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Voorwoord 
 

Zo aan het eind van het jaar komen ze 
weer in tal van media en in vele vormen 
voorbij; de jaaroverzichten. De belang-
rijkste nieuwsfeiten van 2014, de meest 
memorabele sportgebeurtenissen van het 
jaar, enzovoort. In deze Mozaïek vindt u 
geen jaaroverzicht, het afdelingsjaar is 
immers pas amper halverwege. 
Aan de andere kant is iedere editie van 
Mozaïek eigenlijk grotendeels een terug-
blikkend overzicht. Bladerend door de 
nummers die dit jaar verschenen zijn, 
valt op hoe divers de onderwerpen zijn 
en blijkt weer hoe breed en veelomvat 

 
tend de geologische wetenschap eigen-
lijk is. Ook bij de zorgvuldig bij elkaar 
gesprokkelde artikelen die onze voorzit-
ter Henk Gerrits mij wederom toestuur-
de voor deze editie, valt de gevarieerd-
heid van thema’s op. We kunnen wel 
stellen dat er veel is dat ons in de geolo-
gie en aanverwante terreinen boeit. 
De overige bijdragen (dank aan de au-
teurs/inzenders) laten eveneens een 
kleurrijk palet zien, uiteenlopend van 
‘Oslo essexiet uit Haddorf tot ‘icht-
hyosaurus-bier’ uit Nevada. Het zal u 
niet snel vervelen … Veel leesplezier! 
 

 
 
Adam Haarhuis, redacteur  
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Excursie naar Neuenkirchen 
en Haddorf 

 
Op zaterdag 8 november 2014 was een 
excursie gepland naar de groeve Kalk-
werke Breckweg en naar het grint van 
Haddorf. Cees had ons van tevoren al 
aangemeld. Het weer was goed; geluk-
kig geen regen gehad. Het is nog wel 
zo’n eindje rijden vanuit de Achterhoek. 
Het viel mij tenminste wel tegen. Ik ben 
al een hele poos niet meer in deze regio 
geweest, in mijn jonge jaren gingen we 
wel wat vaker naar zulke groeves. Het is 
dus nog een verrassing wat aan te tref-
fen. Eerst maar eens op Google gekeken 
wat er zoal te vinden is. Mooie verhalen 
en foto’s van onder andere ontzettend 
grote ammonieten. Ook zee-egels en 
schelpen. Nou ja, we zien wel. 
 
Om 10.00 uur hadden we afgesproken 
bij de fabriek. Arent, Anne, Fred, An-
naWil (kwam wat later) en ik waren van 
de partij. Eerst maar even aanmelden. 
Via een paar werknemers in de kantine 
werd een “ploegbaas” opgetrommeld. 
Onder zijn toeziend oog heeft Arent een 
papier ondertekend en met een “Viel 
Spass” nam hij afscheid. 
 

 
Kalkwerke Breckweg 
 

De groeve was nogal modderig en glib-
berig en voor Fred en Anne was de lol er 
al gauw af. Zij zijn toen naar Haddorf 
gegaan (zie verslag AnnaWil hieronder). 
Arent en ik hebben eerst de omgeving 
verkend. We zijn naar de plaats gegaan 
waar gewerkt werd, maar daar lag niets 
van belang. Op het pad er naar toe lag 
nog een verdrukte zee-egel. Toen zijn we 
naar een ouder deel van de groeve ge-
gaan. 
 

 
 
Ik vond daar een klein gedeelte van een 
afdruk waar een hele grote ammoniet 
had gezeten, maar meer lag er niet. Ook 
nog een halve kleinere ammoniet ge-
vonden. “Dat gaat goed”, dacht ik, maar 
daar bleef het bij. Ondertussen belde 
AnnaWil mij op waar of we zaten, maar 
na mijn mededeling dat er bijna niets 
lag, is zij ook direct doorgereden naar 
Haddorf. 
 

 
Arent op onderzoek 
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Arent had het net na de middag wel ge-
zien en ging op tijd naar huis. Ik ben wat 
langer gebleven. Nog even met een 
Duitser gepraat, misschien dat hij nog 
wat betere plekken wist, maar het was 
de eerste keer dat hij in deze groeve was, 
dus hij vroeg aan mij wat er te vinden is. 
 

 
Mooie gelaagdheid 
 
Later troffen we elkaar weer, maar hij 
had alleen een gedeelte van een afdruk 
van een ammoniet en een schelp meege-
nomen. Om ongeveer 14.00 uur ben ik 
ook richting Haddorf gegaan, maar on-
derweg kreeg ik een sms van AnnaWil 
dat daar bijna niets lag en ben ik onver-
richter zake maar naar huis gegaan. Een 
halve ammoniet, een paar schelpen, wat 
pyriet of markasiet, calciet en misschien 
wat plantafdrukken rijker. Volgende 
keer beter, zullen we maar zeggen. 
 

 
Enkele vondsten 

Die volgende keer is op vrijdag 21 no-
vember a.s. Dan gaan we naar de zand-
zuigerij van Dyckerhoff Basal Toeslag-
stoffen b.v. bij Markelo (zie verderop in 
dit nummer). 
 
Ben Hofs 
                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 

Excursie Haddorf 
 
Op 8 november was het plan om eerst 
naar de groeve in Neuenkirchen te gaan 
en vervolgens naar de zandzuigerij in 
Haddorf.  Het was een prachtige herfst-
dag met een lekker zonnetje, de route 
ernaartoe was zeker de moeite waard. 
Omdat ik wat later was vertrokken, was 
het even zoeken waar ik moest zijn, 
maar al gauw zag ik Anne Streek staan. 
Het bleek een enorme groeve te zijn, die 
vooral erg blubberig was. Anne en Freek 
wilden eigenlijk wel naar Haddorf en 
dat leek mij ook een goed idee. Bij de 
zwerfstenen ligt nu eenmaal meer mijn 
interesse dan bij de fossielen. Ben en 
Arent zag ik nergens, dus maar even ge-
beld en gezegd dat ik met  Fred en Anne 
meeging richting Haddorf. Zo gezegd, 
zo gedaan. 
 

 
Haddorfer Seen 
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De zandzuigerij  ligt achter camping-
dorp Haddorf bij de Haddorfer Seen. 
Aangekomen op de plek van de be-
stemming lag daar inderdaad een berg 
stenen en vervolgens was het zoeken 
naar interessante stenen en fossielen.  
 
Het zonnetje scheen, beter hadden we 
het niet kunnen treffen. Fred en Anne 
gingen na een uurtje zoeken weer huis-
waarts met weinig bijzonders, naar ik 
heb begrepen. Uiteindelijk ben ik na een 
paar uur zoeken, inmiddels was mij 
duidelijk dat Ben niet meer zou komen,  
met een kleine hoeveelheid materiaal 
naar huis gegaan. Achteraf bleek Ben er 
wel geweest te zijn, maar kon hij niet 
vinden waar wij waren. 
 

 
Dala zandsteen 
 
Thuisgekomen heb ik de stenen probe-
ren te determineren, maar dat viel nog 
niet mee. Een aantal vondsten heb ik op 
naam kunnen brengen: een rode Oostzee 
porfier (heel gewoon), een Oslo essexiet 
(enigszins bijzonder), een ijzerverbin-
ding, wat zandstenen en een Dala zand-
steen, met vlekken en vegen. 
 

  
Oslo essexiet 
 
Tijdens de bijeenkomst in Winterswijk 
wisten Jan Drent en Hans Kroes nog te 
benoemen: een brok puur ijzererts, sfe-
rosideriet, chonetenkalk met schelpfos-
sielen, Wealdenkalk met schelpfossielen, 
Posidonien Schiefer met een afdruk van 
een ammoniet en bontzandsteen. 
 

 
Wealdenkalk met schelpenfossielen 
 
Al zoekende (www. kijkeensomlaag.nl) 
kwam ik erachter dat er in Haddorf veel 
bijzondere vondsten zijn gedaan en dat 
er nog veel meer bijzonders moet liggen.  
Wellicht dat we binnenkort nog eens met 
een groepje op herhaling gaan .  
 
AnnaWil 
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Excursie Markelo 
 
Donderdag 20 november 2014 was het 
een koude, trieste dag met veel motre-
gen. Dat beloofde niet veel goeds voor 
de excursie op de vrijdag erna. De nacht 
van donderdag op vrijdag vroor het licht 
en hoera, op vrijdag scheen het zonnetje.  
Samen met Rigt van der Kooi en op aan-
wijzingen van Hans Kroes arriveerden 
we bij Dyckerhoff Basal in Markelo.  
 

 
 

 
 
Ben Hofs was al gearriveerd. Aangezien 
het geregend had, was het materiaal 
mooi schoon. Volgens Ben was het qua 
vondsten niet zo veel bijzonders, maar 
eigenlijk viel dat achteraf wel mee. We 
hebben allemaal wat leuks kunnen toe-
voegen aan onze verzameling. Vermel-
denswaard is voor Ben onder andere: 
een gedeelte van het opperarmbeen van 
een hert, versteend/verijzerd hout, een 

afdruk van een zeeleliesteel in vuur-
steen, een schelpkern in gesteente en ge-
steente in de vorm van een grote spons 
(of is het een spons?). 
 

 
Ben 
 

 
Vondsten van Ben 
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Hans vond een groot stuk gevlekte Dala 
zandsteen en wel de donkere, minder 
algemene soort uit Dalarna (Midden 
Zweden). Daarnaast een bijna volledige, 
verkiezelde spons (klein en bijna rol-
rond), een stuk van een grotere spons 
(ook verkiezeld), beide voor hem onbe-
kende soorten. Vermeldenswaard is ook 
een drietal gneizen met granaat, waarbij 
één exemplaar zeer fraai was, vanwege 
de idiomorfe granaten erin (donker-
rood). Jullie hebben deze vondst ook 
kunnen bewonderen op onze vereni-
gingsavond in december. Verder vond 
Hans gangkwarts (grijswit) met waar-
schijnlijk zwarte toermalijn erin (Schorl), 
nog nooit eerder door hem gevonden en 
derhalve toch wel bijzonder. Wat de 
vondsten van Rigt betreft weet ik het 
niet zo goed, maar in ieder geval heeft zij 
een mooi stuk gangkwarts en een prach-
tige gebande vuursteen meegenomen. 
 

 
Rigt en Hans 
 
 

 
AnnaWil 
 
Wat mijzelf betreft: kilo’s stenen heb ik 
mee naar huis gesjouwd: mooie ijzerkie-
zels, Taunuskwartsiet, Luipaardzand-
steen, Pegmatiet, nog niet op naam ge-
brachte granieten en porfieren, gabbro’s, 
zandstenen, conglomeraat, gebande 
vuursteen, Syeniet (volgens mij) en een 
groot stuk steen met heel veel Muscoviet 
en Nefelien (?). Genoeg materiaal om de 
komende tijd op naam te brengen. 
 

 
IJzerkiezel met calcietkristallen 
 
Al met al een geslaagde excursie op een 
mooie, zonnige dag in november (en 
Rigt, ik vond het leuk om je verzameling 
te zien en de sûkerbôle hat my tige smakke!). 
 
AnnaWil, met dank voor de bijdragen van 
Hans en Ben. Foto’s van Ben en AnnaWil. 
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Verenigingsavond 8 september 
Paul Hille: Holzmaden 
 
Holzmaden is een begrip in de paleonto-
logie en dat blijkt onder andere uit de 
bordjes langs de Autobahn met een fos-
siele Steneosaurus (een krokodil) erop 
afgebeeld. Het dier strijdt om de eerste 
plaats met de Ichthyosaurus (vishage-
dis).  De bijbehorende knap gevonden 
ironische slagzin voor het plaatsje is “Ein 
Standort mit Millionen Jahren Zukunft”. 
 

 
Steneosaurus, Holzmaden 
 
Holzmaden ligt in de Schwäbische Alb 
en wel in de Jura. Die wordt onderver-
deeld in Witte, Bruine en Zwarte Jura. 
De benamingen kloppen mooi met de 
kleur van het gesteente, dat anders van 
kleur is als het kalkgehalte sterk toe- of 
afneemt. Zwart slaat vooral op het aan-
deel bitumen in de steen. 
 

In de Juratijd lag er op de plaats van het 
huidige Holzmaden  een binnenzee van 
200 tot 300 m diepte. Aan het fossielrijke 
gebied zijn enkele beroemde namen ge-
koppeld, zoals Quenstedt (zijn indeling 
van de Jura in 1843 was uiterst precies 
en kloppend) en de drie generaties 
Hauff. Opa Bernard Hauff is de knapste 
preparateur van zijn tijd. 
 

 
Bernard Hauff 
 
Veel fossielen zijn terecht gekomen in 
het enkele jaren geleden verbouwde en 
uitgebreide Museum Hauff. Wie van-
daag de dag fossielen wil gaan zoeken, 
komt al gauw terecht bij Steinbruch 
Kromer, waar men tegen een kleine beta-
ling aan de slag kan. De randen van de 
groeves herbergen vaak de ‘Laibsteine' 
die visfossielen kunnen bevatten. 
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Het belangrijkste economische product 
waren de steenplaten, waarbij de Fleins 
het belangrijkste was. Groeves werden 
vaak gesloten als alle Fleins er uit was 
gehaald. Je komt deze steenplaten overal 
tegen. De platen werden bijvoorbeeld 
ook als restauranttafel gebruikt. 
 
Er zijn al tekeningen van fossielen be-
kend uit 1637, maar vooral in de 19e 
eeuw werden fraaie fossielen geborgen 
uit de Posidonienschiefer: zoals van kro-
kodillen, plesiosaurus, belemnieten, 
vliegende sauriërs en crinoïden. Tussen 
deze twee data in is er in 1749 de vondst 
in Boll van een zwangere Stenopterygi-
us, een Ichthyosaurus, waarbij een van 
de jongen (het is een levendbarend dier) 
na de dood van de moeder door de in-
wendige druk van ontbindingsgassen 
alsnog dood geboren werd. 
 

 
Stenopterygius 
 
In de ondiepe jurazee werd de zachte 
bodem snel bedekt met onder andere 
veel (dode) algen, waardoor aaseters 
geen kans kregen. Bovendien was er een 
stagnerende waterkolom en daardoor 
was er te weinig zuurstof en geen men-
ging van koud en warm water. Dit is 
vergelijkbaar met de Zwarte Zee, die de-
zelfde sedimentatie eigenschappen ver-
toont en dezelfde conserveringsomstan-
digheden heeft. Dan is er daarnaast de 
stormvloedtheorie, waarbij slib uit de 
kuststrook aangevoerd werd op de zee-
bodem in een richting tegengesteld aan 
de landwaartse stormvloed. 
 

Diverse soorten sauriërs en andere dier-
soorten passeerden de revue: Plesiosau-
rus, Steneosaurus, Rhomaleosaurus, 
Dorygnathus, Campylognathoides zittel, 
Pterosaurus, Lepidotus (Schmelzschup-
penfisch), Chondrosteus hindenburgi, 
Hybodus ( waarbij een exemplaar is ge-
storven aan de te grote hoeveelheid be-
lemnieten in zijn maag, Tetragonolepis 
(een bijlvis met buitengewoon grote 
ogen), Dactylioceras commune (de be-
kende zeer platte ammoniet; het plat-
drukken is en gevolg van een zachte laag 
aan de buitenkant). De ammonieten 
leidden tot enkele opmerkingen over 
macroconch en microconch, respectieve-
lijk mannetjes en vrouwtjes. Ook de ap-
tychen kwamen aan bod. 
 

 
Dactylioceras commune 
 
Het geheel werd afgerond met de zee-
egel Diademopsis, een kreeft, diverse 
zeelelies, git en tevens ichnofossielen. 
En dan ben ik er nog wel een stel verge-
ten. Al met al een boeiend verhaal over 
een geweldig gebied, waar nog altijd 
vondsten te doen zijn. 
 
Paul Hille verstaat de kunst om in een 
levendige verteltrant de toeschouwer te 
van begin tot eind boeien. 
 
Verslag: Cees Ehlers 
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Verenigingsavond 13 oktober  
Hans Steur: De wereld tijdens 
het Paleogeen 
 
Paleogeen = Paleoceen + Eoceen + 
Oligoceen = Vroeg Tertiair. 
 
Dit verhaal is in de loop der tijd verschil-
lende malen hervormd hetgeen voor 
Hans een weerzien met oude fossielen 
betekende. Het verhaal begint in de om-
geving van Aix-en-Provence met de “ter-
res rouges” waar vlak voor het uitsterven 
der sauriërs eieren gelegd zijn: 65,94 mil-
joen jaar geleden. De afzetting van ge-
erodeerd materiaal zorgde hier voor een 
ideale eierlegplaats. Het is te begrijpen 
dat het gebied nu een natuurreservaat is. 
 

 
 
Van vlak voor de massa-extinctie  date-
ren ook de botten van reuzenvogels, die 
zich daarna goed gingen ontwikkelen. 
De beroemde meteoriet (Smit, Alvarez, 
iridiumlaagje) had een grote impact en 
zeker ook de veel later in het nieuws ge-
komen vulkaanuitbarstingen in India 
(Deccan Traps). Er kwamen kansen voor 
ondergronds leven (schildpadden). Er 
zijn overigens nog dinofossielen van 
even na de meteorietinslag, maar dat 
duurde heel kort. Het verdwijnen van de 
dino’s betekende ook kansen voor de 
zoogdieren. Meestal waren deze tot dan 
toe klein en ze leefden veelal onder-
gronds. Verder waren er krokodillen, 
slangen, vogels en hagedissen. De 
bloemplanten kregen een grote klap te 

verwerken, maar varens gedijden prima 
de eerste tienduizenden jaren. Tritem-
nodon en oerpaard verschijnen op het 
toneel. 
 

 
Tritemnodon 
 
In het Eoceen was de gemiddelde jaar-
temperatuur 21 graden (nu 11-12); deze 
daalde langzaam. In het zuidwesten van 
de VS kwamen als gevolg van de meteo-
rietinslag tsunami’s van kilometers 
hoogte voor. De mariene geslachten 
daalden in korte tijd met 35 % (de huidi-
ge uitstervingssnelheid is overigens nog 
sneller). Duidelijk is dat in de gehele 
ontwikkeling (het uitsterven en opko-
men van soorten) het toeval ook een gro-
te rol speelt. 
 
In het Vroeg Tertiair zien we grote 
meerafzettingen (vissen in Wyoming) 
onder andere in Schotland; Groenland 
lag los en Europa en Afrika botsen tegen 
elkaar. Het grootste deel van Europa 
was in die tijd zee. In het gebied van de 
Franse Alpen (Barcelonnette) ontstond 
veel erosiepuin, afkomstig uit Italiaanse 
gebergten. 
 
Bloemplanten verdrongen de naaktzadi-
gen, maar deze zijn later er weer boven-
op gekomen (Sézanne en Sheppey, de 
laatste met veel zaden, mangrovebos en 
pyriet. Uit het zuidelijk deel van de 
Noordzee kennen we een palmvoet (zie 
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Grondboor en Hamer) en de Japanse pa-
rasolden. In het Cuisien (Onder-Eoceen) 
zien we zoetwaterafzettingen met schel-
pen en de Teredo (paalworm). Bij Boux-
willer zijn krokodilleneieren en slangen-
eitjes te vinden, en in dezelfde laag 
zoogdierkiesjes. En dan natuurlijk Mes-
sel, bij Darmstadt, met afzettingen van 
47 miljoen jaar oud. Hoogtepunten hier 
zijn het oerpaardje, vleermuizen, de ta-
pir en Hyaenodon. Deze Ölschieferfos-
sielen zijn heel moeilijk te prepareren; 
het gaat met behulp van kunsthars. 
 
Buideldieren zijn ontstaan in het Krijt. 
We kennen ze van Noord- en Zuid-
Amerika en ze zijn verspreid vóór de 
grote klap. Ze konden niet vliegen en 
niet zwemmen. De scheiding tussen An-
tarctica en Australië kostte velen het le-
ven. Ook kennen we de hondachtigen, 
de neushoorn (nog zonder neus), de ta-
pir en het vreemde beest Uintatherium. 
 

 
Uintatherium 
 
In het Eoceen ontstond de splitsing tus-
sen evenhoevigen (waarbij de walvissen 
met 4 poten) en de onevenhoevigen. De 
walvis heeft gemeenschappelijke voor-
ouders met varkens en nijlpaarden 
(Pakicetus, 35 cm, 53 miljoen jaar). We 
zien de Indohyus (47 miljoen jaar), de 
Ambulocetus (3 meter, 50 miljoen jaar), 
de Rodhocetus (2 ½ meter, van peddels 
naar poten), de Basilosaurus (18 meter, 
Laat-Eoceen). 

Apen kwamen reeds voor vanaf het Krijt 
(o.a. de Plesiadapis in Wyoming). We 
kennen botten uit de Quercy, de dood-
lopende lijn van de Darwinius en ook de 
Aegyptopithecus. 
 

 
Basilosaurus 
 
Op de grens van Eoceen en Mioceen ver-
schijnt de Hyenodon, een roofdier van 
1,2 meter. In Apt/Saignon pootafdruk-
ken van veel soorten (Vroeg-Oligoceen). 
Het is ook de tijd van de barnsteenfossie-
len (40 miljoen jaar) met insecten (die al 
bestaan vanaf  het Siluur). 
 
Het Bekken van Parijs was een ondiepe 
zee met veel soorten leven in een rustig 
zeemilieu. Daméry is de bekende fossie-
lenvindplaats  hier. Ook de wijngaarden 
van Nierstein horen in deze tijd. En het 
Bekken van Manosque (Provence) met 
Sainte Maime, bekend van de vele fossie-
le blaadjes* en insecten (muggen, oor-
wurmen). Het was daar in het Oligoceen 
een subtropisch klimaat, maar bovenop 
de berg was het kouder, zodat daar geen 
zoogdierfossielen voorkomen. 
 
* lees ook: 
http://natuurtijdschriften.nl/download?typ
e=document&docid=414937 

 
Verslag: Cees Ehlers 
 

http://natuurtijdschriften.nl/download?type=document&docid=414937
http://natuurtijdschriften.nl/download?type=document&docid=414937
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Verenigingsavond 10 november 

Eric Mulder: “Vanaf de Zuidpool 

naar Noord-Twente“ 
 
Er zijn in de loop der tijd vele, zeer di-
verse fossielen gevonden in Twente, va-
riërend van vroege sponzen tot een 
pleistocene eland. Fossielen met ver-
schillende herkomst en ouderdom. Hoe 
kwamen deze allemaal in de Twentse 
bodem terecht? 
 
Het is het verhaal van een afkoelende 
aarde (gaat nog steeds door), en bewe-
gende continentale platen (die op de ene 
plek uit elkaar gaan en logischerwijs el-
ders bij elkaar komen). 
Ten tijde van het Cambrium lag Twente 
(en zijn uitgebreide omgeving) in de 
buurt van de Zuidpool. Door de ver-
schuivende platen veranderen tegelijk de 
kusten. C:\weWe schuiven door de kli-
maatgordels heen. In het Carboon is 
Twente opgeschoven naar waar nu Suri-
name ligt, en vinden we er mangroven, 
paardenstaarten en varens. 
 
Nu komt Twickel aan de orde, met de 
Graaf van Twickel (Wassenaar van Ob-
dam) die een kanaal laat aanleggen naar 
Almelo via Carlshaven. Er werden in het 
tracé walviswervels en haaientanden ge-
vonden uit het Mioceen. De kust lag bij 
Delden. Denemarken was volle zee en er 
liep een grote rivier, de Eridanos richting 
Noordzee, waar de voorlopers van de 
Elbe en andere rivieren in uitkwamen. 
Uit 1672 dateert een uitspraak over het 
ontstaan van ons land: “een aanslibsel 
van de Franse rivieren”. 
 
Het gebied van Vriezenveen, Klooster-
haar en Sibculo staat bekend om de 
zandwinning en leverde aan fossielen 
knikkeralgen, sponzen en algen (zie ook 
het Rhebergen-nummer van Grondboor 

en Hamer). Een complete Aulocopium is 
zeldzaam omdat deze tijdens de pleisto-
cene ijstijden vaak kapot vroren. In 1860 
werden in Tennessee sponzen gevonden, 
die zich daar in situ bevonden. Maar het 
zijn dezelfde sponsen als in Oost-
Nederland !! Ooit lagen de landmassa’s 
van Noord-Amerika en Noordwest Eu-
ropa immers dicht bij elkaar. Zo’n 480 
miljoen jaar geleden (Ordovicium) lag 
Canada rond de evenaar en in Tennessee 
was een ondiepe zee. 
 

 
Aulocopium, boven- en onderzijde 
 
Gedurende het Perm en Trias kwamen 
de continenten tegen elkaar aan te lig-
gen. Door oceaanafsnijding ontstond er 
een zoute binnenzee, verantwoordelijk 
voor de Twentse zoutlagen (Zechstein) 
en de vondsten van de latere Winters-
wijkse trias-reptielen. 
De eerder genoemde sponzen reizen als 
fossiel mee met de verschuivende conti-
nenten. Door gebergtevorming ontstaat 
erosie van de omhoog getilde zeebo-

file:///C:/we
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dems en een riviersysteem transporteer-
de de sponzen uit Tennessee naar het 
Baltische gebied. Europa zit op dat mo-
ment aan Amerika vast. Er is een uitge-
strekt stroomgebied met onder andere 
de Moldau en Elbe, wat veel fossielen 
oplevert.  
 
Gedurende het Krijt ligt ons gebied rond 
de huidige Middellandse Zee. De Krijt-
zee leverde fossielen op uit het Mesozoi-
cum (water en ijs als transporteurs), on-
der andere ammonieten. De Eridanos of 
de gletsjers transporteerden de ammo-
nieten naar Nederland en we vinden 
hier de losse stukken als “kattenpootjes”. 
Met dezelfde Eridanos zijn ook de oor-
spronkelijk uit Tennessee afkomstige 
sponzen vanuit het Baltische gebied uit-
eindelijk in de Twentse bodem terecht 
gekomen. 
 

 
Stroomgebied van de Eridanos 
 
In het Eoceen was er een grote Noorde-
lijke zee; het Nauw van Calais bestond 
niet altijd (verbinding tussen Engeland 
en het continent). We vinden uit die pe-
riode de lokaalmorene van Losser, met 
fossielen die door het ijs van de onder-
grond zijn afgeschaafd: diverse ostraco-
den, roggenkauwplaten, en zelfs een 
schildpad. 

 

 
Schildpadfossiel, lokaalmorene Losser 
 
In het Pleistoceen hebben we afwisse-
lend warme en koude periodes (hetgeen 
ook inhoudt dat er ooit weer een koude 
tijd komt, louter en alleen door natuur-
lijke oorzaken). Het oprukkende ijs ge-
bruikte het bestaande reliëf, hiermee 
kwam sediment naar het zuiden en er 
werd bovendien lokaal materiaal opzij 
gedrukt. In het Dinkeldal lag een glet-
sjertong (Bentheim en Gildehaus). De 
kristallijne vondsten hebben een diverse 
herkomst maar die is te traceren. Een 
doorlopende gletsjer is door een uit het 
Oosten komende jongere gletsjer in twee 
delen gebroken (ten zuiden van Ootmar-
sum). Naast ammonieten zijn er ook an-
dere Krijtfossielen te vinden. 
 
Het bekende Møns Klint in Denemarken 
bestaat uit kalksteen (kalkalgen) uit 
warmere periodes en vuursteenbanken 
uit koudere (met zee-egels). Twentse 
vuursteenfossielen zijn identiek. De geo-
logische geschiedenis van Nederland is 
door Bernink en v.d. Lijn beschreven 
met als uitgangspunt het Twentse land. 
Het Eemien was een warmere tijd en 
daarna kwam het Weichselien met en 
poolwoestijn. Het ijs schuurt de Eridanos 
uit en na de IJstijd loopt het dal vol met 
water (Oostzee, Botnische Golf). Er zijn 
zandduinen die verschuiven door de 
storm. Er wordt ook zand tegen de ou-
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dere stuwwallen gelegd en langzaam 
weggevreten. Het levert windkanters op 
met meestal drie vlakken door de heer-
sende windrichting (NW, ZW en O). 
 
Na het boeiende verhaal van Eric komen 
we tot de eindconclusie: hoe ouder het 
fossiel, des te langer de afgelegde weg. 
Aan het einde van zijn lezing noemde 
Eric nog een website met veel informatie 
over de paleogeografie van onze aarde: 
 
www.scotese.com 
 

Het was een hele boeiende avond met 
een vaardige spreker die ons bovendien 
enthousiast maakte voor een bezoek aan 
het Twentse “Wonderryck” in Dene-
kamp later in het jaar. 
 
 
Verslag: Cees Ehlers 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herman naar Amerika… 
Alweer ? 
 
Dit zijn tijdens de reis opgeschreven 
belevenissen van Herman Winkelhorst 
 
7 augustus 2014:  
De koffer gepakt en alles bij elkaar ge-
zocht. Het is toch wel weer spannend. 
Vandaag ook de laatste dingen via de 
mail geregeld, zoals de gegevens van de 
satelliettelefoon en wat algemene zaken. 
Het zijn de puntjes op de welbekende i. 
De komende tijd zal ik proberen jullie op 
de hoogte te houden, net als de andere 
keren. Maar ik ben slechts een paar keer 
in de bewoonde wereld en alleen dan 
heb ik internet. 
 

 

 
14 augustus: 
De eerste douchebeurt. We hebben de 
eerste dagen erop zitten. Wat een mach-
tig mooi gevoel is het weer hier te mo-
gen zijn. De reis verliep niet helemaal 
volgens planning... We hebben een 
vlucht in San Diego gemist, waardoor 
we pas rond 22.45 uur plaatselijke tijd de 
laatste vlucht hadden. Wat een uren… 
De volgende ochtend heb ik kennis ge-
maakt met de overige leden van het 
team: een Japanner, Costaricanen en 
Duitsers. Allemaal prachtige gedreven 
mensen. 
De eerste dag hebben we boodschappen 
gedaan en ons kamp opgebouwd en in-
gericht. De volgende dag hebben we een 
pittige hike gemaakt en uitleg gekregen 
over het gebied. En dan twee dagen gra-
ven in een canyon, waar geen begroeiing 
is en door de geringe hoogte is het er 
dus erg warm. Maar we hebben drie ske-
letten die er uit moeten. Daar zijn we nu 
mee bezig. 
Dan is de eerst douchebeurt wel heel 
lekker. Het was ook lachen geblazen: 
drie keer inzepen en nog een bruine 
handdoek. Het weer is trouwens erg 
vreemd voor dit gebied. We hebben al 

http://www.scotese.com/
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diverse pittige onweersbuien gehad en 
er is gewaarschuwd voor modderstro-
men in het gebergte. Vanochtend hebben 
we gegeten bij hotel Martin….jammi 
jammi. En nu relaxen. Morgen moet er 
weer water, bier, ijs en andere zaken ge-
kocht en dan weer terug naar het kamp. 
 

 
 
15 augustus: 
Gisterenavond gegeten bij hotel Mar-
tin,…heerlijk. En ook slapen in een bed. 
Vandaag verder gezocht naar velgen en 
banden met extra radiaallagers, want we 
hadden al een platte en dat zal zeker niet 
de laatste zijn. Banden wisselen, daar 
krijg je hier wel handigheid in. Daarna 
hebben we de was gedaan voor het hele 
team. Er waren twee lezingen gepland 
en na de eerste hebben we boodschap-
pen gedaan en een band verwisseld. Een 
deel is teruggegaan naar het kamp en zo 
bleven we achter met twee auto’s om la-
ter op de avond terug te rijden naar het 
kamp. Alleen reizen is hier gevaarlijk in 
verband met de lekke banden en de in-
spanning: twee uur over dust roads rijden 
in het duister. Na een lezing bij het 

Humboldt Museum en een diner bij de 
Mexicaan is het te laat geworden. Dus 
blijven we in een motel in Winnemucca. 
We blijven tot maandag in het veld. Zo, 
nu een heerlijk koud biertje. 
 
19 augustus: 
Na een aantal dagen in het veld weer te-
rug voor een douchebeurt en de was 
voor het team. Het is geweldig; we zijn 
bezig met spannende dingen. Vandaag 
hebben we een skelet uit de canyon ge-
haald. In de rugzak en op een draagbaar 
die we hebben gebouwd, en dan een 
tocht van anderhalf uur bij een tempera-
tuur van zo’n 35 graden. In een canyon 
zonder begroeiing en niet al te hoog is 
het heel warm. Bijnaam is dan ook de 
“bakoven”. Inmiddels hebben we ook 
kennis gemaakt met de eerste ratelslan-
gen en schorpioenen. Joekels van bees-
ten en er lag er één vlak voor de ingang 
van mijn tent. Opletten dus. Op weg 
naar Winnemucca hebben we een Hot 
Springs bezocht, maar het is riskant als je 
de reserveband al hebt opgebruikt. Het 
blijft mooi, zo’n groene oase in de dorre 
omgeving. Het barst er van het leven. 
Donderdag ga ik naar Reno, iemand op-
pikken van het vliegveld. ’s Morgens 
vroeg op om 6 uur, boodschappen doen 
en dan terug naar het kamp. Er is nog 
een hoop werk te doen. 
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22 augustus: 
Het weer is prachtig en we hebben een 
geweldige ploeg. De afgelopen dagen 
hebben we afwisselend in M-canyon en 
F-canyon gewerkt. M-canyon is de be-
kende bakoven, maar toch hebben we er 
vandaag in een halve dag twee super-
vondsten gedaan. Deze zullen blijven 
zitten tot volgend jaar. De andere twee 
skeletten hebben we uit de canyon ge-
sjouwd in onze rugzakken en een draag-
baar, gemaakt van een afdekzeil en twee 
palen. Dat was afbeulen met die hitte en 
ik ben blij dat ik niet zo’n grote rugzak 
heb.. Als we naar F-canyon gaan over-
bruggen we 800 hoogtemeters. Dat is een 
hele klim, maar boven is het ook koeler, 
nou ja... Het uitzicht is geweldig. Zo nu 
en dan komt er een straaljager voorbij, 
en wel zo laag dat we de piloot kunnen 
zien zitten. Verder is het weer wisselend: 
snikheet met soms bewolking en giste-
ren een stofstorm. Omdat we op open 
vuur koken, moeten we dan lang wach-
ten, want het is te gevaarlijk met eventu-
ele overspringende vonken. Maar ook 
laat eten smaakt prima (al is het kamp-
voedsel). Dan moet je denken aan steak, 
een streng ribben en aardappelen gepoft 
in het vuur. Als we terugkomen van de 
berg drinken we eerst een biertje met 
salsa en chips. Het zout moet aangevuld 
worden. Overdag drinken we zo’n zes 
liter water met Gatorade. 
 

 

 
Gisteren heb ik een kolibrie gespot, en 
enkele vlinders. Die waren met de wind 
mee gekomen. Ook hagedissen en bid-
sprinkhanen zijn er te zien, dus het is 
niet allemaal gevaarlijk. Maar oppassen 
is altijd nodig. 
Nu zijn we in Reno om Lars af te zetten 
op het vliegveld. Vanavond naar de 
brouwerij van het Icky Beer. De anderen 

zijn Cairs Mountain opgeklommen om 
daar te overnachten. 
 

 
‘Ichthyosaur beer Icky’ 
 
26 augustus: 
De laatste dagen zijn we druk geweest 
de stukken het veld uit te dragen. In een 
rugzak 600 m de berg af. Een tocht van 
anderhalf uur steil naar beneden. De 
laatste avonden hebben we Argentijns 
gegeten. Luis heeft gekookt en de barbe-
cue gevuld. Eigenlijk hebben we onze 
gasbrander alleen gebruikt voor thee- en 
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koffiewater. Intussen hebben we af-
scheid genomen van sommige teamle-
den, die andere verplichtingen hadden. 
Zondag zijn Lars, José en Luis ver-
trokken. De stukken zijn allemaal mee-
genomen. Ze waren met 2 auto’s. Dat is 
wel zo veilig als je de auto met de meest 
platte banden meeneemt. Er gaat telkens 
ook een gallon water per persoon mee 
voor het geval dat. 
Vandaag zijn we vertrokken en het was 
nog best spannend om te zien of we het 
zonder kapotte band zouden redden. 
Maar het ging prima. In Middle Gate 
hebben we één van de beroemde burgers 
gegeten, waarna we op weg zijn gegaan 
naar Berlin met zijn Ichthyosaur Park.  
 

 
Ichthyosaur Park, Berlin, Nevada 
 
Heel erg mooi, daar liggen skeletten van 
beesten van zo’n 32 m lang. Daarna re-
den we via een heel fraaie pas naar Re-
no. Morgen gaan we op weg naar Los 
Angeles en ik ben erg benieuwd hoe het 
er onderweg uitziet . We hebben span-
nende dingen opgegraven, die een plaats 
gaan krijgen in het Los Angeles County 
Museum waar we woensdag de hele 
boel naar toebrengen 
 
27 augustus: 
Vanmorgen, na een ontbijt in een casino, 
zijn we vertrokken naar L.A. Er was 
eerst wat hilariteit want de man van het 
hotel wilde de auto ophalen, maar kon 

hem niet vinden en dacht dat de auto 
gestolen was. We waren gisteren uit eten 
geweest en hebben op verzoek van de 
receptie de auto op een andere verdie-
ping geparkeerd. Probleem opgelost. De 
autorit, westelijk langs de Sierra Nevada 
over een ruime 500 mijl, was geweldig. 
Prachtige bergen, meren en Mono Lake, 
alles even mooi. De Navajowoestijn was 
woest en ledig, maar er groeiden de be-
roemde Joshua Trees. Al bij al een ge-
weldige rit door een erg bijzonder land-
schap. Ik voel me best wel een bofkont, 
dat ik dit allemaal mag meemaken. 
In L.A. zijn we naar Lars gegaan om ons 
spul van het kamp te brengen en een au-
towissel. Daarna werden we heerlijk 
ontvangen door de schoonmoeder van 
Martin waar we twee dagen zijn. Mor-
gen brengen we de vondsten naar het 
museum. 
 
30 augustus: 
De rit naar L.A. was geweldig. De land-
schappen wisselden van alpiene verge-
zichten tot woestijn. De Joshua Trees 
maakten veel indruk. In de richting van 
de miljoenenstad veranderde de natuur 
heel erg en kregen we loofbomen te zien. 
Na het bezoek aan Lars waar we van 
wagen gewisseld hebben en de reserve-
banden onder de vooras hebben gehan-
gen, gingen we naar de schoonmoeder 
van Martin doe ons verwende met Chi-
nese hapjes. In de tuin stonden citrus-
bomen en een vijg. De verse vijgen wa-
ren heerlijk. 
De volgende dag hadden we een af-
spraak bij het Natuurhistorisch Museum 
om onze vondsten af te leveren. De be-
langrijkste werden meteen naar het pre-
paratielaboratorium gebracht waar in 
eerste instantie alles wat bij elkaar hoor-
de bij elkaar werd gelegd. De rest ging 
(voorlopig) in depot. Wat een schitte-
rend museum en een hartelijk welkom 
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door Luis en Josè. De rest van de dag 
hebben we het museum bekeken. Op het 
eind van de dag werden we opgehaald 
door Lars en via Sunset Boulevard en de 
Beach (van Baywatch met Pamela Ander-
son) naar Luis gereden, die ons had uit-
genodigd voor een BBQ. Een heerlijke 
avond met veel op Argentijnse wijze 
klaargemaakt voedsel. 
Onze reis loopt op zijn einde en terug bij 
ons logeeradres hebben we onze zaken 
ingepakt om de volgende dag op tijd te 
kunnen vertrekken (we moesten dwars 
door de stad). Onze vlucht was om 11 
uur, maar we vertrokken al om 7 uur 
van huis. En de auto moest terugge-
bracht en de extra bagage ingecheckt. 
We hadden hier genoeg tijd, maar het 

was wel spannend te beseffen dat we 
maar 30 minuten hadden om in Chicago 
over te stappen op de vlucht naar Düs-
seldorf. Maar ook dat is gelukt (krap).  
De terugvlucht verliep voorspoedig en 
het was heel fijn om in Düsseldorf Diana 
weer terug te zien. 
Ik kijk terug op een erg fijne reis: veel 
fijne mensen en een prima samenwer-
king. 
 
Dit was dan het relaas van Herman, en 
we krijgen nog veel meer te horen en 
vooral te zien in onze mei-bijeenkomst. 
 
Dit dagboek van Herman is door Cees Ehlers 
zo nauwkeurig mogelijk overgebracht voor de 
Mozaïek.

 
 
 

 
 
 

 



 
18 

 

 

Naturalis heeft skelet tyrannosaurus rex ‘binnen ‘ 
 

 
 
Gepubliceerd: 20 december 2014 Foto: ANP 
 
De crowdfunding actie van Naturalis om een skelet van een tyrannosaurus rex naar 
Nederland te halen heeft 4,4 miljoen euro opgeleverd. Dat heeft er mede voor ge-
zorgd dat het museum het skelet definitief binnen heeft. Dat heeft het museum 
zaterdag laten weten. 
 
Volgens directeur Edwin van Huis was het moeilijker dan gedacht om het geld bijeen 
te brengen. Veel bedrijven wilden het project niet sponsoren. "Het is veel makkelijker 
om fondsen te werven voor kunst", aldus de directeur tegenover de HDC-kranten. 
"Het was veel harder werken dan ik had gedacht; maar wel leuk werk, heel belang-
rijk en uiteindelijk succesvol." 
De kosten zitten in de vraagprijs van de Amerikaanse boer op wiens land het skelet 
werd gevonden, maar ook in het prepareren en het vervoer naar Nederland. Natura-
lis wordt het enige museum buiten de Verenigde Staten met zo’n T-rex-skelet. 
 
Vrouwtje 
Het skelet van de vleesetende dino werd in 2013 in de Verenigde Staten opgegraven 
door medewerkers van Naturalis. Het was een vrouwtje, ”een dame op leeftijd waar-
aan haar ruige levensloop terug te zien is in het skelet", aldus het museum. Ze meet 
12 meter en wordt vanaf halverwege 2016 tentoongesteld. Dat gebeurt eerst in het 
Pesthuis, de huidige entree van Naturalis. In 2017 krijgt ze een ereplaats in het nieu-
we gebouw. 
 
Bron: Novum 
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Meest voorkomende mineraal op aarde krijgt een naam  
 
Gepubliceerd: 29 november 2014 
 
Het meest voorkomende mineraal op aarde heeft tientallen jaren na zijn ontdek-
king eindelijk een naam gekregen, te weten 'Bridgmaniet'. Dat kon nu pas, omdat 
er voor het eerst een natuurlijk monster van geanalyseerd is. Dat schrijven Ameri-
kaanse onderzoekers deze week in Science. 
 
Bridgmaniet neemt een derde van de binnenkant van de aarde in beslag. Juist omdat 
het op meer dan 660 kilometer diepte voorkomt en alleen onder hoge druk in vaste 
toestand is, kon van dit aardse Bridgmaniet nooit een vast, natuurlijk monster geana-
lyseerd worden. Volgens de regels van de International Mineralogical Association is een 
dergelijke analyse een voorwaarde om naamgeving te kunnen laten plaatsvinden. 
 
Meteoriet 
Om de naamgeving wel mogelijk te maken, gingen de Amerikaanse onderzoekers op 
zoek naar een andere bron van Bridgmaniet. Ze troffen het mineraal uiteindelijk aan 
in een meteoriet die in 1879 was neergekomen in Australië. Tijdens de botsing tussen 
twee asteroiden die deze meteoriet vormde, ontstond een extreem hoge druk. Die 
druk is grotendeels bewaard gebleven in het gesteente, zoals diamant dat onder hoge 
druk is gevormd ook blijft bestaan. De onderzoekers zaagden een plak van de mete-
oriet af en troffen binnenin het felbegeerde mineraal aan. Vervolgens analyseerden ze 
het in hun laboratorium. 
 
Nobelprijs 
De Amerikanen vernoemden het materiaal naar Percy Bridgman, die in 1946 de No-
belprijs voor Natuurkunde kreeg vanwege zijn werk aan het effect van hoge druk op 
mineralen en andere materialen. 
 
Bron: NU.nl  /  Jop de Vrieze 
 

 
 
Genen van de vinnen van een primitieve zoetwatervis komen overeen 
met die van zoogdieren 
 
Dat schrijven paleontologen van de Universiteit van Chicago deze week in PNAS. 
 
Fossielen wijzen erop dat landdieren geëvolueerd zijn uit visachtigen die miljoenen 
jaren geleden uit zee het land beklommen. Wetenschappers konden tot dusver geen 
enkel genetisch verband vinden tussen de ontwikkeling van de pols en de kootjes 
van dieren aan de ene kant en die van vinnen van de huidige vissen aan de andere 
kant. Nu blijkt dat onderzoekers naar de verkeerde vissen hebben gekeken in voor-
gaande onderzoeken. 

http://www.sciencemag.org/content/346/6213/1100
http://www.pnas.org/content/early/2014/12/17/1420208112
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Beenvissen 
Een verre voorouder van alle beenvissen heeft een totale dubbeling van zijn geneti-
sche informatie opgelopen. Zo’n duplicatie geeft enorme evolutionaire mogelijkhe-
den, waardoor alle genetische overeenkomsten met eerdere voorouders uitgewist 
kunnen worden. De huidige beenvissen verschillen door de dubbeling dusdanig van 
dieren op het land, dat het genetische verband tussen pols en kootjes en vinnen niet 
meer te vinden is. 
 

 
Lepisosteus oculatus 
 
Primitieve vis 
De paleontologen vonden in Amerikaanse rivieren en meren echter een vis die zo 
primitief is dat deze evolutionair al afgescheiden was voordat de beenvisvoorouder 
de duplicatie opliep. Recentelijk is van deze Lepisosteus oculatus, die geen Nederland-
se naam heeft [red.: jawel, twee zelfs: gevlekte kaaimansnoek en gevlekte been-
snoek], de totale DNA-volgorde bepaald, en wat blijkt: in dit beestje zijn wél over-
eenkomsten met polsen en kootjes te vinden. Met deze vondst is er weer extra bewijs 
voor de evolutionaire stap tussen zee- en landdieren bijgekomen. 
 
Bron: NU.nl / Hidde Boersma 
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Programma Verenigingsavonden N.G.V. afdeling Winterswijk 
 
 
Wat hebben we nog te goed? We frissen uw geheugen op! 

 
 
Ma. 12 jan. Achtergrondverhalen bij eigen vondsten 

Korte toelichting waarom een bepaald stuk uit uw verzameling iets 
speciaals voor u betekent. “ In der Beschränkung zeigt sich der Meister”, 
binnen 10 minuten moet het lukken … 

 
Ma. 9 febr. De Jaarvergadering 

Het bestuur legt verantwoording af. Daarna de spannende Verkiezing 
van de Vondst van het Jaar (deze moet gevonden zijn tussen febr. 2014 
en febr. 2015). 

 
Ma. 9 maart Adam Haarhuis duikt in de evolutie van vissen 

Vorig seizoen was Adams verhaal een openbaring, dus we zijn be-
nieuwd naar zijn nieuwe bijdrage. 

 
Ma. 13 april Henk van de Broek praat ons bij over de geologie en mineraalvond-

sten van de Vulkaan-Eifel 
De spreker is een onbekende voor ons, maar andere geologische vereni-
gingen roemen hem en zijn enthousiasme. 

 
Ma. 11 mei De dino-jacht van Herman Winkelhorst in de USA 

We kennen de spectaculaire avonturen van een vorig verhaal en weten 
dus dat het weer genieten wordt 

 
Juni  We hopen op een leuk programma voor alle leden en partner. 
  Op een zaterdagmiddag + -avond met een etentje tot slot. 

Museum Wonderryck Twente in Denekamp met Eric Mulder is ge-
noemd tijdens Erics lezing. Heeft u nog andere ideeën ? Dan horen wij 
die natuurlijk graag. 

 
 
Alle verenigingsavonden worden gehouden in een zaal van de Zonnebrinkkerk te 
Winterswijk en beginnen om 8 uur ’s avonds. 
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Verre voorouder van paard opgegraven  
 

  Foto: Elaine Kasmer 
 
Wetenschappers hebben in India de resten opgegraven van een verre voorouder 
van moderne paarden. 
 
Het gaat om een fossiel van een hoefdier dat is ontdekt in een kolenmijn ten noord-
oosten van Mumbai. Het dier, dat Cambaytherium thewissi is gedoopt, is een voorou-
der van de onevenhoevigen waartoe onder meer paarden, pony's en ezels behoren. 
Dat melden Amerikaanse onderzoekers in het tijdschrift Nature Communications. 
 
Continentverschuiving 
Onderzoek op het gefragmenteerde fossiel heeft uitgewezen dat het dier ongeveer 
54,5 miljoen jaar geleden in het huidige India leefde. India was toen nog een eiland 
dat vastzat aan het huidige Madagascar. Pas veel later kwam het gebied door conti-
nentverschuiving in botsing met de rest van Azië. Voor de botsing zijn er waarschijn-
lijk verschillende bijzondere diersoorten geëvolueerd op het eiland, waaronder pri-
maten, knaagdieren en onevenhoevigen. 
 
Tanden 
Cambaytherium thewissi was waarschijnlijk de voorouder van alle onevenhoevi-
gen. "Als je kijkt naar tanden, tenen en sacrale ruggenwervels van deze dieren zit het 
aantal precies tussen dat van de onevenhoevigen en de meer primitieve dieren in", 
verklaart hoofdonderzoeker Ken Rose op de nieuwssite van John Hopkins Universi-
ty. "Dit fossiel lijkt daardoor het meest op de gemeenschappelijk voorouder van de 
onevenhoevigen van alle fossielen die we tot nu toe hebben gevonden." 
 
Migreren 
Mogelijk is het eiland waarop de voorouders van de onevenhoevigen leefden vlak 
langs het Arabische schiereiland of de Hoorn van Afrika gedreven, zodat de dieren 
zich daar konden verspreiden. "Misschien was er een landbrug die ervoor zorgde dat 
de dieren uiteindelijk konden migreren naar andere gebieden. Maar Cambaytherium is 
uniek en dat suggereert dat India zeker een tijdje geïsoleerd was", aldus Rose. 
 
Bron: NU.nl/Dennis Rijnvis 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Onevenhoevigen
http://www.nature.com/ncomms/2014/141120/ncomms6570/full/ncomms6570.html
http://www.hopkinsmedicine.org/news/media/releases/out_of_india
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Drachtig mini-oerpaard gevonden 
 

 
Het fossiel met de foetus omcirkeld (Senckenberg Research Institute Frankfurt) 
 
Wetenschappers hebben in Duitsland het fossiel gevonden van een drachtig 
paard. De 47 miljoen jaar oude resten laten zien dat de draagtijd vergelijkbaar ver-
liep als nu. 
 
In het fossiel zijn naast de botten van de merrie ook de botten van de foetus goed te 
herkennen. Er zijn zelfs sporen van de placenta te zien, doordat de bacteriën die de 
moederkoek verteerden een donkere vlek achterlieten. Het dier, de uitgestorven Eu-
rohippus messelensis, was een stuk kleiner dan paarden tegenwoordig, ongeveer zo 
groot als een foxterriër en zal een kilo of vijf hebben gewogen. 
 
Het bijzondere aan deze vondst is dat de resten vrijwel compleet zijn, waardoor de 
samenhang van het skelet goed kan worden bestudeerd. Doorgaans zijn prehistori-
sche resten incompleet doordat aaseters de botten hebben verspreid. Hier is te zien 
dat de foetus bijna voldragen was, omdat zijn tanden al waren gevormd. Aan de po-
sitie in de baarmoeder valt af te leiden dat de merrie nog niet toe was aan de beval-
ling. 
 
Het fossiel werd in 2000 gevonden, maar is nu pas goed bestudeerd. De resten wer-
den gevonden in de verlaten Messel-kolenmijn in de buurt van Frankfurt, waar in het 
verleden wel vaker spectaculaire fossielen zijn gevonden.  
 
Bron: www.nos.nl, 8 november, 2014 
 
 

http://www.nos.nl/
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Grootste gifslang ooit leefde in Griekenland 
 
Gepubliceerd: 07 november 2014 
 
Wetenschappers hebben in Griekenland een fossiel opgegraven van de vermoede-
lijk grootste gifslang die ooit heeft geleefd. 
 
Het gaat om een tot nu toe onbekende slangensoort die een gewicht kon bereiken 
van maar liefst 26 kilo. Het dier, dat Laophis crotaloide is gedoopt, leefde in tegenstel-
ling tot moderne slangen niet in de tropen, maar in relatief koele graslanden. Dat 
hebben Zweedse onderzoekers bekendgemaakt op een bijeenkomst [noot van de re-
dactie: 74e Annual Meeting van de Society of Vertebrate Paleontology, Berlijn, nov. 2014; 
zie link]. 
 
Wervelkolom 
De wetenschappers identificeerden de soort op basis van de wervelkolom van een 
slang die werd opgegraven nabij de Griekse stad Thessaloniki.  Met behulp van het 
fossiel stelden ze het gewicht en de lengte van het dier vast. De prehistorische slang 
kon een lengte bereiken van drie tot vier meter. Daarmee legde het reptiel het af te-
gen zijn moderne soortgenoot, de koningscobra. Deze slang wordt in sommige geval-
len maar liefst 5,5 meter lang. 
 
Gewicht 
De Laophis crotaloide gaat echter toch de boeken in als de grootste gifslang uit de 
geschiedenis, vanwege zijn gewicht van 26 kilo. Ter vergelijking: een uit de kluiten 
gewassen koningscobra weegt slechts 9 kilo. "We hebben hier over een dier met een 
formaat dat gezien zijn leefgebied en het klimaat buiten alle proporties was", ver-
klaart hoofdonderzoeker Benjamin Kear op nieuwssite Yahoo News. "De slang moet 
heel indrukwekkend zijn geweest, je kunt echt spreken van een monster", verklaart 
zijn collega-onderzoeker Georgios Georgalis. 
 
 

 
 
Bron: NU.nl  / Dennis Rijnvis 
 
 

 
 

http://vertpaleo.org/PDFS/9c/9ce46057-c8cc-45f2-95ae-767eb679dafd.pdf
https://news.yahoo.com/biggest-venomous-snake-ever-revealed-fossils-141951690.html
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Het Gelders Geologisch Museum 

Het Gelders Geologisch Museum heeft van januari tot en met maart 2015 een geheel 

nieuwe tentoonstelling:  

‘De rand van ons land’ 

Een fraaie expositie met onder andere fossielen uit de Muschelkalk van Winterswijk, 

Miste, het Zuid-Limburgs Krijt en de Tweede Maasvlakte. 

 

De openingstijden van het museum zijn: 

Dinsdag tot en met zondag van 12.00 - 17.00 uur. 

Op afspraak voor groepen kan het eventueel aangepast worden. 

Bezoekadres: Parkstraat 32, 6881JG Velp, Gelderland 
Telefoon: 026 - 3642996  
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Onvoldoende zuurstof zorgde voor uitblijven dieren  
 
Gepubliceerd: 1 november 2014    
 
Tussen de komst van complex leven in de vorm van eencelligen en het ontstaan 
van dieren zit een gat van ongeveer een miljard jaar. Wetenschappers denken dat 
het uitblijven van voldoende zuurstof de belangrijkste reden was. 
 
Geologen van verschillende universiteiten schrijven dat deze week in het tijd-
schrift Science. Zo'n zevenhonderd tot achthonderd miljoen jaar geleden ontstond vrij 
plotseling complex leven op aarde. De grote vraag was of dit kwam door genetische 
veranderingen van organismen of dat het te maken had met de omstandigheden op 
aarde. De geologen gaan uit van het laatste. Door onderzoek te doen aan sedimenten 
uit Australië, Canada, China en de Verenigde Staten, ontdekten de geologen dat de 
hoeveelheid zuurstof in de atmosfeer in het Mesoproterozoïcum (tussen de 1 en 1,6 
miljard jaar geleden) toen minder dan 0,1 procent bedroeg van de huidige hoeveel-
heid. Er bestonden al wel vermoedens over de hoeveelheid zuurstof, maar die lagen 
tussen de één en veertig procent van wat er nu in de lucht zit. Nu bestaat de atmos-
feer voor ongeveer 21 procent uit zuurstof. 
 
Langzaamaan ging de hoeveelheid zuurstof achthonderd miljoen jaar geleden om-
hoog. Dat zorgde voor allerlei reacties over de hele aarde, zoals sterke afkoeling. Niet 
veel later, zo'n 542 miljoen jaar geleden, nam de verscheidenheid van diersoorten in-
eens heel snel toe. Deze periode heet ook wel de Cambrische Explosie. 
 
Toch is er ook kritiek op de studie. Het onderzoek naar afzettingen in beddingen van 
ondiep water, betekent niet per se dat een vergelijkbare hoeveelheid zuurstof ook in 
de oceanen voor kwam. Misschien zat daar wel meer zuurstof in, aldus geochemicus 
Robert Frei van de Universiteit van Kopenhagen. 
 
Bron: NU.nl  / Krijn Soeteman 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Personalia 
 
Nieuw lid: 
 
A.R. Grefhorst,  Alieke  Frans Bultstraat 41, 7011 BA, Gaanderen 
    
Tel. 06-24991983 Mail: grefhorstalieke@hotmail.com 
 

http://www.sciencemag.org/content/346/6209/635
http://www.sciencemag.org/content/346/6209/635
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Prehistorische reuzenkrokodil had gekartelde tanden  
 

  Foto: Thinkstock 
 
Gepubliceerd: 05 november 2014 
 
De prehistorische reuzenkrokodil Machimosaurus had gekartelde tanden, zo blijkt uit 
nieuw wetenschappelijk onderzoek. 
 
Het gebit van de krokodil bevatte gekartelde structuren aan de zijkanten. Deze kartels staken 
tot boven de tanden en kiezen, zodat het dier in staat was om harde structuren, zoals het 
schild van schildpadden, kapot te kauwen. Dat melden onderzoekers van de Universiteit van 
Edinburgh in het wetenschappelijk tijdschrift Royal Society Open Science. Machimosaurus 
hugii was een negen meter lange krokodil die de wereldzeeën domineerde in het late Jura, 
een geologische periode die 145 miljoen jaar geleden ten einde kwam.  
 
Het was al langer bekend dat de reuzenkrokodil zich voedde met schildpadden en mogelijk 
zelfs kleine dinosaurussen. In verschillende fossielen van deze dieren zijn namelijk bijtspo-
ren gevonden van Machimosaurus hugii. De nieuwe inzichten in het gebit van het dier on-
dersteunen die bevindingen. Volgens hoofdonderzoeker Mark Young zorgden de kartels op 
de tanden van de reuzenkrokodil ervoor dat het roofdier veel grip had op zijn prooien. "Een 
goede grip op schildpadden heeft deze dieren zeker geholpen bij het doorbijten en openbre-
ken van de schilden", verklaart hij op nieuwssite New Scientist. Mogelijk versterkten de kar-
tels ook het gebit, zodat de tanden van de krokodil niet afbraken bij het eten van schildpad-
den. "Het is goed mogelijk dat de kartels twee voordelen hadden", aldus Young.  

 
Bron : NU.nl / Dennis Rijnvis 

 

 
 

Tand van babymammoet gevonden op Tweede Maasvlakte  
 
Een hobbypaleontoloog heeft in mei de melkslagtand van een babymammoet ge-
vonden op de Tweede Maasvlakte in Rotterdam. 
 
Dat bevestigt een woordvoerder van het Rotterdamse Natuurhistorisch Museum 
vrijdag. Volgens hem gaat het om een uiterst zeldzame vondst. "Melkslagtandjes zijn 
klein en kwetsbaar en daardoor blijven zij over het algemeen minder goed bewaard, 

http://rsos.royalsocietypublishing.org/content/1/3
http://www.newscientist.com/article/dn26505-groovy-teeth-helped-giant-crocs-crunch-turtle-shells.html#.VFpiUlOG-I2
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dan de grote slagtanden van volwassen mammoeten", verklaart de woordvoerder. 
Het melktandje is nog geen vijf centimeter lang, is bruin van kleur en heeft een zwart 
kopje. De tand wordt onderzocht om erachter te komen wanneer de babymammoet 
heeft geleefd en hoe oud het dier was op het moment dat het stierf. Op de Tweede 
Maasvlakte worden wel vaker fossielen gevonden, omdat zand word opgespoten 
van de bodem van de Noordzee. Daar liggen veel fossielen van pleistocene dieren. 
 
Bron: Novum, 21 november 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
‘Giants of the Ice Age’ 

 

 in Amsterdam EXPO 
 
De grootste reizende tentoonstelling over de ijstijd is te zien in Nederland. Tijdens de 
tentoonstelling ‘Giants of the Ice Age’, in Amsterdam EXPO, kun je een fascinerende reis 
maken door de prehistorie. Daarbij sta je oog in oog met uitgestorven zoogdieren, zoals 
de mammoet, de sabeltandtijger, het reuzenhert, de wolharige neushoorn en ook de 
indrukwekkende holenbeer. 
 
Neanderthalers 
Behalve over dieren, is er ook veel te ontdekken over bijvoorbeeld de Neanderthalers tij-
dens de laatste ijstijd, 30.000 jaar geleden. Aan bod komen hun jachttaferelen, gereed-
schappen en het mysterie rondom ’s werelds oudste artistieke uitingen, de Europese grot- 
en rotstekeningen. Ook de flora en fauna worden in deze expositie niet overgeslagen. 
 
Samenwerking 
‘Giants of the Ice Age’ is onder andere ontwikkeld in samenwerking met het Duiste Nean-
derthal Museum en toont de laatste wetenschappelijke inzichten over de ijstijd aan de 
hand van originele en nog nooit eerder tentoongestelde objecten. 
 
Informatie 
De expositie is slechts drie maanden te zien, tot en met 1 maart 2015 in Amsterdam 
EXPO. De tentoonstelling is iedere dag geopend van 9.00 tot 18.00 uur en op vrijdag tot 
21.00 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf € 16,-. Ook is er een speciaal familieticket. 
 
Meer informatie is te vinden op:  . www.amsterdamexpo.nl
 
Telefoon:  026 - 3642996  
 

http://www.amsterdamexpo.nl/
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Kip nauwer verwant aan dinosaurus dan andere vogels  
 

  Foto: Hollandse Hoogte 
 
De kip staat genetisch gezien dichter bij de dinosaurus dan andere vogels, zo 
blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek.  
 
Kippen hebben relatief weinig genetische veranderingen ondergaan sinds ze zich af-
splitsten van gevederde dinosaurussen. Het patroon van chromosomen in hun DNA 
is van alle vogels het meest vergelijkbaar met dat van vliegende dinosaurussen. Dat 
melden onderzoekers van de Universiteit van Kent in het wetenschappelijk tijd-
schrift BMC Genomics. 
 
Genetisch materiaal 
De wetenschappers bestudeerden de DNA-volgorde van 21 verschillende vogelsoor-
ten, waaronder kalkoenen, eenden, zebravinken, kippen en parkieten. Het genetisch 
materiaal werd vergeleken met het gereconstrueerde DNA van verschillende vlie-
gende dinosaurussen die als de voorouders van vogels worden beschouwd. Kippen 
en in mindere mate kalkoenen blijken genetisch gezien het meest op dinosaurussen 
te lijken, vooral op basis van hun chromosomen. 
 
Klonen 
De vogels beschikken over relatief veel zogenoemde microchromosomen. "Dat zijn 
kleine pakketjes van genetisch materiaal die vermoedelijk ook veelvuldig voorkwa-
men bij dinosaurussen", verklaart hoofdonderzoeker Darren Griffin op nieuwssi-
te Eurekalert.  Al langer wordt aangenomen dat de kip genetisch gezien dicht bij de 
dinosaurus staat. De Amerikaanse paleontoloog Jack Horner hoopt bijvoorbeeld in 
de toekomst een dinosaurus te kunnen klonen met DNA-materiaal van kippen. Ove-
rigens staat de zebravink van alle vogels genetisch gezien het verst van de dinosau-
rus af, zo blijkt uit het onderzoek van de Universiteit van Kent. 
 
Bron: NU.nl / Dennis Rijnvis, december 2014 
 
 

 

http://www.biomedcentral.com/1471-2164/15/1060/abstract
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2014-12/uok-cat121114.php
http://www.nu.nl/algemeen/1925577/jurassic-park-wetenschapper-wil-dinosauruskip-creeren.html
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kerk aan de Zonnebrink in Winterswijk. 
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Van de redactie 

 
Dank aan de auteurs en inzenders van tekst en beeld voor de bijdragen aan 
dit winternummer van Mozaïek. 
 
Voor iedereen geldt wederom: voor de volgend editie graag uw bijdragen 
zenden aan de redactie: 
 
ahaarhuis@gmail.com    onder vermelding van: ‘voor Mozaiek’ 
 
Kopij: 

 tekst dient te worden aangeleverd in Word-format; 

 afbeeldingen in jpg-format; 

 waar nodig graag een correcte bronvermelding erbij geven. 
 

mailto:la.ngv@hccnet.nl
http://www.geologischevereniging.nl/
mailto:info@geologischevereniging.nl
mailto:ahaarhuis@gmail.com
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   HOREN & ZIEN SPONSORPLAN 
 

U sponsort samen met Horen & Zien uw eigen vereniging! 

 

Hoe zijn de spelregels? 

Als u bij het ophalen van uw nieuwe bril of lenzen aangeeft welke vereniging u wilt spons-

oren dan zorgen wij ervoor dat er 5% van het aankoopbedrag op de rekening van de club-

kas wordt gestort. 

 

Er zijn enkele voorwaarden: 

- De sponsoring is alleen van toepassing op de bij ZIEN gekochte artikelen. 

- De rekening moet voldaan zijn. 

- De originele nota moet overlegd worden. 

- Elke bon komt maar 1x in aanmerking voor het sponsorplan. 

- U ontvangt de bon direct afgetekend retour. 

 
De sponsoring zal om de paar maanden berekend en overgemaakt worden. 

 
 

HOREN & ZIEN 
 
Misterstraat 14 
NL 7101 EW Winterswijk 
 
T: 0543 - 51 97 77 
F: 0543 - 53 01 71 
E: info@horen-zien.nl  
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