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Voorwoord 
 
“Heb jij nog wat kranten?” 
Een vraag die je beter kunt stellen dan 
positief beantwoorden … 
Ik zal het uitleggen. En nee, dit gaat niet 
over de ook voor dit nummer weer rijke-
lijk aangeleverde kopij (waarvoor dank). 
Deze vraag wordt in ‘onze Winterswijk-
se steengroeve’ gesteld door de gelukki-
ge die meer vondsten heeft gedaan dan 
hij of zij met eigen middelen kan ver-
pakken. Een vraag het liefst gesteld aan 
een zoek-kameraad voor wie het die dag 
beduidend minder fortuinlijk uitpakt. En  

 
natuurlijk bij voorkeur zo luid gesteld 
dat de wijde omgeving volop kan mee 
genieten. Heerlijk! 
 
Hoewel voorjaar en zomer niet per defi-
nitie de beste periode vormen voor de 
outdoor geologie, krijgen we bij het len-
gen van de dagen toch altijd weer de 
voor de meesten van ons bekende ‘zoek-
drang ‘. De jager-verzamelaar in ons 
wordt wakker. De gezonde, aangename 
spanning van het wel of niet vinden; de 
mogelijkheid dat de vondst van je leven 
bij de volgende klap van de hamer letter-
lijk aan het daglicht komt! 
 
Wij wensen jullie allemaal een bijzonder 
succesvol geologie-jaar toe, onder het 
motto: zoeken is leuk maar vinden is nog 
veel leuker! En ik hoop dat u ook in dit 
nummer van Mozaïek weer van alles 
van uw gading zult vinden! 
 
Adam Haarhuis, redacteur 
 
 
 
  

In dit nummer o.a. : 
 

Vondst van het jaar 
 
Verslagen van de verenigingsavonden 
 
Jaarverslag 2014 
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Verenigingsavond december 2014 
 
Geologische markt 
 
Na in de eerste drie maanden van het 
nieuwe seizoen gedegen lezingen te 
hebben aangehoord – gegeven door be-
kende en boeiende sprekers - was het op 
8 december de beurt voor iets heel an-
ders, namelijk een geologische markt. 
 

 
 
Hoofdmoot waren de talrijke fossielen 
en mineralen die voor kleine prijsjes van 
de hand gingen. Het ging meestal om 
enkele euro’s en het duurste stuk, een 
grote gelakte tertiaire schelp, daalde bij 
het scheiden van de markt alsnog van 15 
naar 5 euro.  
 

 
 

Daarnaast hadden enkele leden hun 
voorraden nagekeken en zij boden 
vondsten aan voor niets. Dat werd uiter-
aard gewaardeerd door de overige 
marktgangers. 
 
En naast alle stenen waren er flinke hoe-
veelheden boeken, met name plezierig 
voor de mensen die nog niet zo lang be-
zig zijn met deze hobby. En er waren di-
verse jaargangen tijdschriften (met name 
Mineralien-Magazin en Der Aufschluss) 
die gratis of tegen een minimale vergoe-
ding van eigenaar verwisselden. 
 

 
 
Ook in een ander opzicht is zo’n avond 
heel goed: men krijgt de kans om met 
andere leden over van alles te praten, 
men kan vondsten van elkaar determi-
neren en de mogelijkheden van excursies 
kunnen worden besproken. Zaken die 
op de clubavonden met een spreker 
meestal afgeraffeld moeten worden 
vanwege de tijdsdruk die de spreker de 
bijeenkomst oplegt. 
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Kortom, het zal u duidelijk zijn dat de 
stemming bijzonder positief was, mede 
doordat zoveel mensen hun best hadden 
gedaan om goed voor de dag te komen. 
Enfin, de foto’s spreken voor zich. 
 
Verslag: Cees Ehlers 
 
 

Verenigingsavond 12 januari 2015 
 
“Geologisch allerlei” 
 
Na het grote succes in het vorige jaar-
programma was besloten deze opzet 
nogmaals voor zich te laten werken: een 
ieder kon een kort verhaaltje houden 
(max. 10 minuten) over een speciale 
vondst. Het speciale zou dan in het ver-
haaltje duidelijk worden. Zowel sprekers 

als onderwerp bleven geheim. En het 
werkte, want bijna iedereen die bena-
derd werd, stemde in. 
 
En zo begon op deze maandagavond 
Hans Kroes (dapper, als eerste) met een 
kort verhaal over de bodemprofielen die 
je in Nederland kunt aantreffen: het 
klassieke schema is humuslaag, uitspoe-
lingslaag, inspoelingslaag en het onver-
anderde moedermateriaal (C-horizont). 
De profielen van de omgeving Amers-
foort (aanleg autoweg), Emmerschans en 
Belvedere-Maastricht illustreerden het 
verhaal. Ook windkeien en windlak 
kwamen aan de orde. 
 
Hans werd opgevolgd door Edy Kwak 

met zijn verhaal over “een dagje aan het 
strand”. Het strand was dat van Marsa 
Alam aan de Egyptische westoever van 
de Rode Zee. Behalve snorkelen (met ko-
raal, vissen en zelfs een zeekoe), werd er 
gezeten, gefotografeerd en nagedacht. 
Nagedacht over een strandvondst die 
herinneringen opriep bij Edy; en terecht, 
want het ging om het kauwapparaat van 
een zee-egel , ook bekend als de lantaarn 
van Aristoteles. En dat had Edy in 1963 
bij ’t Kreil ook al als fossiel gevonden. 
 

 
Lantaarn van Aristoteles 
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De bijdrage van Willem Peletier was een 
antwoord op de vraag of er en hoeveel 
straatnamen in Winterswijk zijn die met 
geologie verband houden. Daarvoor is 
kennis van het oude Winterswijk onmis-
baar. Willem nam ons mee naar de Wil-
linkbeek, de stenen in de beek en de ge-
slagen putten. De geoloog Staring had 
grote belangstelling, maar commercieel 
bleek het materiaal te slecht (voor vloe-
ren en bestrating). We hebben er wel een 
Staringplein aan overgehouden, en een 
Steengroeveweg. De laatste naam houdt 
verband met de contacten van onderne-
mer Hannink met het Ruhrgebied en de 
handel in wijnsteen. Verder kwam het 
Hilgelo (onderdeel van een grote smelt-
watergeul) aan de orde, evenals de di-
verse namen met ‘veen’ erin. 
 

 
 
Willem werd opgevolgd door Arent 

Noordink, die goede herinneringen had 
aan een tripje naar het Black Venn in het 
gebied van Lyme Regis en Charmouth. 
Het Black Venn is een groot aardver-
schuivingsgebied aan de Jurassic Coast. 
Het tripje (in feestkledij) leidde uiteinde-
lijk tot de vondst van een groot blok met 
fraaie zee-egelresten. Een forse klap le-
verde diverse egels op (wel een stuk of 
elf), gevuld met kwarts en chalcedoon. 
 

 
Black Venn 

Vóór de pauze werd het programma af-
gesloten door Will Costers met een goe-
de herinnering aan Normandië. Daar 
was zij met haar vriendin Henny Dol-
dersum op het strand van Luc-sur-Mer 
aan het zoeken naar fossielen. De eerste 
dag leverde een aantal fossielen op van 
de Juralagen, maar de tweede dag werd 
de pret vergald doordat het strand over-
dekt was door een laag zand. Op de 
derde dag was het vloed vanwege de 
verschuiving der getijden. Will herin-
nerde zich een uitspraak uit Grondboor 
& Hamer of uit GEA en verzuchtte: 
“Was er maar een golf die een zee-egel 
doet aanspoelen” en jawel, het wonder 
voltrok zich: een lid van de uitgebreide 
Cidaris-familie rolde door de golven tot 
voor haar voeten het strand op. 
 

 
Kust bij Luc-sur-Mer 
 
Na de pauze begon Gerard Goris zijn 
bijdrage met de titel: “Looking for some-
thing special; Leatherjackets and joints”. Ge-
rard doet in de Winterswijkse Steen-
groeve aan ‘zwalken’. Dat is rondlopen, 
kijken en actuele dingen vastleggen op 
de gevoelige plaat: poeltjes, Wellenkalk-
formaties, craquelé vormen, mud cracks, 
het bevriezen van water en de sporen die 
dat achterlaat, enzovoort. Kortom, het 
genoemde bekijken levert prachtige in-
formatie en plaatjes op. En Gerard wist 
de aanwezigen ook nog bij de neus te 
nemen met zeer geslaagde foto’s van een 
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oude handdoek en een schilderij van de 
AKI-opleiding. De term leatherjackets ge-
bruikte hij voor rattenstaartlarven (wat 
hij een lelijke naam vond). Van deze lar-
ven vond hij (recente) sporen in poeltjes 
in de groeve; soms op het daarin aanwe-
zige slib en dan weer in dit slib. Interes-
sante waarnemingen om te vergelijken 
met diverse fossiele kruipsporen uit de 
Muschelkalk. Verder kwam ook nog zijn 
werk aan de stratigrafie van de groeve 
aan de orde; het (her)interpreteren van 
verschillende lagen en het aanvullen van 
de reeds gepubliceerde profielen. 
 

 
‘Leatherjacket’ in Muschelkalk-slib 
 
Adam Haarhuis had zijn bijdrage de ti-
tel “Oost west, thuis best” meegegeven. 
Het ging over vondsten in “Rundumhau-
sen”, oftewel … in eigen tuin. Je hoeft 
niet altijd (ver) te reizen om interessante 
vondsten te doen. Dat toonde hij eerst 
aan met archeologische vondsten: Karo-
lingische scherven in de achtertuin van 
zijn ouderlijk huis in Ootmarsum en een 
fragment van een Keltische glazen arm-
band uit de La Tène-cultuur in zijn eigen 
voortuin, toen hij nog in Wijchen woon-
de. Na wat informatie en spannende 
plaatjes over de La Tène-cultuur, kwam 
zijn geologische tuinvondst: een mooi 
stuk buizenzandsteen, oftewel Skolithos 

linearis, aangetroffen tussen een stapeltje 
Twentse zwerfstenen in zijn achtertuin 
in Ruurlo. Dit is een ichnofossiel uit het 
Cambrium, waarvan hij toevallig net een 
zeer sterk gelijkend exemplaar had ge-
zien in het boek van Jelle Reumer, “Op-
geraapt, Opgevist, Uitgehakt” dat hij 
even tevoren had gekocht na een bezoek 
aan de tentoonstelling “Zeemonsters in 
Twente” in 2012. 
 

 
Skolithos linearis 
 
Tonny en Herman Memelink brachten 
een foto-overzicht van de voorjaarsex-
cursie naar Denemarken in 2013, met als 
standplaats Thisted in NW-Jutland. Di-
verse groeves passeerden de revue, 
sommige met een in drie talen geschre-
ven verbod. De vondsten waren nogal 
wisselend, maar alles bij elkaar had ie-
dereen zee-egels genoeg. Behalve het ra-
pen en hakken werd er aandacht besteed 
aan de musea van Fur en Hesselberg, 
een bunker op het strand, de levende 
fauna in de vorm van een hazelworm en 
een slang, en de fraaie plooiingen in de 
kustformaties van het Knudeklint en de 
Hanklit. Tegenvallers (b.v. het Öster 
Lybystrand zonder krabben) en meeval-
lers (groeve Hornum met heel veel egels) 
wisselden elkaar af en een gul gegeven 
toestemming (Aggersund) betekende 
niet automatisch een rijke oogst (slechts 
grote en lelijke sponzen). 
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Knudeklint op het Deense eiland Fur 
 
Hans Eijkman was de enige die zich op 
het terrein van de mineralen begaf, en 
wel specifiek in de Alpen, waar hij di-
verse vakanties heeft doorgebracht. Aan 
de hand van foto’s uit boeken werd naar 
mineralen gezocht: Hoop doet leven. En 
dat betekende uren lang ploeteren en het 
betekende helaas ook vaak uitgeputte 
vindplaatsen. Maar we kwamen toch 
wel op interessante plaatsen, zoals in het 
Salzburgerland met chlorietblokken 
waarin magnetiet zat. Of in Obergurgl 
(Ötztal) op bijna 2.000 m hoogte, met zijn 
granatenwand. Het mineraal alman-
diengranaat was vaak wel te vinden. Een 
trekker was de smaragdenvindplaats in 
het Habachtal. Verder was er ook rodo-
chrosiet gevonden, evenals rode mus-
coviet en piemontiet. 
 

 
Obergurgl, ‘granatenwand’ 
 

Het slotoptreden was voor Cees Ehlers, 
die verhaalde van zijn belevenissen op 
een vakantie (rondtocht) in Marokko. Op 
het programma stond een zonsopgang 
vermeld: midden in de nacht door geac-
cidenteerd terrein naar een groot dui-
nengebied. Daar most geklommen wor-
den naar het uitzichtpunt en gelukkig 
zorgden Touareg ervoor dat Cees on-
danks het mulle zand toch boven kwam. 
De zonsopgang was uiterst matig (ge-
brek aan wolken), de sfeer was heel ge-
zellig met een aangelegd vuurtje. Cees 
kwam weer veilig beneden, waar hij 
moederziel alleen was overgeleverd aan 
één van de blauwe mannen: er moest 
wat gekocht worden. En zo kwam hij 
aan zijn “vondst “: een stel valse trilobie-
ten, die aan de fantasie van een of ande-
re handelaar waren ontsproten, want ze 
leken nergens naar! 
 

  
 
 
Verslag: Cees Ehlers 
 
 
 

'Onwaarschijnlijk maf beest' is 
nieuwe oersoort 
 
Weer heeft de kalksteengroeve van de 
firma Sibelco in Winterswijk een bij-
zonder fossiel prijsgegeven. 
 
Naar nu blijkt heeft een Nederlandse 
verzamelaar er eind jaren tachtig de res-
ten opgeraapt van een groot voorhisto-
risch zeedier dat nog onbekend was voor 
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de wetenschap. Het gaat om een zogehe-
ten 'placodont', een merkwaardig ge-
vormd beest dat honderden miljoenen 
jaren geleden de zeebodem afgraasde op 
zoek naar zee-egels en schelpdieren, 
schrijven twee Duitse wetenschappers   
in een vakblad (N. Klein en T. Scheyer 
in: Acta Palaeontologica Polonica 59 [red.]). 
 

Reconstructie van een aan de nieuw ontdekte 
soort verwante placodont. Afbeelding: Dan 
Varner / Oceans of Kansas Paleontology 
 
'Denk aan een soort reuzenschildpad 
met een rare, vooruitstekende bek met 
tandachtige platen erin, waarmee hij 
schelpen platdrukte', zegt conservator 
Dennis Nieweg van museum Twentse-
Welle, dat de fossielen beheert. 'Een on-
waarschijnlijk maf beest', zegt paleonto-
loog Anne Schulp van Naturalis. 'Ze 
hadden een soort schoffeltjes voor aan 
hun snuit, en een tapijt van platte tanden 
erachter.' 
 
De botten - op het oog een wat rommeli-
ge verzameling resten op een stuk steen - 
zijn deel van een verzameling die 
TwentseWelle heeft gekregen van een 
particuliere fossielenzoeker, Gerben 
Diepenbroek. Nu pas blijkt dat de placo-
dont ertussen zat. Dat het dier nu pas 
wordt beschreven heeft onder meer te 
maken met het ontbreken van de sche-
del. 'Dat maakt het meteen een stuk las-
tiger om zo'n beest te herkennen', zegt 
Nieweg. 

Het dier leefde vroeg in het Trias, ergens 
tussen de 247- en 242 miljoen jaar gele-
den, in de warme, broeierige wereld die 
voorafging aan het tijdperk van de dino-
sauriërs. Destijds lag Nederland aan de 
evenaar; Winterswijk was een kustge-
bied waar zeedieren scharrelden, land-
dieren kwamen grazen en waar soms 
dode dieren uit de diepere zeedelen aan-
spoelden. 
 
'En het was een tijd van wilde experi-
menten van de natuur', zegt Schulp. 
'Veel van de nieuwe soorten zijn uitein-
delijk geen succes geworden, maar ze 
konden wel even hun aparte ding doen 
voordat ze verdwenen. Dat maakt deze 
periode eindeloos fascinerend.' 
 
Artikel: Maarten Keulemans 
Volkskrant 8 januari 2015 
 
 

Uit de categorie ‘Toevalstreffers’? 

Grijnzende ‘Muschelkalk-reus’. 
Foto: Gerard Goris 



 
8 

 

Verslag jaarvergadering  2015 
NGV Afdeling Winterswijk e.o. 
 
Opening en mededelingen 
Er is voor de gelegenheid op deze 
maandagavond 9 februari een presentie-
lijst om te tekenen en, traditiegetrouw, 
een kop koffie met koek. Er zijn afmel-
dingen gekomen van Rigt van der Kooi, 
Hans Kroes, Marjet Karsen, Anne Wil 
Rumpt en Jan Drent. 
 
Jaarverslag secretariaat 
Bij het project “Winterswijk onder de 
grond “moet de naam van Bernhard 
Smit worden toegevoegd. Verder geen 
opmerkingen over dit jaarverslag, wel 
goedkeuring met applaus. 
 
Financieel verslag van 2014 en de 
begroting van 2015 
Het gunstige resultaat van 2014 komt 
voor een groot deel door de bezuinigin-
gen op Mozaïek: nog maar 2 exemplaren 
in druk, geen portokosten meer. Twee 
adverteerders (Memelink en Milikan) 
afgevallen, ondanks het veel grotere be-
reik nu en de mogelijkheid om in een 
jaar van meerdere lay-outs in een adver-
tentie te profiteren. Donaties betreft Ho-
ren en Zien. Een stijging van het ledental 
resulteert in hogere contributie-
inkomsten. Willem Peletier denkt aan 
contributieverhoging in verband met het 
50-jarig jubileum in 2018. Dit wordt ech-
ter afgeraden omdat men kosten voor 
een eenmalig iets niet via jaarlijkse con-
tributieverhogingen moet financieren. 
Nadere voorstellen over het jubileum 
komen uiteraard nog. Jaarverslag en Be-
groting worden onder applaus goedge-
keurd (zie voor jaarverslag pagina 32). 
 
Kascommissie 
Bernhard Smit en Edy Kwak hebben op 
9 februari jl. de boekhouding en de kas 

gecontroleerd. Alles was goed in orde, 
behalve één post van een spreker waar 
het onderliggende stuk ontbreekt, maar 
het bedrag van 67 euro klopt met de 
hiervoor gehanteerde regeling. De boek-
houding is gemakkelijker geworden 
sinds de kas is afgeschaft. Voor 2015 - 
2016 bestaat de kascommissie uit Bern-
hard Smit en Fred Bos. 
 
Décharge bestuur voor gevoerde beleid 
Na afhandeling van alle bestuursversla-
gen en de kascontrole, verleent de ver-
gadering deze décharge. 
 
Samenstelling bestuur 
Herman Winkelhorst is aftredend en 
herkiesbaar. Het bestuur stelt voor hem 
wederom te benoemen en de vergade-
ring gaat onder applaus daarin mee. 
 
Wat verder ter tafel komt: 
 
Mozaïek: een welgemeend applaus voor 
het vele en fraaie werk dat Adam Haar-
huis heeft verricht. Adam wijst nog even 
op de noodzaak voor de vergadering om 
kopij te leveren. 
 
Werkgroep Muschelkalk Winterswijk: 
een actieve werkgroep onder de vlag 
van de NGV. Jos Lankamp licht een en 
ander toe, mede vanwege een nieuwe 
opzet. Rond de groeve is momenteel een 
groep van negen mensen aan het werk. 
De WMW bestaat volgend jaar 25 jaar en 
de doelstellingen zijn nog dezelfde als bij 
het begin (zie Staringia uit 2003). Jos 
geeft aan dat de werkgroep wezenlijk 
iets anders is dan de groep ‘Sleuteldra-
gers’. De werkgroep wil intermediair 
zijn tussen wetenschap, musea en de in-
dividuele verzamelaar, o.a. via lezingen 
en verspreiding van literatuur en andere 
informatie. Er is tevens een vraagbaak 
met betrekking tot het determineren en 
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prepareren. Het is ook de bedoeling dat 
er een contactdag en minimaal een extra 
zoekdag voor de werkgroepleden komt. 
Alleen leden van de afdeling Winterswijk 
van de NGV kunnen lid van WMW worden. 

Er is gepolst en uit diverse delen van het 
land is er belangstelling voor de werk-
groep. De groep Sleuteldragers regelt al-
les rond excursies en bezoekersdagen. 
Zij zijn uiteraard ook lid van de afdeling 
(tevens i.v.m. verzekering). De vergade-
ring steunt unaniem de formele oprich-
ting van de WMW; er is al een nieuw 
logo (in paars, de kleur van de Trias). 
Verderop in dit nummer van Mozaïek 
vindt u het jaarverslag van deze werk-
groep. 
 
NGV landelijk: er is nog steeds discussie 
over de landelijke NGV, de samenwer-
king met anderen op geologisch terrein 
en de statutenwijziging. In de pen zit een 
bezoek van de Raad van Advies aan 
Winterswijk. 
 
Rondvraag 
Ron Krabben: Een vereniging die 50 jaar 
bestaat, kan ‘Koninklijk’ worden. 
Edy Kwak: Is er nog nieuws over Henk 
Oosterink? Antwoord: niet echt, maar hij 
is wel beter dan enkele maanden terug, 
zeker wat het praten betreft. Bezoek op 
de middagen wordt toegejuicht. Uit rij-
den met de rolstoel biedt ook een prima 
gelegenheid om met Henk in gesprek te 
komen. 
Cees Ehlers: voorjaarsbeurs Gea vervalt. 
Wel is er een nieuwe fossielenbeurs in 
Ede op 21 maart as. met lezingen (o.a. 
van Jelle Reumer en Eric Mulder). 
 
Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de 
voorzitter de vergadering. 
 
Cees Ehlers, secr., 11- 02 -2015 

 
Vondst van het jaar 
 
Na de jaarvergadering steeg de spanning 
toen het serieus werd rond de verkiezing 
van de ‘Vondst van het Jaar’: deelnemers 
gingen hun vondsten uitleggen en de se-
cretaris gaf elke inzending een nummer 
en deelde de stembiljetten uit. Het werd 
een vrolijk geroezemoes, waarbij men 
zich echter niet liet afleiden van het 
hoofdthema, namelijk de bepaling wie 
de vondst van het jaar had gedaan. 
En na een tijdje kon de puntentelling be-
ginnen. Henk Gerrits en Edy Kwak, alle-
bei met onderwijservaring, losten dit 
klusje vakbekwaam op. 
 
Er waren 11 inzendingen en 18 bezoe-
kers van de jaarvergadering. Iedereen 
mocht respectievelijk 10, 6 en 3 punten 
uitdelen, zodat er in totaal 342 punten 
waren. De hoogste drie werden: 
 
1e prijs Ben Hofs  
Versteend (verijzerd ) hout 
Groeve Markelo 
67 punten 
 
2e prijs Willem Peletier 
Monocraterion 
Bredevoort 
58 punten 
 
3e/4e prijs Jos Lankamp 
Wervel Mastodonsaurus 
Polen 
42 punten 
 
3e/4e prijs Ben Hofs 
Micraster 
Bois de Cise (Fr.) 
42 punten 
 
Bij de overige inzendingen zagen we: 
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Sponzen uit Mareuil (Fr.); 
Landschelpen uit Sri Lanka (de inzen-
ding met de meeste kilometers !); 
 
Coniferenhout uit de Steengroeve van 
Winterswijk; 
 
Een gletsjerrol (Oost-Nederland); 
 
Fossielen uit Whitby (ammoniet, paar-
denstaart, belemniet); 
 
Alle inzendingen hadden punten ver-
kregen. De boeken en de flessen wijn 
kwamen goed terecht. 
 
Misschien is het goed om heel in het kort 
de spelregels nog eenmaal te vermelden: 
het gaat om een eigen vondst, dus niet 
gekregen, geruild of gekocht, en het is 
een vondst van de laatste 12 maanden. 
Niets meer, niets minder. 
 
Verslag: Cees Ehlers 
 
 
 

Verslag van de Werkgroep 
Muschelkalk Winterswijk; 
de groep sleuteldragers, 2014 
 
De Werkgroep Muschelkalk Winterswijk 
(WMW) bestaat momenteel uit acht per-
sonen. Bij het opstellen van dit verslag is 
het (nog) zo dat alle werkgroepleden te-
vens (de door de NGV afdeling Win-
terswijk benoemde) sleuteldragers zijn 
voor de bezoekersdagen en excursies. 
Deze groep verzorgt per jaar acht bezoe-
kersdagen en vijf excursies. 
 
De bezoekersdagen worden telkens be-
zocht door 250 bezoekers die zich kun-
nen aanmelden via een digitaal aan-
meldsysteem. Tijdens een bezoekersdag 
zijn altijd minimaal vier leden van de 

groep sleuteldragers aanwezig om deze 
dag goed te laten verlopen. 
De excursies starten bij de museumfa-
briek waar een diapresentatie wordt 
verzorgd, waarna de excursie vervolgd 
wordt in de groeve. Maximaal 50 men-
sen kunnen deelnemen per excursie. De 
begeleiding hiervan wordt verzorgd 
door drie leden van de groep. 
 
Daarnaast heeft de groep een excursie 
begeleid van HAN-studenten van de le-
rarenopleiding. Ze volgden een Minor 
veldwerk en landschap. Geologie is een 
onderdeel van hun studie, waarbij de 
steengroeve niet mocht ontbreken. 
Ook de universiteit Bonn kwam dit jaar 
weer naar de groeve voor een excursie 
met een groep studenten onder leiding 
van professor Martin Sander. 
 
De jaarlijkse opgraving afgelopen zomer 
van 3 tot 12 augustus was een succes. De 
studenten kwamen van verschillende 
instituten uit binnen- en buitenland. 
 
Tijdens de themadag gewervelden, ge-
organiseerd door de NGV in Utrecht 
heeft de WMW een stand bemand. Hier 
waren vondsten te zien uit de Winters-
wijkse steengroeve. Daarnaast waren er 
demonstraties prepareren. Het was een 
groot succes met erg veel belangstelling. 
 
In het najaar heeft de WMW zich na-
drukkelijk gepresenteerd tijdens de open 
dag van de steengroeve, georganiseerd 
door Staatsbosbeheer. De werkgroep 
had hiervoor een tentoonstelling en een 
tent met prepareerdemonstraties gere-
geld. Zeer veel mensen (volgens de Gel-
derlander circa 3000 bezoekers!) hebben 
zo een hele mooie dag gehad en het 
smaakt zeker naar meer (zie foto’s vol-
gende pagina). 
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Belangstelling van jong en oud op open dag. 
  

 
 
De werkgroep is het afgelopen jaar een 
aantal keren bij elkaar geweest bij leden 
thuis, waar de gespreksonderwerpen 
vooral waren: de organisatie van de be-
zoekersdagen en de structuur en doel-
stellingen van onze groep. 
 
De Werkgroep Muschelkalk Winterswijk 
bestaat, zoals reeds gezegd, momenteel 
uitsluitend uit de acht benoemde sleu-
teldragers. Steeds vaker zijn er vragen 
van bezoekers van de bezoekersdagen of 

ze lid kunnen worden van de WMW. 
Om hieraan tegemoet te komen, is een 
andere opzet van de Werkgroep vereist. 
Hiertoe zijn plannen besproken met Si-
belco en de NGV afdeling Winterswijk. 
De reacties waren zeer positief. Deze 
plannen willen we in het voorjaar van 
2015 realiseren. Belangrijk doel van de 
WMW is het verspreiden van informatie 
over de groeve, in de breedste zin van 
het woord. 
De bezoekersdagen en excursies blijven 
activiteiten van de NGV afd. Winters-
wijk. De acht benoemde sleuteldragers 
zullen deze taak ook in 2015 vervullen. 
 
Tenslotte hebben diverse groepsleden in 
2014 bijzondere vondsten in de groeve 
gedaan. Bijzonder omdat dit unieke 
vondsten betreft, zoals resten van plant-
aardig materiaal en zelfs van insecten. 
 

 Insectenvleugel 
 

 
 
Of vondsten van een uitzonderlijke kwa-
liteit, zoals het hierboven afgebeelde, 
compleet bewaarde visje (Eosemionotus, 
lengte: ca. 5 cm). 
 
Verslag: Herman Winkelhorst 
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Werkgroep Zwerfstenen 
Jaarverslag over 2014 
  
Op zaterdag 24 mei 2014 waren we te 
gast bij ons oud-lid Wim Pardijs, aan de 
Hoeninkdijk in Aalten, niet ver van het 
Kloosterbos. In de loop der jaren heeft 
hij tegelijk met het oogsten van de aard-
appelen ook een hoeveelheid (zwerf-) 
stenen geoogst. Het gewicht van de kei-
en was soms hoger dan het gewicht van 
de piepers! De stenen verzamelde hij op 
het erf op een grote hoop. 
 
Via Edy kregen wij een uitnodiging daar 
eens te gaan zoeken. Hij haalde de hoop 
voor ons wat uit elkaar en met de hoge-
drukspuit werd het ergste zand verwij-
derd. We zijn daar met twee vrouwen en 
drie mannen enkele uurtjes met succes 
bezig geweest. Ik denk dat gezegd kan 
worden, dat ieder wel iets gevonden 
heeft, dat elk van de anderen ook wel 
had willen vinden. De conclusie is dat 
we met zijn allen een aardige collectie bij 
elkaar hebben gezocht. 
Het zoeken werd een half uurtje onder-
broken voor een kop koffie op het scha-
duwrijke terras aan de voorkant van de 
boerderij. Bij het vertrek werd van twee 
kanten een uitnodiging gedaan. Wim 
nodigde ons uit om nog eens weer te 
komen en wij zeiden dat we het leuk 
zouden vinden hem weer eens in ons 
midden te hebben met een aantal van 
zijn vondsten van eigen terrein. 
 
Edy vond een schoolvoorbeeld van een 
Burnotconglomeraat en verder ook nog 
een Taunuskwartsiet en een grote 
kwartsporfier. Willem was blij met een 
paar duidelijke malmkwartsieten en 
vooral met zijn zeldzame Monocraterion. 
Rigt vond ook een Taunuskwartsiet, een 
ogengneis, een jaspis en een mooie sten-
gelkwarts. Hans had een kwartsiet met 

gletsjerkrassen, die vervolgens tot een 
windkei was omgevormd. Daarnaast 
vond hij een kwartsiet met een inwendi-
ge golfstructuur. Zeer de moeite waard. 
 
We zijn op de ingeslagen weg van de 
thema-avonden doorgegaan. Zo kwa-
men achtereenvolgens zandstenen, 
tweemaal “klein grut”, wind-, water- en 
ijswerking, gesteentevormende minera-
len, stenen met een vraagteken, minera-
len en zuidelijke zwerfstenen aan de or-
de. Met zijn allen konden we heel wat 
vragen beantwoorden – precies zoals de 
bedoeling was. Alieke Grefhorst en 
Janno Ankersmit mochten wij als onze 
gasten ontvangen. En Hans Eijkman was 
als mineralenkenner op de desbetreffen-
de avond bij ons natuurlijk hartelijk 
welkom. 
 
Materiaal en onderwerpen genoeg om 
door te gaan! 
 
 
Verslag: Willem Peletier 
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Verenigingsavond 9 maart 2015 
De evolutie der vissen 
 
Nadat de secretaris enkele zaken naar 
voren had gebracht (nieuwe leden, Win-
terswijk onder de grond, programma ju-
ni, excursies, landelijke contactdag, fos-
sielenbeurs Ede) was het de beurt aan 
Adam Haarhuis. Onze archeoloog en 
steengroevekenner bleek nog een andere 
verborgen hobby te hebben, namelijk de 
wereld der vissen. 
 
De evolutie van de vissen neemt een 
speciale plaats in in de evolutie van de 
gewervelden. Maar wat is een vis eigen-
lijk? Het antwoord op deze ogenschijn-
lijk simpele vraag blijkt nog niet zo een-
voudig. Zo is ‘vis’ eigenlijk een verza-
melnaam en geen taxonomische aandui-
ding. Tegenwoordig vormen de vissen 
met maar liefst meer dan 32.000 soorten 
veruit de grootste groep gewervelden. 
 
In de geschiedenis van de ichtyologie 
kijkend, dienen met name Carl Linnaeus, 
geholpen door de helaas onfortuinlijk 
vroeg gestorven Peter Artedi als 18e 
eeuwse grondleggers genoemd te wor-
den. Een belangrijke naam in de paleo-
ichtyologie is Louis Agassiz met zijn 
“Recherches sur les poissons fossiles”(1843).  
 
Ichtyologie en zeker ook de paleo-
ichtyologie zijn taaie wetenschappen, 
onder meer door de enorme rijkdom aan 
vissoorten met veel ondersoorten en 
vaak ook regionale verschillen. Ook zijn 
er uiterlijke verschillen tussen de sexen 
(geslachtsdimorfie) en tussen juveniel en 
volwassen stadium, die onderzoekers op 
het verkeerde been kunnen zetten. De 
paleo-ichtyoloog heeft bovendien vaak 
te maken met slecht bewaarde, gefrag-
menteerde fossiele overblijfselen. 

 
De oorsprong van de vissen en daarmee 
van alle gewervelden, inclusief wij men-
sen, ligt in de zogenaamde ‘Cambrische 
explosie’ (542 miljoen jaren geleden). Na 
een extreem koude periode, ‘Sneeuwbal 
Aarde’, brachten onder andere warmere 
temperaturen en een hoger zuurstofge-
halte een zeer sterke soortenontwikke-
ling op gang. De Burgess Shales in Brits 
Columbia leverden hiervan een bewijs 
met vele bijzondere soorten fossielen. 
Naast allerlei bizarre Cambrische le-
vensvormen, werd hier het tot dan toe 
oudst bekende chordadier, de Pikaia ge-
vonden. 
 

 
Pikaia.   Illustratie: Quade Paul 
 
In China vinden we verwanten hiervan; 
de Haikouichthys en de Myllokunmingia. 
Enigszins gelijkend op deze vroege vis-
achtige chordadieren zijn de conodon-
ten, waarvan we lange tijd alleen de tan-
den (belangrijke gidsfossielen!) kenden. 
In het Ordovicium vinden we wat grote-
re kaakloze vissen (Agnatha), zoals de 
Sacabambaspis met kieuwzakken als 
hulpmiddel voor de voedselopname en 
een gepantserde kop. 
 
De eerste kaken ontwikkelden zich 
waarschijnlijk uit de voorste kieuwbo-
gen. Samen met de ontwikkeling van 
gepaarde vinnen, leverde het bezit van 
kaken enorme voordelen op voor het ac-
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tief zoeken en opnemen van voedsel. 
Voeding, Veiligheid en Voortplanting 
zijn de drie V’s waarmee alle ontwikke-
lingen die Adam deze avond de revue 
laat passeren, zijn te verklaren. 
 
De eerste vissen met kaken zijn de Placo-
dermen. Deze komen voor vanaf het Si-
luur en ze zijn massaal aanwezig in het 
Devoon, dat ook wel de ‘Age of Fishes’ 
wordt genoemd. Ze hebben simpel 
scharnierende kaken, gepaarde vinnen 
en huidplaten voor de bescherming van 
kop en borst. We vinden in deze groep 
tevens de eerste levendbarende vertebra-
ten (Materpiscis, Devoon), maar ook de 
afschrikwekkende, tot circa tien meter 
lange roofvis Dunkleosteus. 
 

 
Dunkleosteus 
 
De opkomst van de kraakbeenvissen ligt 
in het Devoon. Deze Chondrichthyes heb-
ben een kraakbeenskelet, kieuwen zon-
der operculum, géén zwemblaas, een he-
terocerke staartvin en placoïde schub-
ben. Er zijn drie groepen te onderschei-
den: de haaien, de roggen en de draak-
vissen, elk met hun eigen specifieke 
kenmerken. Als voorbeeld wordt onder 
andere de Acrodus getoond, een primi-
tieve haai uit de Trias, waarvan we in de 
Winterswijkse Muschelkalk ook af en toe 
tanden vinden. Een recente ontdekking 
die genoemd wordt, is het haast onver-
anderlijke genoom van de nog levende 

spookvis, een draakvis die in zo’n 400 
miljoen jaar (!) niet of nauwelijks lijkt te 
zijn veranderd. 
 

 
Acrodustand, Muschelkalk Winterswijk 
 
En dan belanden we, via de uitgestorven 
groep der stekelhaaien (Acanthodii), aan 
bij de beenvissen (Osteichthyes); de om-
vangrijkste groep van allemaal. Hier is 
het kraakbeen geheel of gedeeltelijk ver-
vangen door been, er zijn kieuwen met 
een operculum en meestal is er een 
zwemblaas aanwezig. Beenvissen bezit-
ten ganoïde, ctenoïde of cycloïde schub-
ben en ze zijn doorgaans eierleggend. 
De vroegste soorten stammen reeds uit 
het Laat Siluur; de recentelijk beschreven 
Megamastax en de Guiyu oneiros. 
 

 
Guiyu oneiros, een van de eerste beenvissen. 
 
Beide behoren tot de kwastvinnigen, 
waarvan we vooral de Coelacanth goed 
kennen. Vorig jaar nog werd er een 
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staart van een Coelacanth uit het Anisien 
gevonden in de Winterswijkse steen-
groeve (zie foto hieronder). Veel kwast-
vinnigen waren zoetwatervissen, met als 
grootste vertegenwoordiger de Rhizodus 
hibberti uit het Carboon, die wel tot ze-
ven meter lengte kon uitgroeien. 
 

 
Coelacanth, staartgedeelte, Winterswijk 
 
In de superklasse van de beenvissen 
vinden we naast de kwastvinnigen de 
(veel grotere groep) van de straalvinni-
gen. Deze ‘Actinopterygii’ hebben been-
achtige vinstralen. De primitieve verte-
genwoordigers hiervan waren voorna-
melijk ganoïde vissen, met daarin twee 
lijnen, die van de chondrostei en van de 
holostei. Chondrostei oftewel de kraak-
beenganoïden kennen we ook uit onze 
‘eigen steengroeve’, met onder andere 
Gyrolepis, Saurichthys en Dollopterus. 
 
Holostei zijn de wat verder geëvolueerde 
beenganoïden, met als voorbeelden de 
Eosemionotus en de Lepidotes (Jura), waar-
van de eerste een klein scholenvisje be-
treft dat eveneens regelmatig in de 
Muschelkalk van Winterswijk wordt 
aangetroffen (zie ook afb. op pag. 11). 
Recenter zijn de beensnoeken, waarvan 
de fossielen onder meer in de Ameri-
kaanse Green River Formation voorko-
men. Deze holostei leven tot op de dag 
van vandaag in Noord Amerika. Been-
snoeken zijn daarmee levende fossielen 

en hebben als een van de weinige huidi-
ge soorten nog ganoïde schubben. 
 
Het overzicht van de evolutie der vissen 
nadert zijn (voorlopige!) ontknoping met 
de infraklasse Teleostei. De meeste recen-
te vissen behoren tot deze groep. Ook 
hierbij is de ontwikkeling in de vorm en 
werking van de kaken een van de be-
langrijkste onderscheidende kenmerken. 
Teleostei kunnen niet alleen hun kaken 
open en dicht doen, maar de hele bek 
naar voren uitstulpen, waardoor een 
zuigende werking ontstaat die zeer effi-
ciënt is bij het jagen of anderszins opne-
men van voedsel. Een van de eerste Te-
leostei is de Pholidophorus, die we kennen 
vanaf de Trias. Deze soort is ook bekend 
uit de Winterswijkse Muschelkalk. 
 

 
Pholidophorus 
 
Uit een aantal getoonde voorbeelden 
blijkt ook wel dat de mogelijkheden voor 
het bestuderen van fossiele vissen sterk 
afhangt van de mate waarin en de wijze 
waarop prehistorische soorten zijn ge-
fossiliseerd. Wat de taphonomie betreft; 
er zijn verschillende processen die de 
fossilisatie beïnvloeden: abiotische erosie 
(zoals verspoeling) en de biologische 
processen (o.a. vraat en bioturbatie). Vis-
resten blijken hiervoor erg gevoelig. 
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Verspoelde vis, Muschelkalk Winterswijk 
 
Ideaal zijn natuurlijk de Konservat La-
gerstätten waar onder rustige omstan-
digheden en zonder of met zeer beperkt 
bodemleven, hele fraaie, gedetailleerde 
visfossielen zijn ontstaan, zoals in de 
Solnhofener Plattenkalk. 
 

 
Pholidophorus, Jura, Solnhofen 
 
Wat betreft de evolutietheorie is er het 
gradualisme (geleidelijk met veel kleine 
morfologische veranderingen) tegenover 
het punctuated equilibrium (plotselinge 
grote veranderingen na lange tijd). 
 

 
 
Adam gaat er van uit dat beide proces-
sen plaatsvinden, maar dat zeker bij vis-
sen een belangrijk deel van de ontwikke-
ling langs de weg van het gradualisme 
tot stand is gekomen. Hij ziet dit ook in 

de ichtyologie van moderne vissen, waar 
relatief gemakkelijk aanpassingen optre-
den bij veranderingen van omstandig-
heden of het binnendringen van nieuwe 
leefgebieden met een ander biotoop. Dit 
kan bij vissen zelfs tot hele extreme 
adaptaties leiden, met als sprekende 
voorbeelden onder andere: lucht ade-
mende vissen, hittebestendige (180ºC !) 
vissen en lichtgevende diepzeevissen. 
 
Ter afsluiting neemt Adam ons mee naar 
de koraalriffen van de op geologische 
schaal nog hele jonge Rode Zee. Daar fo-
tografeerde hij tal van bijzondere vis-
soorten, waaronder veel endemische 
soorten (die alleen in deze zee voorko-
men) die hier vaak relatief recent ont-
wikkeld zijn. 
 

 
Witgevlekte kogelvis, Rode Zee 
 
Van het Cambrium van de Burgess Shales 
tot de huidige koraalriffen in de Rode 
Zee; een heldere uiteenzetting van een 
moeilijk onderwerp. Adam Haarhuis 
kweet zich voortreffelijk van zijn taak. 
Een geweldige ondersteuning hierbij 
waren de vele prachtige kleurendia’s en 
de geweldige onderwaterfotografie. Zo 
bleef iedereen tot het laatst geboeid en 
was een groot applaus de welverdiende 
dank voor zo iets moois. 
 
Verslag: Cees Ehlers 
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'Aardkorst in IJsland komt omhoog door smeltend ijs' 
 

De grond in IJsland komt op veel plaatsen omhoog doordat gletsjers steeds sneller 
smelten, zo blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek. Door smeltende IJs-
landse gletsjers neemt de druk op de aardkorst opvallend snel af in veel gebieden 
op het eiland. Op sommige plaatsen veert de grond daardoor af op met een snel-
heid van 3,5 centimeter per jaar. Dat melden onderzoekers van de Universiteit van 
Arizona in het wetenschappelijk tijdschrift Geophysical Research Letters. 

 

 
Foto: AFP 
 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2014GL062446/abstract;jsessionid=FA52ED56DE50A49EFF8EF76ED71F497C.f01t04
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GPS 
De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen door 62 GPS-ontvangers vast te 
maken aan rotsen in verschillende regio's van IJsland. De positie van de apparaatjes 
bleek elk jaar iets te stijgen. Het is al langer bekend dat de grond in IJsland elk jaar 
iets stijgt doordat de druk van gletsjers op de aardkorst afneemt. Maar de metingen 
van de wetenschappers wijzen uit dat de stijging steeds sneller gaat. Een wiskundige 
analyse zou uitwijzen dat de versnelling samenvalt met het moment dat gletsjers 
door de opwarming van de aarde in toenemende mate begonnen te smelten, onge-
veer dertig jaar geleden. 
  
Klimaat  
"Wat we hier aantonen is een door het klimaat veroorzaakte verandering in het op-
pervlak van de aarde", verklaart de hoofdonderzoeker Richard Bennett op de 
nieuwssite van de Universiteit van Arizona. "IJsland is de eerste plek waarover we 
kunnen zeggen dat versnelde stijging van de bodem ook betekent dat er versneld ijs-
verlies optreedt." 
 
Bron: NU.nl / Dennis Rijnvis 
 

 
 

'Zwavelbacterie al ruim twee miljard jaar niet geëvolueerd'  
 
Gepubliceerd: 3 februari 2015 
 
Amerikaanse wetenschappers hebben ontdekt dat zwavelbacteriën vermoedelijk 
al ruim twee miljard jaar stilstaan in hun evolutie. Dat melden de onderzoekers in 
het wetenschappelijk tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences. 
 
De organismen die in modderlagen op de zeebodem leven hebben al 2,3 miljard jaar 
geen waarneembare veranderingen meer ondergaan. De zwavelbacteriën evolueren 
waarschijnlijk niet, omdat hun leefomgeving uiterst stabiel is. De wetenschappers 
van de Universiteit van Californië onderzochten fossielen van zwavelbacteriën uit 
twee geologische periodes die zijn gevonden in rotsen langs de kust van Australië. 
De organismen bleken 1,8 en 2,3 miljard jaar oud te zijn, maar verschilden niet van 
elkaar op microscopisch niveau. Ook de biologie van de bacteriën was vergelijkbaar: 
ze haalden beide hun energie uit het verbranden of afbreken van zwavelmoleculen.   
 
Chili 
De fossielen werden ook vergeleken met moderne zwavelbacteriën uit een vergelijk-
bare omgeving in Chili. Tot verbazing van de wetenschappers bleken ook deze orga-
nismen niet waarneembaar veranderd ten opzichte van hun 1,8 en 2,3 miljard jaar 
oude voorgangers. Nog nooit eerder werd er een levensvorm ontdekt die zo lang niet 
evolueerde. De conclusie uit de studie moet nog wel bevestigd worden 
met onderzoek op meer fossielen. Ook is er nog geen genetisch bewijs. 
  

http://uanews.org/story/iceland-rises-as-its-glaciers-melt-from-climate-change
http://www.pnas.org/content/early/2015/01/27/1419241112
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Darwin 
"Het lijkt ongelooflijk dat deze levensvormen al twee miljard jaar niet zijn geëvolu-
eerd", aldus hoofdonderzoeker William Schopf op de nieuwssite van de Universiteit 
van Californië. "We hebben het over een periode die de helft beslaat van de geschie-
denis van de aarde." Toch is het volgens de onderzoekers aannemelijk dat de bacteri-
en stilstaan in hun evolutie. "Dit sluit perfect aan bij de ideeën van Darwin", aldus 
Schopf. "Deze micro-organismen zijn perfect aangepast aan hun omgeving. De biolo-
gische regel is dat ze niet zullen veranderen zo lang hun fysieke en biologische om-
geving stabiel blijft." 
 
Bron: NU.nl / Dennis Rijnvis 
 

 
 

Londen raakt dino Dippy kwijt 
 
Gepubliceerd: 29 januari 2015 
 
Het Natural History Museum in Londen zal in 2017 de iconische dinosaurus Dippy 
in de Hintze Hall vervangen door een blauwe vinvis. De huidige diplodocus is al 
35 jaar de blikvanger in de centrale hal. Door een enorme walvis de prominente 
plek in de centrale hal te geven, wil het museum de bezoekers herinneren aan be-
dreigde diersoorten. "Doordat de blauwe vinvis het grootste dier is dat ooit op 
aarde leefde, realiseer je je onze verantwoordelijkheid voor de planeet", zo rede-
neert museumdirecteur Michael Dixon. 
 

 
Dino Dippy in de centrale ‘Hintze Hall’ van het museum 
 

http://newsroom.ucla.edu/releases/scientists-discover-organism-that-hasnt-evolved-in-more-than-2-billion-years
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Signaal 
Dixon noemt de ruil een belangrijk signaal. "Als beheerders van een van 's werelds 
grootste natuurcollecties, willen wij mensen laten nadenken over de natuur. Dat was 
nog nooit zo urgent." Aan het begin van de 19de eeuw waren er nog zo'n 250.000 
blauwe vinvissen wereldwijd, maar door de walvisjacht waren er anderhalve eeuw 
later nog maar 2300 stuks. Door een jachtverbod zijn er inmiddels weer tussen de 
10.000 en 25.000 exemplaren. 
 
Publiekslieveling 
Hoewel Dippy een replica is, was het een publiekslieveling. Het skelet van 26 meter 
lang is een afgietsel van een diplodocus die in 1898 werd opgegraven in de VS. Het 
model, met 356 botten, is al sinds 1905 te zien in Londen. 
De 25 meter lange walvis werd in 1891 door het museum gekocht voor 250 pond. Hij 
zal duikend worden tentoongesteld, waardoor het lijkt alsof hij op de bezoeker af 
zwemt. Het museum denkt nog na over wat er met Dippy moet gebeuren. Misschien 
zal het skelet een tour gaan maken door Groot-Brittannië of komt er een afgietsel van 
Dippy buiten het museum te staan. 
 
 
Bron: http://www.nhm.ac.uk/about-us/news 
 
 

 
 
Volkskrant, 19 maart 2015 

  

http://www.nhm.ac.uk/about-us/news/2015/jan/blue-whale-to-take-centre-stage-at-the-museum134153.html
http://www.nhm.ac.uk/about-us/news
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Oudste insect met larven opgegraven  
 
Gepubliceerd: 31 maart 2015 
 
Archeologen hebben in Myanmar het oudste fossiel van een insect met larven op-
gegraven.  Het gaat om een snavelinsect dat ongeveer 100 miljoen jaar geleden tus-
sen de dinosauriërs leefde. Het diertje dat is gefossiliseerd in barnsteen, droeg 
vlak voor haar dood zeker zestig eitjes op haar rug, waarvan er al enkele waren 
uitgekomen. Dat meldt een internationaal team van onderzoekers in het weten-
schappelijk tijdschrift eLife. 
 

 
Foto: CCBY 4.0 Wang et al. 
 

Boomhars 
Het stuk barnsteen met de insect en haar jongen werd gevonden in het noorden van 
Myanmar, het voormalige Birma. Waarschijnlijk is het diertje in de prehistorie bedol-
ven geraakt onder boomhars die naar beneden droop tijdens een grote bosbrand. De-
ze hars versteende uiteindelijk en vormde een soort tijdscapsule. Het gebeurt bijna 
nooit dat fossielen van insecten met larven worden aangetroffen, omdat vrouwtjes 
zich tijdens de broedtijd nauwelijks verplaatsen.  
 
Bewijs 
De insecten hebben daardoor minder kans om tijdens de broedtijd gevangen te raken 
onder smeltend boomhars. "Hoewel analyses uitwijzen dat de eerste insecten ook al 
eieren uitbroedden, is dit het eerste directe bewijs", verklaart hoofdonderzoeker Bo 
Wang op nieuwssite EurekAlert. 
 
Bron: NU.nl / Dennis Rijnvis 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Halfvleugeligen
http://elifesciences.org/content/4/e05447
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2015-03/e-t1m033015.php
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Botten van uniek zeereptiel opgegraven in Schotland  
 
Gepubliceerd: 12 januari 2015 
 

 
Afbeelding: Wikimedia Commons 
 
Wetenschappers hebben in Schotland botten opgegraven van een groot reptiel dat 
ongeveer 170 miljoen jaar geleden in zee leefde. Het gaat om een Ichthyosaurus, 
een vier meter lang reptiel met een ronde kop en langwerpige snuit. Aan één van 
de opgegraven vinbotten zit een bijzondere spieraanhechting die het dier moge-
lijk in staat stelde om extra snel te zwemmen. Zeer waarschijnlijk gaat het om een 
nog onbekende soort Ichthyosaurus, zo melden de onderzoekers in het Scottish 
Journal of Paleontology. 
 
Botten 
Het fossiel van het reptiel is verre van compleet. De botten zijn al in 1959 gevonden 
aan de kust van het Schotse eiland Skye door amateurpaleontoloog Brian Shawcross. 
Pas nu is uit een analyse gebleken dat het gaat om resten van een Ichthyosaurus. 
De bijzondere soort is voorlopig vernoemd naar zijn ontdekker en heeft de naam 
Dearcmhara shawcrossi gekregen. Wetenschappers studeren nog op de bijzondere 
spieren van het dier. 
 
Bindweefsel 
De Ichthyosaurus beschikte niet alleen over een bijzondere spieraanhechting. Ook 
het bindweefsel van het vinbot had enkele opvallende kenmerken. Wat dat precies 
betekende voor de anatomie en het gedrag van het dier is nog onduidelijk. 
"Deze twee bijzondere eigenschappen bewijzen in ieder geval dat we te maken heb-
ben met een nieuwe soort", verklaart hoofdonderzoeker Steve Brusatte in de Britse 
krant The Guardian. "De kenmerken hadden invloed op het spierstelsel van het rep-
tiel, misschien ging het dier er sneller van zwemmen. We weten het eigenlijk niet." 
 
Bron: NU.nl / Dennis Rijnvis 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ichthyosaurus
http://sjg.lyellcollection.org/content/early/2015/01/07/sjg2014-018.abstract
http://sjg.lyellcollection.org/content/early/2015/01/07/sjg2014-018.abstract
http://sjg.lyellcollection.org/content/early/2015/01/07/sjg2014-018.abstract
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Chinese herder vindt goudklomp van ruim zeven kilo  
 
Gepubliceerd: 6 februari 2015 
 
Een herder heeft in het afgelegen westen van China een klomp goud gevonden 
met een waarde van ruim 220.000 euro.  
 

  Grote goudklomp 
 
Het blok van 7,85 kilogram lag 'praktisch op de grond', meldt het Chinese persbu-
reau Xinhua. De herder, een Kazach genaamd Berek Sawut, laat weten dat de klomp 
goud ongeveer 23 centimeter lang is. Op het breedste punt is de klomp 18 cm breed. 
 
Het goud lag in de regio Xinjiang, een onherbergzaam gebied dat grens aan Kazach-
stan. De waarde van de vondst wordt geschat op ongeveer twee ton in euro’s, mocht 
het blok voor tachtig procent puur goud bevatten. Natuurlijke brokken van het 
edelmetaal zijn vaak zeer verfijnd, laat lokale goudprijs-expert Zhu Xinfeng weten. 
Of de herder zijn vondst daadwerkelijk mag houden, is volgens The Guardian niet 
bekend. 
 
Bron: NU.nl 
 
 

Leidse T. rex naar de dokter  
 
Naturalis laat een bombardement onderzoeken los op de recent verworven fossiele 
T. rex. ‘We lichten het hele medische dossier door. ’We willen alles van onze T. rex 
weten, tot in de meest persoonlijke details en tot op het laatste bot. Het wordt wel 
een helse klus, want we moeten het zien te klaren voor de Tyrannosaurus in 2016 
het pronkstuk vormt in onze nieuwe dinosauriërzaal.’ Dat zegt paleobioloog Anne 
Schulp, die voor Naturalis het onderzoek met de resten van de nieuwe Tyranno-
saurus rex van het Leidse natuurmuseum coördineert. Hij onthulde vrijdag 23 ja-
nuari tijdens een symposium van de Paleobiologische Kring in Den Haag de on-
derzoeksplannen. 
 
Eind december maakte Naturalis bekend dat de fondsenwerfactie Tientje voor T. rex 
5 miljoen euro heeft opgeleverd. Die waren nodig om de in Montana gevonden res-

http://www.theguardian.com/world/2015/feb/06/chinese-farmer-finds-gold-nugget-worth-25000-on-the-ground
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ten van de vleesetende dinosauriër definitief naar Nederland te halen. Daarmee is 
het volgens NRC Handelsblad een van de duurste fossielen ter wereld. De prijs ligt 
wel onder die van het vrij complete T. rex-skelet Sue, een belangrijke attractie van het 
Field Museum in Chicago. Sue is in 1997 voor omgerekend 6,7 miljoen euro geveild. 
 
De eerste botten van de T. rex zijn al in Nederland: een tand- en een staartbeen. Deze 
zijn donderdag 29 januari bij het LUMC voor het eerst in een CT-scanner onderzocht. 
‘De T. rex gaat naar de dokter. We lichten het hele medische dossier door en hopen 
dat dit meer informatie oplevert over mogelijke pathologieën. Onze eerste indruk is 
dat ons exemplaar heel wat ziektes en gevechten heeft doorstaan’, aldus Schulp. Zo 
zijn er volgens hem krassen op de schedel te zien en zitten er in de onderkaak bijtga-
ten die wijzen op een gevecht met een soortgenoot. ‘De conservering van de botten is 
werkelijk subliem, wat gunstig is voor het onderzoek’, vertelt Schulp enthousiast. 
Het gaat volgens hem vrijwel zeker om een al wat ouder individu van het vrouwelijk 
geslacht. ‘De eerste metingen wijzen op het meer robuuste type en volgens de huidi-
ge inzichten over seksuele dimorfie bij T. rex is het dus waarschijnlijk een vrouwtje.’  
 
In samenwerking met laboratoria van de Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit 
Utrecht, Vrije Universiteit Brussel en Manchester University heeft Naturalis een on-
derzoeksprogramma opgezet om de T. rex binnenstebuiten te keren. Daarbij hoort 
ook onderzoek aan op de vondstlocatie aangetroffen sedimenten en pollen om de 
voorlopige datering van 66 miljoen jaar preciezer te maken. Daarnaast gaan de on-
derzoekers groeiringen in de botten analyseren om de minimale leeftijd bij overlijden 
vast te stellen. Onderzoek aan 13C- en 18O-isotopen in het tandglazuur moet infor-
matie over dieet en lichaamstemperatuur opleveren. 
 
De schedel is volgens Schulp sterk gefragmenteerd. ‘Dat wordt een enorme complexe 
puzzel. In de uiteindelijke opstelling gaan we gereconstrueerde skeletdelen waar-
schijnlijk een ander kleuraccent geven. Bezoekers moeten kunnen zien wat echt ori-
gineel is’, aldus Schulp. Alle schedelfragmenten zijn nu nog ingebed in een blok ge-
steente. Mogelijk gaat dit blok binnen enkele maanden per vliegtuig naar een indu-
striële CT-scanner in het Duitse Fürth. Het gaat daarna weer terug naar het Black Hill 
Institute in South Dakota, dat de preparatie verzorgt. 
 
Paleobioloog Jelle Reumer van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam en bijzon-
der hoogleraar vertebratenpaleontologie in Utrecht vindt het verstandig dat Natura-
lis zoveel mogelijk analyses doet voor de T. rex in de expositie belandt. ‘Het kan later 
ook nog wel, maar dat levert nog meer gedoe op met tentoonstellings-mensen’, aldus 
Reumer. Hij is ook blij dat in de expositie zichtbaar blijft wat echt fossiel materiaal is. 
‘Anders kun je net zo goed een afgietsel tentoonstellen en het originele materiaal in 
het depot opslaan.’  
 
Door Gert van Maanen  
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Dinosaurussen aten mogelijk hallucinerende schimmel  
 
Gepubliceerd: 11 februari 2015 
 
Dinosaurussen aten mogelijk gras waarvan ze gingen hallucineren, zo blijkt uit 
een nieuwe studie. Grassen die honderd miljoen jaar geleden in Azië groeiden, 
bevatten een primitieve vorm van moederkoorn, een schimmel die tegenwoordig 
wordt gebruikt bij de productie van LSD. De hallucinerende stof kwam waar-
schijnlijk lange tijd voor in de omgeving van plantenetende dinosaurussen, 
zo melden onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Palaeodiversity. 
 
Evolutie 
De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen op basis van een honderd miljoen 
jaar oud grasfossiel dat werd aangetroffen in barnsteen uit Myanmar. Uit een analy-
se bleek dat het gefossiliseerde gras ook de schimmel bevatte die later evolueerde tot 
moederkoorn. Deze schimmel kwam waarschijnlijk ook voor in gebieden waar dino-
sauriërs leefden. "Het lijkt erop alsof moederkoorn samen is geëvolueerd met dieren 
en grassen", verklaart hoofdonderzoeker George Poinar.  "We weten nu zeker dat de-
ze schimmel al voorkwam toen de eerste grassen ontstonden." 
 

 Grasaartje met schimmel (bovenkant) in barnsteen (Foto OSU) 
 
Eten 
Volgens Poinar is het aannemelijk dat plantenetende dinosauriërs de hallucinerende 
schimmel binnen hebben gekregen. "Ik twijfel er niet aan dat de Sauropoda ervan 
hebben gegeten, maar wat het effect ervan is geweest weten we niet." Bij mensen kan 
moederkoorn niet alleen hallucinaties, maar ook darmkrampen en doorbloedings-
problemen veroorzaken. In de middeleeuwen was het meel dat werd gebruikt om 
brood te maken regelmatig vergiftigd met de schimmel. Dat leidde soms tot vele 
sterfgevallen. Vijf tot tien gram moederkoorn is al dodelijk voor mensen. 
 
Bron: NU.nl / Dennis Rijnvis 
 
 

http://oregonstate.edu/ua/ncs/archives/2015/feb/amber-fossil-links-earliest-grasses-dinosaurs-and-fungus-used-produce-lsd
http://nl.wikipedia.org/wiki/Barnsteen
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Chinese bouwvakkers vinden 43 dinosauruseieren  
 
Gepubliceerd: 21 april 2015 
 
In het Chinese Heyuan hebben bouwvakkers bij de aanleg van een rioleringspijp 
een nest gevonden met 43 gefossiliseerde dinosauruseieren. Dat meldt People’s 
Daily Mail Online maandag. 
 

 Vlak na de vondst (Foto: Daily Mail Online) 
 
Menselijke afzetting 
Negentien van de eieren, die elk tien tot twaalf centimeter in doorsnede zijn, waren 
nog volledig intact. Bouwvakkers vonden het nest langs een doorgaande weg in de 
stad Heyuan. Voorbijgangers besloten een menselijke afzetting te vormen om de 
vindplaats te beschermen. 
 
Zandsteen 
Het rode zandsteen waarin de fossielen werden gevonden, heeft eraan bijgedragen 
dat ze zo goed behouden zijn gebleven, meldt de nieuwssite. Eén de omstan-
ders probeerde nog twee eieren te stelen, maar werd daarbij tegengehouden en 
vluchtte met lege handen. De eieren zijn ondergebracht in het lokale dinosaurusmu-
seum, waar ze worden onderzocht door experts. 
 
Bron: NU.nl  / WTF.nl 

http://www.wtf.nl/bizar/28121/bouwvakkers-vinden-43-dino-eieren.html
http://society.people.com.cn/n/2015/0420/c1008-26871161.html
http://www.wtf.nl/
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Slang met pootjes 70 miljoen jaar ouder dan gedacht 
 

 
Illustratie: J. Csotonyi 
 
Fossielen van slangen met pootjes blijken bijna 70 miljoen jaar ouder dan de tot 
nu toe oudst bekende overblijfselen van slangen. Datering geeft aan dat ze tussen 
140 en 167 miljoen jaar geleden leefden. Dat melden onderzoekers van de Univer-
siteit van Alberta in Canada. 
 
De grootste slang (linksboven) is gevonden in Portugal. Hij was bijna een meter lang. 
Een fossiel van de tweede (rechtsboven) is ontdekt in het Amerikaanse Colorado. Het 
derde dier (onder) is de oudst bekende slang. Zijn overblijfselen werden gevonden in 
Zuid-Engeland. Door de datering is een 'gat' van tientallen miljoenen jaren ontstaan 
tussen deze fossielen en fossielen van slangen die 100 miljoen jaar geleden leefden. 
Tussen 167 en 100 miljoen jaar geleden moet de lichaamsvorm van slangen zijn ge-
evolueerd tot die van zeeslangen met nog kleinere ledematen. 
 
Bron: Nature Communications 
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Twee nieuwe zoogdiervoorouders uit het Jura ontdekt 
 
Gepubliceerd: 13 februari 2015 
 
Twee fossielen van nieuw-ontdekte zoogdierachtigen uit het Jura tonen de grote 
diversiteit in leef- en eetgewoonten onder de vroege zoogdieren. Dat beschrijven 
de Chinese en Amerikaanse biologen die de fossielen onderzochten in  twee  we-
tenschappelijke artikelen in vakblad Science. 
 

 
Agilodocodon scansorius 
 
Boven-Jura 
Lang vermoedden wetenschappers dat de zoogdierachtigen die leefden tijdens de 
overheersing van de dinosaurussen in het Boven-Jura (170 tot 145 miljoen jaar gele-
den) moeite hadden zich te handhaven. Dat zoogdieren veelal schuwe nachtdieren 
waren die niet de ruimte kregen zich in verschillende landschappen te handhaven.    
De gevonden fossielen wijzen op het tegendeel. Ze blijken van een vroege boombe-
woner en een ondergrondse zoogdierachtige te zijn, die qua bouw goed zijn afge-
stemd op hun leefgebied, net als de huidige zoogdieren. 
 
Boombewoner 
De boombewoner, die de naam Agilodocodon scansorius kreeg, had flexibele pols- en 
ellebooggewrichten en gebogen klauwen waar hij goed mee kon klimmen. Verder 
had hij spadeachtige voortanden die hem hielpen sap uit de boombast te onttrekken, 
vermoeden de wetenschappers. Het diertje was zo'n 13 centimeter lang. 
 
Holbewoner 
De holbewoner, Docofossor brachydactylus, leek op de hedendaagse Afrikaanse goud-
mollen. Hij was zo'n 7 centimeter lang en woog ongeveer 16 gram. Hij had brede kor-
te vingers om aarde om te scheppen en stompe bovenkiezen die van pas kwamen bij 
ondergronds foerageren. Boeren in Noordoost China stuitten de afgelopen jaren op 
de skeletjes. De wetenschappers onderzochten ze onder andere met behulp van CT-
scans. 
 
Bron: NU.nl  / Marieke Buijs 

http://www.sciencemag.org/lookup/doi/10.1126/science.1260880
http://www.sciencemag.org/lookup/doi/10.1126/science.1260879
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Reuzencavia beet met zelfde kracht als tijger  
 
Gepubliceerd: februari 2015 
 

 
Josephoartigasia monesi  (Afbeelding: J. Gurney) 
 
Het grootste knaagdier dat ooit leefde, gebruikte zijn tanden waarschijnlijk om 
roofdieren op afstand te houden. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Het knaagdier 
met de naam Josephoartigasia monesi was even groot als een bizon en kon net zo 
hard bijten als een tijger. De snijtanden van het dier konden zelfs krachten op-
wekken die nog drie keer hoger waren. Dat melden onderzoekers van de Universi-
teit van York in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Anatomy. 
 
Fossielen 
Josephoartigasia monesi was waarschijnlijk familie van de moderne cavia. Het dier 
leefde ongeveer drie miljoen jaar geleden in Zuid-Amerika, zo meldt de nieuwssite 
van het wetenschappelijk tijdschrift Science. De Britse wetenschappers gebruikten 
fossielen van het knaagdier om een computermodel te ontwikkelen van de kaken. 
Deze botresten werden in 2007 opgegraven in Uruguay. Met de computer bereken-
den de onderzoekers zo nauwkeurig mogelijk de bijtkracht van de tanden van de 
reuzencavia. Deze tanden waren ongeveer even groot als menselijke duimen. 
 
Snijtanden 
De maximale kracht die de reuzencavia kon opwekken met zijn beet bleek 4165 New-
ton te zijn. Die bevinding suggereert dat het dier zijn tanden niet alleen gebruikte om 
te eten. "Vergelijk het met de manier waarop moderne olifanten hun slagtanden ge-
bruiken", aldus hoofonderzoeker Philip Cox van de Universiteit van York op 
nieuwssite ScienceDaily. "We concluderen dat Josephoartigasia zijn snijtanden ook 
gebruikte om kuilen te graven, of om roofdieren op afstand te houden." 
 
Bron: NU.nl / Dennis Rijnvis 

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1469-7580
http://news.sciencemag.org/biology/2015/02/ratzilla-ancient-giant-rodent-chomped-crocodile
http://www.sciencedaily.com/releases/2015/02/150203204350.htm
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Fossiel kaakbeen mogelijk van onbekende mensachtige 
 
Wetenschappelijk onderzoek van een fossiele kaak van een mensachtige heeft ge-
leid tot het vermoeden dat in het oosten van Azië wellicht een tot nu toe onbeken-
de menssoort heeft geleefd. De vondst lijkt niet op het kaakbeen van reeds be-
kende hominiden. 
 

 
Het fossiele kaakbeen 'Penghu 1' (Afbeelding: Y. Kaifu) 
 
Penghu eilanden 
De kaak werd jaren geleden van de zeebodem bij de Penghu eilanden opgevist door 
een Taiwanese visser. Via een antiekwinkel kwam het vervolgens terecht bij het Na-
tionale Museum van Natuurwetenschappen. Daar is het bot vijf jaar lang onderzocht. 
'Penghu 1', zoals het bot wordt genoemd, kan volgens de wetenschappers 190.000 
jaar oud zijn. De kaak en de tanden zijn veel groter dan die van de Homo erectus, 
waarvan bekend is dat die toen op Java en ook in China leefde. "Dit kaakbeen is 
klaarblijkelijk van een soort die we nog niet kennen", zegt een van de onderzoekers. 
 
China 
In het artikel op de website van Live Science wordt gemeld dat de kaak op een fossiel 
van circa 400.000 jaar oud lijkt, dat in het zuiden van China is gevonden. Dat ver-
sterkt het vermoeden van de wetenschappers dat ze een nog onbekende menssoort 
op het spoor zijn. De deskundigen waarschuwen wel dat het te vroeg is om op basis 
hiervan definitieve conclusies te trekken. Daarvoor zijn meer botten en meer onder-
zoek nodig. 
 
Bron: Live Science 
  

http://www.livescience.com/49588-ancient-human-fossil-primitive-species.html
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Menselijk fossiel gevonden dat getuigt van tocht uit Afrika  
 
Gepubliceerd: 28 januari 2015 
 

 
 
Wetenschappers hebben nu voor het eerst een menselijk fossiel gevonden dat de 
reis in kaart brengt die de mens tienduizenden jaren geleden vanuit Afrika via het 
Midden-Oosten naar Europa maakte. In het noorden van Israël, in de regio Gali-
lea, werd een deel van een menselijke schedel aangetroffen van circa 55 duizend 
jaar geleden.  
 
Migranten 
De anatomie van de schedel, waarvan het aangezicht en de onderkant ontbreekt, 
komt overeen met schedels die in Europa zijn gevonden, aldus I. Hershkovitz van de 
Universiteit van Tel Aviv. De schedel behoorde volgens de wetenschappers toe aan 
wat zij migranten noemden, mensen die tienduizenden jaren geleden de doortocht 
naar Europa maakten. De vroegste resten van moderne mensen in Europa dateren 
van zo'n 45.000 jaar geleden. De nieuwe bevindingen zijn gepubliceerd in Nature. 
 
Onder de indruk 
Deskundigen zijn onder de indruk van de vondst. "Dit is het eerste bewijs dat we 
hebben van de mensen die deze reis maakten", buiten enkele prehistorische werktui-
gen, aldus Eric Delson van Lehman College en het Amerikaanse Museum voor Na-
tuurhistorie in New York. Katerina Harvati van de Universiteit van Tübingen in 
Duitsland zegt dat de schedel aanknopingspunten biedt over de anatomie van de 
migranten. Van neanderthalers was bijvoorbeeld al langer bekend dat ze het gebied 
bevolkten, maar de schedel toont dat zij en moderne mensen als gedacht naast elkaar 
leefden, aldus Harvati. Dit gegeven ondersteunt het idee dat neanderthalers zich 
mengden met moderne mensen, zeggen experts. Chris Stringer van het Natuurhisto-
risch Museum in Londen liet weten dat de schedel het eerste fossiel is van een mo-
derne mens uit West-Azië uit de tijd dat de twee mensensoorten elkaars nakomelin-
gen droegen, zo'n 50.000 tot 60.000 jaar geleden. 
 
Bron: Novum 
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Jaarverslag 2014, N.G.V. afdeling Winterswijk e.o. 
 
 
Maandelijkse verenigingsavonden 
 
Alle avonden werden gehouden in Zalencentrum Zonnebrinkkerk. 
 
Ma 13 jan. Het bestuur had iets nieuws bedacht en zo kregen we op deze avond 

maar liefst 9 korte bijdragen van eigen leden over een voor hen speciale 
vondst. Deelnemers waren Henk Gerrits, Ben Oostendorp, Willem 
Peletier, Bonne v.d. Hoek, Bernhard Smit, Ben Hofs, Herman Winkel-
horst, Cees Ehlers en Fred Bos. 

Ma 10 febr. Het jaarverslag over 2013 werd goedgekeurd en daarna kwam er een  
discussie op gang over een eventuele contributieverhoging: er is nu een 
positief saldo, maar het is ook plezierig geld achter de hand te hebben 
voor ons jubileum in 2018. De opengevallen plaatsen in het bestuur 
werden snel opgevuld door Will Costers en Bonne v.d. Hoek. 
Na de pauze was er de Vondst- van- het- Jaar-Verkiezing met 18 inzen-
dingen en een trotse Will Costers die de hoofdprijs won. 

Ma 10 mrt. Ko van Huissteden belichtte de problematiek rond het schaliegas: veel 
putten slaan, veel vrachtverkeer, grootschalige industrialisering, zware 
eisen aan de infrastructuur gesteld, giftige chemische stoffen, luchtver-
ontreiniging, mogelijkheid van gas in het drinkwater. 
Na de pauze was er een educatief verhaal van Cees Ehlers over het 
thema ‘uitsterven’. De algemene oorzaken van massa-extinctie werden 
toegelicht en daarna kwamen de Big Five aan de orde, met een moderne 
toevoeging (nummer 6) die uitsluitend door menselijk handelen is en 
wordt veroorzaakt (het Antropoceen).  

Ma 14 apr. Een bekend excursiegebied, namelijk de Jurassic Coast wordt bespro-
ken en toegelicht door Peter Formanoy en Marjolein Heurman. Voor de 
vele aanwezigen was het genieten om de oude plekjes terug te zien van 
onze excursie. 

Ma 12 mei Onze eigen archeoloog Adam Haarhuis vertelt met veel enthousiasme 
over de oudheidkundige wetenswaardigheden van verschillende ge-
bieden waar hij woonde en/of werkzaam is geweest: Noordoost Twen-
te, Pompeï, Nijmegen en het Rivierengebied. Het werd ons geologen al 
snel duidelijk dat geologie en archeologie veel raakvlakken hebben . 

Za 21 juni Het was de bedoeling om het seizoen af te sluiten met een gezellig sa-
menzijn (met de partners) in Zwillbrock met een wandeling en een 
etentje. Helaas was de animo te gering om daar iets voor te organiseren. 
Volgend jaar beter? 

Ma 8 sept. De opening van het nieuwe seizoen werd door Paul Hille verzorgd. Hij 
was al eerder bij ons geweest (met trilobieten en de Ediacara-fauna) en 
ook nu werden we degelijk en met structuur rondgeleid in het gebied 
van Holzmaden. Ook hier waren er genoeglijke gezichten van mensen 
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die er met onze excursie waren geweest. En anderen zagen er misschien 
een nieuwe excursie in. 

Ma 13 okt. Alweer een oude bekende in onze zaal, en ditmaal was het “good old” 
Hans Steur, die ons mee nam op een tocht langs verschillende oude en 
nieuwe ontsluitingen van het Paleogeen (Paleoceen + Eoceen + Oligo-
ceen). Aix-en-Provence, de meteoriet aan het eind van het Krijt, de Dec-
can Traps, tsunamis van het Eoceen, de botsing van Afrika en Europa, 
Sézanne, Sheppey, groeve Messel, Bekken van Parijs….en waarschijnlijk 
waren er nog meer onderwerpen deze avond. Nooit ging het overzicht 
verloren, maar men moest wel bij de les blijven. 

Ma 10 nov. De derde “nieuwe” spreker in het seizoen was Eric Mulder met een 
verhaal over Noord-Twente, maar gezien de geringe afstand gold veel 
ook voor Winterswijk. Onderliggend feit was de verschuiving der con-
tinenten. Daarmee was gemakkelijk (!) te reconstrueren hoe het zat met 
de sponzen van Canada en die van de omgeving van Wilsum en Kloos-
terhaar. De Twentse zoutlagen en de Winterswijkse reptielen hadden 
beide te maken met een zoute binnenzee die ontstond toen de continen-
ten naar elkaar toe kropen. Eric is een begenadigd spreker en als het 
dan over zijn Heimat gaat, is hij niet meer te houden. 

Ma 8 dec.      We hadden het al eens eerder gedaan, met veel succes. En daardoor 
hadden we nu wederom een geologische markt. Vanzelfsprekend wa-
ren er de nodige boeken en tijdschriften, maar ook een grote variatie 
aan fossielen, mineralen en gesteenten. Dat alles tegen afbraakprijzen en 
in de loop van de avond doken de prijzen nog naar beneden. Zo ging 
een grote, helaas geplakte, turritella voor 5 euro van de hand bij het 
scheiden van de markt. En op zo’n avond is er ruim de gelegenheid om 
met elkaar te kletsen en om te proberen de diverse “problematica” in de 
verzameling nu eindelijk eens op naam te krijgen. 

 
De gemiddelde bezetting op onze avonden lag in 2014 rond de25 personen. Onder 
deze 25 waren relatief veel mensen die zelden of nooit ontbraken. Opvallend dit jaar 
de vele avonden waarop men mineralen en fossielen kon aanschaffen in de pauzes 
en na afloop van het reguliere programma. 
 
Excursies 
Voorjaarsexcursie gebied rond Le Tréport 26 t.m. 30 mei 11 pers. 
Dagexcursie Neuenkirchen en Haddorf   8 nov.   5 pers. 
Dagexcursie Markelo    20 nov.  4 pers. 
 
Uitgebreide verslagen van de verenigingsavonden en excursies vindt u in Mozaïek. 
Ook op onze website vindt u de verslagen: 
(www.geologienederland.nl/afdelingen/winterswijk). 
 
Bestuursvergaderingen 
Wo 22/01 Ma 31/03 Di 03/06 Wo 05/11 
De vergaderlocatie rouleert en is steeds bij een bestuurder thuis. 

http://www.geologienederland.nl/afdelingen/winterswijk
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Onderwerpen: 
 
 Jaarprogramma 2015 
 Excursies 
 Mozaïek 
 Museum / museumfabriek 
 Jaarlijks uitje 
 Advertenties en sponsoring 
 Muschelkalkwerkgroep 
 Werkgroep Zwerfstenen 
 Winterswijk onder de grond 
 Bezoekersdagen en excursies Steengroeve 
 Landelijke N.G.V. 
 
Bestuur 2014 
Voorzitter  Henk Gerrits   aftredend 2016 
Secretaris  Cees Ehlers   aftredend 2016 
Penningmeester Ben Oostendorp  aftredend 2017 
Lid   Ben Hofs   aftredend 2017 
Lid   Herman Winkelhorst aftredend 2015 
Lid   Will Costers   aftredend 2017 
Lid   Bonne v.d. Hoek  aftredend 2017 
(Lid)   (Henk Oosterink)  (aftredend 2017)  
 
Kascontrole 
Op maandag 9 februari zal de kascontrolecommissie haar werk doen, voorafgaand 
aan de jaarvergadering. De commissie bestaat uit Bernhard Smit (voor het tweede 
jaar) en Edy Kwak. Bernhard stapt hierna reglementair op. 
 
Ledenbestand 
In 2014 hebben zich als nieuwe afdelingsleden aangemeld: 
Adriaan Dorst, Marc Dorst, Jan Willem Wissink, Alieke Grefhorst, Melanie During, 
Christiaan Hofma, Frans Beeking. Per 31 december hebben bedankt als lid Jo Dom-
merholt en Henny Helder. 
 
Per saldo is de ledenlijst met 5 personen gegroeid. Onze afdeling telt per 1 januari 
2015 precies 75 leden waarvan 22 in Winterswijk woonachtig zijn en 53 elders. 
 
Contributie en lidmaatschap 
Het lidmaatschap van de afdeling wordt aangegaan per kalenderjaar. Op dit mo-
ment, en geldend voor heel 2015, bedraagt de contributie 17 euro 50 voor een vol-
wassene en 8 euro 50 voor inwonende huisgenoten en jeugdleden. Het lidmaatschap 
is inclusief 3 nummers van Mozaïek. 
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Mozaïek 
In 2014 zijn we overgestapt op een digitale uitgave van ons blad. De conclusie is wel, 
dat het een enorme verbetering is. Grafisch ziet het er prima uit en Adam Haarhuis 
verdient hiervoor alle lof. In financieel opzicht is het een hele geruststelling nu we de 
portokosten kwijt zijn. Naast de vaste berichten, met de vaste schrijvers, kunnen we 
bijdragen van anderen goed gebruiken. Wees niet bevreesd en schrijf !  
 
Museumfabriek 
De huisvesting van de geologische collectie is in de loop van 2014 flink verbeterd. Er 
is gebouwd, geverfd, er wordt gewerkt aan het sanitair. Wat minder in het licht staan 
de activiteiten van Jan Tjalkens, die druk bezig is met het uitspitten van het depot en 
het weer op orde brengen van de digitale vastlegging van alle onderwerpen in de 
collectie. Daarbij is hij regelmatig geholpen door Will en Cees. 
Onduidelijk is het momenteel of de activiteiten van het Natuur- en Educatief Cen-
trum (“de Huusker”) nog terugkeren na het faillissement en of het JuniorLab door-
gaat. Dat is van invloed op het al dan niet doorgaan van het project Winterswijk on-
der de grond.  
Ook is nog steeds onduidelijk wie de collectie bezit en beheert. Binnenkort is er weer 
contact met Vereniging het Museum en de Stichting tot exploitatie van een museum 
in het hart van Winterswijk (het vorige was met mevr. Tienke Brouwer op 25 sep-
tember). 
 
Op zaterdag 18 oktober was er de Gelderlanddag, waarbij alle Gelderse musea open 
huis hielden. Jan, Will, Cees, Bonne en Jannie konden de drukte gemakkelijk aan. 
 
Winterswijk onder de grond 
Het bekende project , waarbij leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen kennis 
maken met de geologie en die van Winterswijk in het bijzonder, werd dit jaar in de 
maand maart en het begin van april gedraaid. Het ging om 20 voorstellingen voor 
zo’n 450 kinderen. Geologische steun werd gegeven door Willem Peletier, Fred Bos, 
Hans Eijkman en Cees Ehlers. De scholen kwamen uit de regio van Dinxperlo 
en Zevenaar tot Hengelo (Gld.) en Borculo. 
 
Diversen 
Op zaterdag 9 augustus bezocht de Paleobotanische  Kring de steengroeve en de we-
tenschappelijke opgraving daar. Omdat deze club ook het museum wilde bekijken, 
heeft Willem P. zich bereid verklaard de groep in de Museumfabriek te ontvangen en 
te begeleiden. 
 
Op zaterdag 20 september was het onderwerp van de Themadag van de NGV in 
Utrecht de vertebraten. Veel belangstelling trok de stand van onze Muschelkalk-
werkgroep. 
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Landelijke NGV-activiteiten 
 
25 jan.  Themadag Zwerfstenen in Nederland  TNO-Utr. 
 8 mrt.  Contactdag   Aardbevingen   TNO-Utr. 
20 sept. Themadag Vertebraten    TNO-Utr. 
15 nov. Themadag Natuursteen    TNO-Utr. 
16 nov. Stadswandeling Natuursteen         (div. plaatsen) 
 
Organisatorisch is de NGV al rij lang bezig de versnippering van activiteiten binnen 
en buiten de eigen club tegen te gaan. Het zou moeten via een nieuwe organisatie-
vorm zonder dat de organisaties aan zelfstandigheid inboeten. Een en ander heeft ge-
leid tot het veranderen van de landelijke statuten en men wil dat afdelingsstatuten 
niet strijdig zijn met de landelijke. 
Er is veel over gesproken, geschreven en vergaderd, door het hoofdbestuur en de 
Raad van Advies. Door de excentrische ligging van Winterswijk (reistijd) en de korte 
vergaderingsduur is uw bestuur niet overal aanwezig geweest. Overigens zijn onze 
standpunten in diverse zaken bekend bij RvA en bestuur. 
 
 
Opgemaakt naar eer en geweten in januari 2015 
door Cees Ehlers, secretaris NGV-Winterswijk. 
 
 

 
 
 

Komende verenigingsavonden N.G.V. afdeling Winterswijk 
 
Ma. 11 mei De dino-jacht van Herman Winkelhorst in de USA 

We kennen Hermans spectaculaire avonturen van de vorige keer en we-
ten 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. 

 
De verenigingsavonden worden gehouden in een zaal van de Zonnebrinkkerk te 
Winterswijk en beginnen om 8 uur ’s avonds. 
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Personalia 
 

Het emailadres van Rigt v.d. Kooi is gewijzigd in: rvdk@caiway.nl 
 

Nieuwe leden: 
 

Oliver Sichelschmidt 
Nicole Klein 
Harald Meisner 
Mathias Schab 
Andreas Spiller 
Dave Spiller 
Menko van Hylckama Vlieg 
Peter van der Donck 
Hans van der Donck 
Henk Diependaal 
Dennis Voeten 
Paul Albers 
Richard de Haan 
Jarno Ankersmit  (gezinslid; partner van Alieke Grefhorst) 

    
 

mailto:rvdk@caiway.nl
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BESTUUR 
 
Voorzitter   Henk Gerrits 
     
Secretaris   Cees Ehlers 
     
Penningmeester  Ben Oostendorp 
    Tel. 0544-461661 

la.ngv@hccnet.nl 
                                               IBAN-nr. NL55INGB0003723345 

t.n.v. Ned. Geol. Ver.  Afd. Winterswijk 
 
Leden    Ben Hofs 

Herman Winkelhorst 
Will Costers 
Bonne van der Hoek 
Henk Oosterink 
 

 

INFORMATIE 
    
Bijeenkomsten Afdelingsbijeenkomsten elke tweede maandag van de 

maand (m.u.v. juli en aug.) om 20.00 uur in een zaal van 
de Zonnebrinkkerk aan de Zonnebrink in Winterswijk. 

 
NGV Internet  http://www.geologischevereniging.nl 
 
E-mail   info@geologischevereniging.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Van de redactie 

 
Dank aan de auteurs en inzenders van tekst en beeld voor de bijdragen aan 
dit voorjaarsnummer van Mozaïek. 
 
Voor iedereen geldt wederom: voor de volgend editie graag uw bijdragen 
zenden aan de redactie: 
 
ahaarhuis@gmail.com    onder vermelding van: ‘Mozaïek’ 
 
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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mailto:info@horen-zien.nl
http://www.horen-zien.nl/#home

