
minder moeilijkheden op dan aanvanke-
lijk werd verwacht. Er wordt afscheid  
genomen van Willlem Peletier, die na  
 

een heel lange tijd op non-actief gaat, al-
thans wat bestuurswerkzaamheden be-
treft. Er moet voor hem een vervanger 
komen. Daarnaast is er de hopelijk tijde-
lijke vervanging van Henk Oosterink. 
Omdat de pogingen van voorzitter om 
mensen te vinden niets heeft opgeleverd, 
wordt een moeizame tijd verwacht. 
Maar het valt allemaal geweldig mee: 
Bonne van der Hoek en Will Costers zijn 
bereid de opengevallen plaatsen in te 
nemen.  WELKOM!! 
 
Verder wordt de aftreeddatum van Ben 
Oostendorp gewijzigd om te voorkomen 
dat er grote onevenwichtigheden gaan 
optreden in het schema. 
Aan excursies is een week verblijf aan de 
Noord Franse kust gepland. Aanmelding 
via Bernhard Smit. 
Er is een kleine discussie over het digita-
le Mozaiek: donkere achtergrond ja of 
nee, meerdere kolommen of niet. Inzen-
den van kopij naar Adam Haarhuis. 
Over het afdelingslogo valt nog niets te 
melden, misschien na de eerstvolgende 
bestuursvergadering. 
De inrichting van de Museumfabriek is 
nog niet klaar. Dit is het antwoord op de 
opmerkingen van Bonne en Jan Tj. 
 
Cees Ehlers
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Vondst van het jaar (2013-2014) 
 
Na de pauze tijdens de jaarvergadering 
vond de bezichtiging plaats van alle in-
zendingen die mee wilden doen aan de 
jurering voor de prijzen. Er waren 18 in-
zendingen, waarvan 1 op de ludieke 
toer. De aanwezigen konden 10, 6 en 3 
punten uitdelen voor respectievelijk de 
meest indrukwekkende inzending en de 
nummers 2 en 3. De kop van de ranglijst 
zag er als volgt uit: 
 
Nummer 1 
Blauw koraal ; Danien Fakse; 
Will Costers: 65 ptn 
 
Nummer 2 
Kreeft  Oosterinkia neerlandica; 
Anisien; H. Winkelhorst: 62 ptn 
 
Nummer 3 
Lendewervel dolfijn; Miste;             
Mioceen; Herman Memelink: 52 ptn 

 
Nummer 4 
Krabben; Romontbos; Krijt; 
Ben Hofs: 39 ptn 
 
Nummer 5 
Kwartsiet; Vragender; 
Jan-W. Wissink: 34 ptn 
(pas enkele weken afdelingslid !!) 
 
Verdere inzendingen waren: 
Fossiele cactus uit Barlo 
Motorynchus primigenius uit Miste 
Krabbenschilden Fakse 
Tandplaat draakvis Chimaeformis 
Allocopium uit Markelo 
Plantenresten groeve Winterswijk 
Kwartsieten met concretie 
resp.vlekkenkwartsiet (Västervik) 
Digerbergconglomeraat van Fur (Dene-
marken), oorspronkelijk uit Dalarna 
Agaat uit Barlo (akkervondst) 
Lepidodendron uit Barlo (akkervondst) 
Verzameling kleine ammonietjes van de 
Causses in Zuid-Frankrijk 

 
 
 

Maandag 9 december 2013. Een avond met Eric Mulder. 
 
Onderwerp van deze avond was  “Het plankton als de motor van de biodiversiteit “. 
Op meer dan 100 meter diepte treffen we de coccolieten aan, die kalk opnemen uit 
het zeewater. Ze hebben een “grootte “van 0,002 mm en kleiner. Een algencel om-
ringt zich met veel kalkplaatjes. Het meeste plankton is microscopisch van grootte en 
kan niet tegen de stroom in zwemmen. We vinden in deze massa diatomeeën (vuur-
steenbron) en kalk- en kiezelplankton. Cholerabacteriën zitten in het water, komen 
via de riviermonden naar binnen en zijn normaal onschuldig. Via het plankton ont-
staat een fijne stratigrafie (snelle evolutie). Bij de KT-grens verdwijnen de foraminife-
ren. Zo’n anderhalf miljard jaar geleden vinden we de oudste schimmels, zo’n 600 
miljoen jaar geleden vindt de Cambrische explosie plaats. Daarna gebeurt er een hele 
lange tijd niets. 
 
Onze atmosfeer van nu bestaat grotendeels uit N en O en oeratmosfeer was totaal 
anders: H2O, N, NH3, Methaan en CO. Deze stoffen kunnen complexe moleculen 
bouwen, zoals DNA (via H2S). Zelfs in extreme milieus komt leven voor (zonder 
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zuurstof !): de “Black Smokers “ op de huidige diepzeebodem herinneren aan de Oer-
tijd. Helden in de evolutie zijn de cyanobacteriën, die uit water en CO2 zuurstof 
kunnen maken. 
 
Ongeveer 1,7 miljard jaar geleden ontstaan organismen met een celkern (geëvolueerd 
uit levensvormen zonder celkern. De eukaryote cel heeft DNA in zijn kern en is 10 tot 
1000 micrometer groot, de prokaryote cel heeft DNA los in het cytoplasma en is 
slechts 1 tot 10 micrometer groot. 
 

 
 
De samenwerking van grote cellen (zonder O2) en kleinere (die wel O2 gebruiken) 
leidt tot absorptie van mitochondriën en er ontstaat een kern. Als de kleine cel wordt 
“opgeslokt “ is er een transport van zuurstof naar binnen om de cel te voeden. De mi-
tochondriën hebben eigen DNA uit de tijd dat het zelfstandige wezens waren. 
De symbiose tussen verschillende ééncelligen ligt ten grondslag aan de verschillen 
tussen dieren- en plantenwereld; planten met eigen bacteriën (C + H2O levert suikers 
op). Dieren zijn er eerder dn planten. De evolutie is afhankelijk van de hoeveelheid 
DNA en is pas 1,7 miljard jaar geleden begonnen. 
 
Als hoofdgroepen kennen we: eencelligen zonder celkern 
           eencelligen met celkern 
           meercellige planten 
          schimmels 
           dieren 
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Na de pauze gaat Erik onder andere in op de verscheidenheid in levensvormen en in 
leefomstandigheden in Nederland, met als voorbeelden: 
 

1. HEIMANSGROEVE. Nederland op evenaar. Paardenstaarten, reuzenlibellen, 
reuzenschorpioenen, reuzenduizendpoten; het gevolg van meer O2 dan nor-
maal waardoor soorten uitgroeien tot reuzenformaat. 
 

2. KRIJTZEE ZUID-LIMBURG. Klimaat à la de Bahama’s. Schildpadden, mosa-
saurus (het eerste “uitgestorven “dier). Van 92 tot 65 miljoen jaar geleden een 
groei van 1 naar 17 meter, en van poten naar peddels. 

 
3. NOORDZEE. Sabeltandtijgers, gnoes. Fossielen van de toekomst. 

 

 
      Sabeltandtijger 
 
Nu zijn er hele complexe variaties in het leven met veel symbiose. Biodiversiteit was 
er altijd, maar ze wordt in de tijd steeds ingewikkelder. Zo hebben grazers invloed 
op het gras en stimuleren ze de grasgroei. 
 
Ook het gedrag verandert in de loop der tijd. Een heel mooi voorbeeld is Eriks ver-
haal over de straathonden van Moskou die met de metro naar de markt (is voedsel-
bron) gaan. 
 
Een slotopmerking: de loop van de biodiversiteit is diep beïnvloed door de meteo-
rietinslag van de KT-grens. Het was geen gemakkelijke stof die Erik ons voorzette. 
Maar zijn reputatie was hem vooruitgesneld en de volle zaal kon een en ander goed 
volgen door de helderheid van wat de geboren leraar ons voorschotelde. 
 
Cees Ehlers  
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Verenigingsavond maandag 13 januari 2014. 
 
Deze avond had en geheel ander karakter dan alle avonden in ons bestaan: wie wilde 
kon opstaan en een verhaal vertellen over iets uit zijn of haar collectie. En dat hoefde 
niet perse iets moois te zijn, het kon even goed foeilelijk zijn maar met een geweldig 
verhaal erachter. Omdat het bestuur vergeten was dat zoiets wel georganiseerd 
moest worden, werden diverse leden slechts enkele dagen vooraf in kennis gesteld 
van het plan hen in het middelpunt van de belangstelling te plaatsen. Maar ……. het 
werkte en alle gevraagden deden mee !! 
 

 
 
Henk Gerrits belichtte een vondst uit Zuid-Duitsland en hoeveel moeite het had ge-
kost om de vondst te bestemmen. Hij stuk was afkomstig uit  Schernfeld in de 
Schwäbische Alb en bleek uiteindelijk een tentakel van een belemniet te zijn. 
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Bernhard Smit had als inspiratiebron het jubileumboekje “Een rugzakje vol ..…..”. 
De vele meerdaagse excursies herinnerden hem aan zijn start in de geologie met on-
der andere een zomerkamp in Lyme Regis. Ook de moderne tijd kwam aan bod, met 
de befaamde yoghurtfabriek bij Coesfeld, een prima bron voor fossielen. 
 
Bonne van der Hoek verplaatste ons terug naar zijn  eerste geologische schreden in 
1984 met een oud busje en opgravingen in de Touraine en het Loiredal. De namen 
Paulmy en Pauvrelay maakten ook anderen wakker. 
 
Voor Willem Peletier waren de opgravingen in de keileem en het Winschoterdiep 
medebepalend geweest voor zijn geologische omzwervingen. De naam Boelens viel 
en dan zitten we ruim in het verleden. Verder memoreerde Willem de vondst van 
een stuk Sigillaria, dat na tientallen jaren terugkeerde naar het zwerfsteeneiland in 
Maarn. 
 
Ben Oostendorp haalde herinneringen op aan zijn PTT-tijd, waar hij bekend stond 
als de “stenenkerel”. Hij had daar veel profijt gehad van zijn collega Henk Oosterink, 
zeker toen het ging om de determinatie en behandeling van wat een mooie Notho-
saurusschedel bleek te zijn. 
 
Het was bij Ben Hofs duidelijk dat het om botten zou gaan en dan van zijn lieve-
lingsplek (maar inmiddels niet meer bestaand) de Heelweg. Te midden van alle 
vondsten schitterden de onderdelen van een beer en een hyena. 
 
Herman Winkelhorst liet zien met hoeveel werk de vondsten in de Muschelkalk-
groeve soms gepaard gaan. En goede vondsten doe je pas wanneer je op de hoogte 
bent van de details in de gelaagdheid van de groeve. Het werk van onze Muschel-
kalkwerkgroep is dan ook baanbrekend. 
 
Cees Ehlers verhaalde over een vondst van fossiel hout in Pauvrelay. En dan niet 
zomaar een stukje hout, maar een boomstam. Hij was binnengegaan zonder toe-
stemming en de ruzie met de eigenaar was dus voorspelbaar. Maar eind goed al 
goed: de toestemming voor volgende jaren wed geregeld. 
 
Bij Fred Bos was het haast voorspelbaar welke kant het zou opgaan: de geboorte-
streek Drenthe en  het Duitse Wentland. Meer verrassend was de keuze van het 
zuidwesten van Australië met zijn buizenzandsteen. De zwerfstenen zijn een late 
roeping van Fred, maar hij heeft zijn kennisachterstand snel weggewerkt en toert re-
gelmatig met Harry Huisman door Drenthe en Duitsland. 
 
Cees Ehlers 
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Verenigingsavond maandag 10 maart 2014. 
 
Behoorlijk actueel was en is het onderwerp waarover Ko van Huissteden (verbon-
den aan de milieu-afdeling van de VU) ons zou bijpraten, namelijk een aantal aspec-
ten van Schaliegas. 
  
In tegenstelling tot het klassieke aardgas, moet voor de winning van schaliegas veel 
meer druk gezet worden, dus veel meer putten per km2. In Nederland is 1/3 van het 
oppervlak geschikt om effectief naar gas te speuren. Het gas dateert uit het Namu-
rien (Oost- en Zuidoost Nederland) of uit de Jura (Posidonienschiefer) in Brabant. De 
hoeveelheid gas is geschikt voor 10 jaar bij een afname van 40-50 BCM per jaar. 
 
De winning van schaliegas heeft veel voeten in de aarde: 
1000 boringen eisen 5000-7000 km pijp, 10-20 miljard m3 water, zand en chemicaliën 
en 4 ½ - 6 miljoen vrachtwagenbewegingen. Het water dient eigenlijk van drinkwa-
terkwaliteit te zijn. De productie van een put daalt al snel na aanvang. Bij Shell heeft 
men 2,1 miljard afgeschreven door tegenvallers (en door oplichting). 
 
Wind en zon scoren beter dan olie en gas! Als oplossing om onafhankelijk te blijven 
voldoet de winning van schaliegas ook al niet. 
 
De winning van schaliegas is milieutechnisch problematisch: 
 

 groot aantal boringen en industriële installaties 

 zwaar vrachtverkeer (o.a. 54 vrachtwagens zand per boring) 

 zware eisen gesteld aan de infrastructuur 

 grootschalige industrialisering van de groene ruimte 
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 2 miljoen liter water per boring 

 750 chemicaliën waarvan een flink aantal toxisch is 

 effecten op grondwater nooit goed onderzocht 

 (rond de putten is meer gas in het drinkwater geconstateerd; verklaring is 
er nog niet) 

 gas kan migreren via breuken en elders schade veroorzaken. Het kan ook 
via oude breuken 

 luchtverontreiniging via benzeen, tolueen, xyleen, ethylbenzeen  en diesel-
olie 

 

 
 
De kans op aardbevingen is wat compactie betreft veel kleiner dan bij gewoon gas, 
maar er is het risico van injecties van afvalwater. 
Toerisme, gezondheid en vastgoedprijzen worden negatief beïnvloed. Het klimaat-
voordeel tegenover conventioneel gas is gering. De opbrengst aan energie is laag ge-
zien de grootte van de investeringen. 
 
Voor Nederland werd in 2010 gesteld, dat de risico’s beheersbaar zijn, maar veel as-
pecten zijn nog onvoldoende of helemaal niet onderzocht. Investeren in duurzame 
energie is veel beter en verspilt minder. 
 
Cees Ehlers 
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Verenigingsavond maandag 10 maart 2014 (na de pauze). 
 
Al enige malen uitgesteld, was het nu eindelijk de beurt voor Cees Ehlers met zijn 
Educatief Verhaal rond het thema Uitsterven. Alle massa-extincties en hun verhaal 
zijn gebaseerd op de kennis die we binnenkrijgen via fossielen. Uitsterven is aan de 
orde van de dag (permanente achtergrondextincties), maar het ontstaan van nieuwe 
soorten ook. 
De mogelijke oorzaken van een massa-extinctie kunnen liggen in de aarde zelf: 
broeikaseffect, platentektoniek, vulkanisme, verkleining leefmilieuafkoeling, gashy-
draten. Maar er zijn ook oorzaken denkbaar buiten de aarde: inslagen meteorieten, 
supernova’s, kosmische straling, meer of minder zonlicht. Heel duidelijk is, dat het 
altijd gaat om een combinatie van oorzaken, soms enkele, maar soms ook een flink 
aantal. Op grond van de aangericht schade kennen we een Big Five: 
 

1. Laat-Ordovicium (445 miljoen jaar geleden). Meer dan 75 % van de mariene 
fauna verdwijnt (o.a. trilobieten, brachiopoden, bryozoën). Er zijn twee pieken 
in het uitsterven. De oorzaken liggen in een wereldwijde afkoeling (een IJstijd 
met 5 glacialen). Het grote continent Gondwanaland schuift over de Zuidpool 
en ondiepe zeeën vallen droog. 

 
2. Laat-Devoon (365 miljoen jaar). Ook nu wordt meer dan 75 % van de mariene 

fauna getroffen. Naast de bovengenoemde ook de rifbouwende koralen, co-
nodonten en kalkalgen. Er is een grote glaciatie en de tropen worden zwaar 
getroffen. Door de massale opkomst van planten is er minder CO2 door grote-
re fotosynthese. In de kou bloeien de kiezelsponzen op. 

 
3. Laat-Perm (252 miljoen jaar). Dit is de grootste milieucrisis van allemaal, 

waarbij 95 % van de mariene fauna wordt getroffen en 70 % van de gewervel-
de landdieren. De klassieke Paleozoïsche fauna valt geheel weg. De oorzaken 
van de crisis zijn: het optreden van Pangea (sterke terugloop ondiepe zeeën), 
grote branden in Antarctica, de Siberian Traps (200.000 km2 basaltbedekking), 
broeikaseffect door het optreden van methaan, uitstoot van gassen uit de 
Zechsteinmeren, een inslag in Yucatan, zure regens en een supernova. 

 
4. Laat-Trias (202 miljoen jaar). Duurde maar kort, slechts 10.000 jaar. De helft 

van de fauna verdwijnt (oorzaken nog onvoldoende bekend) en de vrijgeko-
men ruimte wordt ingenomen door de dino’s. Er is een grootschalig vulka-
nisme langs de Centraalatlantische Rug (opbreking Pangea), verzuring der 
oceanen en het vrijkomen van veel methaan. 

 
5. Krijt-Tertiair (65 miljoen jaar). Dit is de bekendste extinctie vanwege het uit-

sterven van de dino’s en het beroemde iridiumlaagje. Het verval was bij diver-
se diersoorten al een tijd aan de gang, bij anderen is dat niet te merken. De di-
versiteit in Azïe neemt toe, die in Amerika daalt. Bij de oorzaken staat voorop 
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de grote meteorietinslag in Chicxulub (de controverse Alvarez en Jan Smit). 
Maar die gaat gepaard met uitgebreid vulkanisme (Deccan Traps gedurende 
800.000 jaar), veel anaerobe schalies, verminderde activiteit oceanische ruggen. 

 

            
 
Vermeldenswaard zijn twee andere extincties, namelijk rond de pleistocene IJstijden 
en die van het Antropoceen. Tijdens de IJstijden verschuift een steppevegetatie in 
een koud en droog klimaat naar een toendravegetatie in een sneeuwklimaat. Dat be-
tekent voor de grote grazers een duidelijke inperking van het leefgebied. Bovendien 
was het mensbeeld ook veranderd: de Cro-Magnonmens was technisch superieur 
aan de Neanderthaler. Beide oorzaken werken in dezelfde, voor mammoeten c.s. 
verderfelijke richting. 
 
Het Antropoceen (een nieuwe term) wordt gekenmerkt door het feit dat bij het uit-
sterven de mens de hoofdrol speelt en niet de natuur:  
 

 kappen oerbos 

 sterke toename CO2 

 ontdooien toendra (vrijkomen methaan) 

 kernproeven 

 overmatig gebruik kunstmest 

 sterke positie plastic 

 overbevissing 

 stedelijke levenswijze in plaats van agrarische 

 Er zijn nogal wat onduidelijkheden rond het tempo van afsmelting landijs. 
 
 
Cees Ehlers 
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Personalia 
 
Nieuw lid: 
Jan Willem Wissink 
Aalten 
 
 
Overlijdensberichten: 
Ons bereikte het bericht van het overlijden van mevr. van Nahuys (weduwe van ons 
lid Cor). Zij heeft de 100 jaar bijna gehaald. 
 
Eveneens overleden is Wim Vlasveld (bekend spreker over Zweedse onderwerpen) 
niet zo lang na het overlijden van zijn echtgenote. 
 
 

Contributie 
 
Het contributiesysteem binnen onze afdeling werkt goed, maar het kan altijd beter: 
er is nog een klein aantal leden dat de contributie niet automatisch wil laten af-
schrijven, maar het betalen in eigen hand wil houden. Welnu, dat is OK, maar be-
steed u dan even wat tijd om het nu  te regelen. U weet dat onze dank groot is! 
 
Het Bestuur 
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BESTUUR 
 
Voorzitter   Henk Gerrits 
     
Secretaris   Cees Ehlers 
     
Penningmeester  Ben Oostendorp 
    Tel. 0544-461661 

la.ngv@hccnet.nl 
                                               giro 3723345 t.n.v. Ned. Geol. Ver.  Afd. Winterswijk 
 
Leden    Henk Oosterink 

Willem Peletier 
Herman Winkelhorst 
Ben Hofs  

     
Bijeenkomsten Elke tweede maandag in de maand (behalve in juli en augustus) 
om 20.00 uur in een zaal van de Zonnebrinkkerk aan de Zonnebrink in Winterswijk. 
 
NGV Internet  http://www.geologischevereniging.nl 
 
    info@geologischevereniging.nl 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Van de redactie 

 
Dank aan de inzenders van tekst en beeld voor de bijdragen aan dit voor-
jaarsnummer. De foto op pagina 2 is gemaakt door Ron Krabben. 
 
Ook voor het volgende nummer graag weer uw bijdragen zenden aan: 
 
ahaarhuis@gmail.com 
 

 Kopij: tekst dient te worden aangeleverd in Word-format; afbeeldingen 
in jpg-format. 
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Mozaiek, april 2014 


