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Voorwoord 
 

“Kiek’n wat ’t wordt”. Je hoeft niet uit de 
Achterhoek of Twente te komen om te 
weten wat dit betekent. Het lijkt wel een 
wat fatalistische uitdrukking, maar het 
heeft ook wel iets positiefs in de meer 
aanmoedigende zin van ‘niet moeilijk 
doen, gewoon ervoor gaan’. Filosoof en 
hoogleraar René ten Bos, die ik alleen als 
medestudent in Nijmegen gekend heb, 
heeft er zelfs een (management)strategie 
van gemaakt: de ‘KWW-strategie’. 
Voor onze geologische hobby zijn er 
minstens twee strategieën te volgen, met 
name waar het gaat om het zoeken naar 
fossielen en mineralen. Het zijn vaak de 
meer gespecialiseerde geologen die heel 

gericht op zoek gaan naar een bepaald 
fossiel of mineraal. In andere vondsten 
zijn ze veel minder geïnteresseerd. 
De breder georiënteerden onder ons zijn 
meer van de KWW-strategie. Zeker niet 
minder enthousiast of gedreven, maar 
vooral lekker opportunistisch; speuren 
naar alles wat de moeite waard is.  
Zelf behoor ik tot een categorie daar tus-
sen; ‘de soortenjager’. Breed geïnteres-
seerd, maar altijd met een lijstje in het 
achterhoofd van nog ontbrekende soor-
ten. Maar ook de soortenjagers kunnen 
zeer gericht voor een bepaalde soort op 
pad gaan. Wordt deze eindelijk gevon-
den, dan is de euforie groot. Teleurstel-
lingen komen met deze aanpak echter 
beduidend vaker voor. Voor een ont-
spannend dagje zoeken met ‘plezier-
garantie’ werkt de KWW-strategie in 
ieder geval het best. 
En wat is jouw strategie doorgaans? 
Voor het nieuwe jaar geldt wat mij be-
treft: iedereen het beste toewensen en … 
“Kiek’n wat ’t wordt”! 
 
Adam Haarhuis, redacteur 
 

 
  In dit nummer onder andere: 

 

Verslagen van verenigingsavonden 
 
Geologische vondsten in de pers 
 
Over het wel en wee van onze NGV … 
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Verslag van de verenigingsavond 
op 11 april 2016 
 
Individuele bijdragen rond het thema: 
Wat heeft mij in de geologie geboeid ? 
 
Reeds twee jaren staat dit programma op 
de lijst en met veel succes: variatie, di-
verse smaken, onbekende onderwerpen 
die indruk maken. Kortom, een derde 
keer kon ook nog wel. De avond begon 
trouwens apart: problemen met de bea-
mer en/of laptop, ondanks de vele “des-
kundigen” die zich ermee bemoeiden. 
Maar alles was helemaal OK toen er een 
traktatie bij de koffie was van Jan, omdat 
hij jarig was geweest en bovendien 50 
jaar getrouwd. 
 

 
Hayden Rock met de beroemde ‘wave rock’ 

 
Fred Bos mocht de eerste zijn, mede 
door zijn tijdelijke gehandicapt zijn. Hij 
nam ons mee naar een gebied waar hij in 
2009 met vakantie was geweest, namelijk 
de Hayden Rock in West-Australië. 
We hebben hier te maken met zoutme-
ren als restant van paleo-rivieren, die 
vaak giftig zijn. Het gaat om de verwe-
ringsverschijnselen over een lengte van 
200 meter met aplietgang. Wat opvalt is 
de trapsgewijze opbouw. De chemische 
verwering zorgt voor laterietbodems. 
Het zicht op de Rock is sprookjesachtig. 
Wat daarbij ook helpt zijn de extreme 
klimatologische omstandigheden ter 
plaatse, met hete zomers maar ook met 
ruige winters. 

Grappig is het feit dat dezelfde geolo-
gische verschijnselen ook voorkomen in 
Extremadura in Spanje. 
 

 
Gobi woestijn, Mongolië 

 
Fred werd opgevolgd door Rigt van der 
Kooi. Ook zij had gekozen voor een bij-
zondere vakantieherinnering, maar wel 
in een hele andere richting: in 2007 reis-
de zij naar Mongolië. In dit immense 
land was zij in geologisch opzicht vooral 
geboeid geraakt door de Gobiwoestijn. 
Dit was vroeger een beduidend natter en 
groener gebied (jura en vooral krijt; met 
wereldberoemde sauriërfossielen, red.). 
De plaattektoniek heeft hier ook duide-
lijk zijn rol gespeeld. 
In de steenwoestijn liggen eilandjes met 
boomgroei. Temperaturen variëren hier 
van onder het vriespunt tot circa 40 gra-
den Celsius. Opvallend zijn de vulkani-
sche bommen, de zandduinen in de 
steenwoestijn, de gletsjerresten en bo-
vendien … de stenenhandelaars. Rigt liet 
ons een aantal gesteenten en mineralen 
zien, die ze daarvan had gekocht. 
 
Na Rigt deed Edy Kwak zijn verhaal. 
Het wekte geen verbazing dat zijn bij-
drage draaide om zwerfstenen: 
wat moet je ermee ? wat kun je ermee en 
wat wil je er mee ? In de werkgroep 
zwerfstenen van onze afdeling gaat het 
om determineren, bewonderen, lezen en 
op excursie gaan. Borger is bekend door 
zijn “grote stenen “, maar er zijn natuur-
lijk meer plaatsen met interessante ste-
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nen. Aan de orde kwamen de stenen 
werktuigen (inclusief oorlogstuig, name-
lijk de vuursteentjes voor musketgewe-
ren). Verder kwam de bouwsteen aan de 
orde en vooral de kunst. Steen in alle 
mogelijke vormen en bewerkingen door 
de mens, ‘van Eext tot Kröller-Müller’. 
Via de stenen uit zijn eigen tuin kwamen 
we uiteindelijk bij de ‘grote jongens’, die 
in praktisch alle buurtschappen van 
Winterswijk te vinden zijn. 
 

 
Schedel van een holenbeer 

 
Na de koffiepauze was het woord aan 
Ben Hofs, bij ons bekend als de “botten-
man”. Hij had een grote hoeveelheid ma-
teriaal meegebracht ter illustratie van 
zijn verhaal over fossiele tanden en kie-
zen en de vergelijking met de hedendaag-
se gebitten. Uit het fossiele aanbod 
kwamen de mammoet(kies), het reuzen-
hert, de holenbeer en het oerrund naar 
voren. Ter vergelijking draafden op: de 
rat, de geit, het varken, de hond, de kat 
en tot slot het moderne rund. Hij be-
steedde ook aandacht aan de bronnen 
van vondstmateriaal en kennis: zand-
zuigerijen, de Werkgroep Pleistocene 
Zoogdieren, musea (met name Natura-
lis) en de hulp van specialisten. 
 
Hierna was het de beurt van AnnaWil 
Rumpt. Verzamelen is niet het voor-
naamste bij haar en dus kwam zij met 
een aparte keus: het element iridium. Ze 

was bij toeval hierop gekomen door een 
vulpen met iridium punt. Met dit ele-
ment kom je al snel te praten over de 
KT-grens (Krijt-Tertiair, tegenwoordig 
ook wel KPg-grens genoemd (Krijt-
Paleogeen). Iridium is een bijproduct 
van de koperwinning, is bestand tegen 
zuren, moeilijk smeltbaar en komt veel 
voor in de aardkern. Op de KT-grens is 
wereldwijd veel iridium aangetroffen. 
Het KT-verhaal is de geschiedenis van 
Walter en Luis Alvarez en de reuzenkra-
ter (diameter 180 km) van een meteoriet-
inslag die verantwoordelijk wordt ge-
houden voor het uitsterven der dinosau-
riërs. Daaraan hebben hoogstwaarschijn-
lijk ook andere oorzaken mee geholpen, 
zoals vulkanisme, tsunami's, klimaatver-
andering en tektoniek. Eigenlijk was het 
uitsterven al begonnen vóór de klap. 
Er gaat wetenschappelijk geboord wor-
den in deze reuzenkrater (tot ruim 750 
meter diepte en tegelijk is er de suggestie 
gedaan dat het om een komeet ging. 
 

 
Chicxulub krater, Yucatán Mexico. 
Afbeelding: University of Colorado 

 
De volgende spreker was Jan Drent. 
Zijn voordracht droeg de titel Verrassen-
de ontmoetingen. Het ging hierbij om  
diverse (geologische) persoonlijkheden, 
die Jan in de loop van de jaren (hij is al 
NGV-lid vanaf 1969 ) is tegengekomen 
en waardoor zijn geologische blik vaak 
veranderd is. Het verhaal start met Ger-
rit Griffioen (voorzitter in Winterswijk), 
die Jan bezocht en vroeg of hij lid wilde 
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worden. Gerrit had een indrukwekkende 
verzameling zwerfstenen en organiseer-
de regelmatig excursies. Hij leefde in de 
tijd van Els Langedijk, Henk Kolstee, 
Willem Peletier en Cees Ehlers. 
In 1970 was er de ontmoeting met Kurt 
Eichbaum, de trilobietenkenner. Zo vond 
Jan zijn weg naar Sleeswijk-Holstein met 
onder andere Malente. Veel ‘strandste-
nen’ gevonden. Via Jan Snippe, de vader 
van een leerling op zijn school, kwam 
Jan in Netterden en heeft daar zijn gehe-
le geologenleven mogen zoeken, terwijl 
vele anderen bot vingen. In Coesfeld 
(keileemgroeve Kuhfuss) had hij na de 
kennismaking met Joseph Böckmann, 
smalspoormachinist in de groeve, ook 
vele fraaie zoekdagen. In 1977, op ‘ste-
nentocht ‘ met Henk Oosterink, kwam 
hij door noodweer in groeve Curfs te-
recht en leerde daar de eigenaar kennen. 
In 1999 raakte de Fränkische Schweiz in 
Jans blikveld. Plaatselijke coryfeeën 
(Herbert Wiesenmüller en Jürgen Sch-
warz) zorgden voor zoekplekken,  onder 
andere de groeve Gräfenberg , Mistelgau 
en Drügendorf  (Baptist Reichold). 
 

    
    Pseudodiadema 

 
De laatste spreker was Bernhard Smit 
waarvan we weten, dat hij heel veel over 
zee-egels weet en graag daarover zijn 
kennis met anderen deelt. Het verhaal 
draaide om de zee-egel Pseudodiadema 
met het kauwapparaat (lantaarn van 
Aristoteles). Deze kwam uit Normandië, 
beter gezegd uit de gesteentelagen van 
Villers-sur-Mer. Daarna kwam Novion 
Porcien aan de orde, een groeve in het 
Oxfordien in de Franse Ardennen, zo'n 

50 km van Reims en zelfs bruikbaar op 
één dag heen en weer. Daar kwamen  
Hemicidaris-vertegenwoordigers van-
daan, maar ook stekels en schelpen. 
Thuis werd er schoongemaakt met azijn, 
hetgeen bijna leidde tot rioolverstop-
ping, maar uit het geheel kwam toch nog 
een Glypticus tevoorschijn. 
 

 
 
Deze avond toonde maar weer eens op 
een gezellige en inspirerende wijze hoe-
veel verschillende facetten onze hobby 
biedt. Ook werd weer eens duidelijk dat 
men niet bang hoeft te zijn als men om 
een bijdrage gevraagd wordt. Het gaat 
slechts om zo’n 10 minuten te vullen. 
Maar zelfs in dit kleine tijdsbestek hoort 
het publiek een wereld van enthousias-
me en ziet men juweeltjes van illustra-
tiemateriaal voorbijkomen. We moesten 
het nog maar eens overdoen. 
 
 
Verslag: Cees Ehlers 
 
 

 
 
Verenigingsavond 10 oktober 
Jaap Dreef over het Oostelijk 
grind, met gesteenten en fossielen 
 
De zwerfstenen in Nederland worden 
van oudsher onderscheiden in een drie-
tal hoofdgezelschappen: 
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1. het zuidelijk grind, aangevoerd 
door Rijn, Maas en Schelde. 

2. het noordelijk grind, aangevoerd 
door de gletsjers in de IJstijd 

3. het oostelijk grind, aangevoerd 
door de Eridanos en haar zijrivie-
ren. 

 
De Eridanos heeft ook kristallijn materi-
aal aangevoerd dat tot het noordelijk 
grind wordt gerekend, maar dat blijft 
hier buiten beschouwing. 
 

 
Het stroomgebied van de Eridanos 

 
Het stroomgebied van de Eridanos be-
sloeg de Botnische Golf, de Finse Golf en 
de Oostzee, waarbij de delta langzaam 
westwaarts opschoof. De Weichsel, de 
Oder, de Elbe en de Weser leverden als 
zijrivieren hun bijdrage. De afzettingen 
in ons gebied stoppen in het Menapien, 
doordat het stroomgebied van de Erida-
nos werd vernietigd door de gletsjers. 
Zagwijn heeft in zijn “De Paleografische 
Ontwikkeling van Nederland” aangege-
ven waar het oostelijk materiaal de laat-
ste drie miljoen jaar in Nederland is af-
gezet. De kern van dit gebied wordt ge-
vormd door het WWW-gebied Wester-
haar, Wielen en Wilsum. Waar een twee-
tal stuwwallen, de één opgestuwd van-
uit het noorden en de andere opgestuwd 
vanuit het oosten, vele tientallen jaren 

talloze fraaie vondsten hebben opgele-
verd. Maar ook uit Markelo, Wierden, 
Zwolle en de noordelijke Veluwe is heel 
wat oostelijk materiaal bekend. Een pro-
bleem is, dat het aantal goed ontsloten 
groeves tegenwoordig afneemt en dat de 
groeve-eigenaren steeds minder toe-
schikkelijk worden wat de toegang tot 
hun eigendommen betreft. 
 

 
 
De gletsjers uit de Saale-ijstijd hebben 
materiaal verplaatst zodat ook op plaat-
sen waar je het niet verwacht, zoals 
Emmerich, oostelijk materiaal is aange-
troffen 
 
In de vijftiger jaren heeft Krul in zijn 
“Zwerfsteenfossielen van Twente” veel 
aandacht besteed aan het oostelijk mate-
riaal. De glorie van het oostelijk grind 
bestaat uit Ordovicisch materiaal, waar 
Freek Rhebergen de laatste twintig jaar 
veel over heeft gepubliceerd, met name 
over sponzen en algen. Staringia 9 is ge-
heel gewijd aan Ordovicische sponzen 
uit dit gezelschap. 
 
In de lezing wordt aandacht gegeven 
aan de diverse typen baksteenkalk, al-
gen, sponzen, koralen, bryozoën, trilo-
bieten en al hun bijzonderheden. Onoog-
lijke stukken Ordovicische spons veran-
deren gezaagd en geslepen in chalce-
doon-schoonheden die gemakkelijk 
kunnen wedijveren met agaten. Brok-
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stukken zijn ook geschikt om resten van 
het oorspronkelijke naaldskelet te tonen. 
 
Na de (adem!)pauze komen het Devoon, 
het Perm, de Trias, de Jura, het Krijt en 
het Tertiair aan de orde. Vondsten uit de 
Siluur en de Muschelkalk ontbreken. 
Dr. Kurt Genieser heeft in Grondboor & 
Hamer 1970-2 aangegeven wat we van-
uit de stroomgebieden van Oder, Elbe en 
Weser in ons oostelijke grind kunnen te-
rug vinden: zoals Thüringerwaldporfie-
ren, verschillende agaten, amethisten, 
jaspissen en versteend hout. 
 
Het Jura-materiaal dat Jaap ons laat zien 
bestaat voor een belangrijk deel uit am-
monieten. Staringia 13 is hiervoor het 
meest recente naslagwerk. Ook de uit 
het Carboon afkomstige goniatieten krij-
gen in dit nummer van Staringia de no-
dige aandacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit het vroegste Krijt stammen de fossie-
len uit het Wealden met als fraaiste de 
boomvaren Tempskya. Het Krijtmateri-
aal bevat veel sponzen. De herkomst 
hiervan is niet altijd even duidelijk: er is 
gedacht aan het Bekken van Münster, de 
omgeving van Hannover, Rügen en om-
geving, het stroomgebied van de Weich-
sel, of een nog onbekend gebied. 
 
In het oostelijk grind komt veel wit ver-
steend hout voor, afkomstig uit het Ter-
tiair en vaak zo fraai verkiezeld, dat de 
houtstructuur na wat slijp- en polijst-
werk heel goed is te zien. Veel zeldza-

mer zijn de stukjes palmhout met hun 
kenmerkende structuur, eveneens uit het 
Tertiair, die zo af en toe gevonden wor-
den. 
 
Tot slot complementeerde Jaap het ver-
haal met het plaatseigen materiaal uit 
het Oligoceen in de vorm van fosforiet-
knollen met daarin onder meer haaien-
tanden, krabbenschaartjes en dergelijke. 
 
Al met al was het een bijzonder onder-
houdende lezing, met heel veel mooie 
afbeeldingen van stenen en fossielen; 
voor een groot deel uit de eigen verza-
meling van Jaap. Het andere deel betreft 
opnamen uit de collectie van wijlen Rob 
van de Vlekkert. De grote liefde voor 
zwerfstenen leidde tot een geweldige 
verzameling materiaal waarvan een fraai 
deel op de uitstaltafels bewonderd kon 
worden. Het geheel werd er overigens 
nog fraaier op door de bijdragen van de 
leden van onze Werkgroep Zwerfstenen 
die enthousiast hun eigen expositie op-
gebouwd hadden, met veel succes en 
bijval. 
 
 
Verslag: Jaap Dreef en Cees Ehlers 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

 
Voor de geïnteresseerden: 
Achterin dit nummer van Mozaïek 
vindt u nog de nodige literatuurverwij-
zingen bij het thema van deze lezing. 
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Verenigingsavond 14 november 
met Herman Akkerman 
 
Het was de avond van de ons zeer wel 
bekende Herman Akkerman, met zijn 
verhaal over een befaamd geologisch 
vindplaatsengebied: de Münsterländer 
Kiessandrücken, met Haddorf en Neu-
enkirchen als de beroemdste locaties.  
 
Het motto van Hermans lezing zou ook 
kunnen zijn: zoeken en prepareren. 
Het zoeken geschiedde (verleden tijd 
omdat bijna alle vindplaatsen verdwe-
nen dan wel ontoegankelijk zijn) in de 
Münsterländer Kiessandrücken. Een re-
latief smalle, min of meer noord-zuid 
verlopende rug met ‘steenrijk’ zand, niet 
ver over de grens bij onze oosterburen. 
 

 
De Münsterländer Kiessandrücken, weergegeven 
op een topografische kaart uit 1905 

 
Naar het zuiden wordt het steenmateri-
aal steeds kleiner. Het komt uit het 
Drenthe-stadium van het Saalien. Bij de 
vorming van de rug werd het smeltwa-
ter via tunnels in en onder het ijs afge-
voerd en werd sediment neergelegd. 
Het ijs zorgde daarmee voor zogenaam-
de eskers (langgerekte, lichtgolvende 
ruggen) en kames (heuvels aan de 
noordzijde van de zandrug). 

Het ijs bracht vondsten uit het noorden 
en de rivier de Eridanos bracht uit het 
noorden en oosten materiaal mee. Met 
de Eridanos kwamen sponzen, koralen, 
ijzerkiezel en ook barnsteen in dit gebied 
terecht. Bij Haddorf valt de grote hoe-
veelheid ammonieten op. Het Saale-
landijs voerde naast de ammonieten te-
vens zee-egels uit het Oostzeegebied en 
koraal aan. 
 

 
 
Men kan een groep “verre zwervers” 
onderscheiden, met sporenfossielen, or-
thocerenkalk, nautiloïden, cistoïden, re-
ceptaculiten en sponzen uit het Ordovi-
cium, alsmede Ordovicische bak-
steenkkalk. We zien ook knikkeralgen, 
graptolieten, trilobieten, tabulate en 
rugose koralen, enkelkoralen en gastro-
poden. Daarnaast treffen we zee-egels, 
hout, barnsteen, dennenappels en ge-
transporteerde eocene haaientanden aan, 
evenals glauconietknollen, bivalven en 
botten van de zeewolf. 
 
De machtige Eridanos heeft materiaal uit 
Trias, Jura en Krijt neergelegd, waarbij 
de ammonieten een uiterst belangrijke 
plaats innemen, zoals ammonieten uit 
schalies van de Jura (de bekende ammo-
nietknollen van het Wiehengebirge). We 
noemen hier slechts enkele namen:  
Liparoceras, Berniceras, Amaltheus en na-
tuurlijk de fraai gevormde Pleuroceras. 
Verschillende ammonieten vertonen 
bovendien duidelijke vraatsporen. 
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Naast de indrukwekkende hoeveelheid 
ammonieten zijn er legio andere fossie-
len: schelpen (uit Trias, Jura en Krijt), 
gastropoden, kreeften, visschubben, co-
prolieten, visstekels, belemnieten en res-
ten van de IJstijdbewoners: de wolharige 
neushoorn en de mammoet. 
 
Het verhaal van Herman maakte veel 
indruk, mede omdat de dia’s van uitste-
kende kwaliteit waren en zonder uit-
zondering uit zijn eigen collectie kwa-
men. De weg van vondst naar museum-
stuk is een lange en inspannende, maar 
met veel geduld en goede techniek is het 
te doen. Tot zijn instrumentarium in zijn 
werkplaats behoren onder andere een 
microscoop, een compressor, beitels, ro-
terende frezen, een ultrasone reiniger en 
een afzuiginstallatie om stofvrij te kun-
nen werken. 
 
 
Verslag: Cees Ehlers 

 
 

Verenigingsavond 12 december 
Pieter Gaemers: Nieuwe ontdek-
kingen in het otolietenonderzoek 
 
Het gaat vanavond uitsluitend over 
otolieten van kabeljauwen. We spreken 
tegenwoordig trouwens van gehoor-
steentjes en niet meer van gehoorbeen-
tjes, gezien het materiaal waaruit ze be-
staan. Deze otolieten zitten aan weers-
zijden van de hersenen. 
 
Het verhaal van Pieter begint in de 60er 
jaren met het zoeken naar fossielen in de 
groeve FOW in Eibergen waarna de eer-
ste publicatie over de aangetroffen oto-
lieten verscheen in het jaar 1968. 
 

Aan de binnenkant van de otolieten zit-
ten jaarringen (ontdekt eind 19e eeuw). 
Deze jaarringen hebben te maken met 
wisselende omstandigheden waar een 
vis jaarlijks mee te maken heeft. 
 
De diverse opgravingen in Miste hebben 
ook zeer veel otolieten opgeleverd, van 
zeker meer dan honderd verschillende 
soorten. Hieronder bevindt zich ook de 
Colliolus mistensis (Gaemers 1990), thans 
een gidsfossiel voor Miste. Ook in groe-
ve de Vlijt zijn otolieten gevonden, dit-
maal uit het Oligoceen. 
 
Geluid gaat dwars door de vis en het 
losse (maar aan een zenuw verbonden) 
gehoorsteentje. Geluidsgolven veroorza-
ken een trilling in het steentje, waardoor 
de vis het geluid kan waarnemen. 
 

 
Fossiele otoliet van een kabeljauwachtige 

 
Determinatie van vissen is sterk verbe-
terd door de kennis over otolieten. 
Bij twee wilde kabeljauwsoorten zijn ne-
gen verschillende otolieten ontdekt. De 
algemene vorm is niet zo variabel, maar 
in de subsoorten wel. Overigens blijft de 
otoliet achter wanneer de vis groeit. Ook 
is er seksuele dimorfie waar te nemen. 
Er zijn bovendien veel evolutielijnen bij 
de kabeljauwachtigen. 
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Bij het otolietenonderzoek heeft men de 
periode van Rupelien tot heden geno-
men, dat is zo’n 34 miljoen jaar. In deze 
periode zit een klimaatverandering bij 
de overgang van Oligoceen naar Eoceen. 
Helaas is er weinig tertiair ontsloten in 
Noord-Europa.  
 

 
Steenbolk 

 
In het onderzoek is een prominente 
plaats ingeruimd voor de steenbolk 
(Trisopterus), een dicht bij de bodem le-
vende, vrij kleine kabeljauwsoort. Van 
de Trisopterus zijn verschillende evolutie-
lijnen bekend; ze veranderen geleidelijk 
in de tijd. De vorm van de vis en die van 
de otoliet hebben met elkaar te maken. 
Ook andere soorten kwamen in het ver-
haal naar voren: Neocolliolus, Allitrisopte-
rus, Nanogas dinkus (Zanden van Berg en 

Afzetting van Kotten), Ocelligadus biocel-
latus, Parvicolliolus (diverse soorten in 
Woold en Kotten). Er is een ontwikke-
ling te zien van gedrongen naar slank en 
dan weer naar gedrongen. Met de Pa-
lemphemus gaat het richting blauwe wij-
ting. Er is ook een ontwikkeling te zien 
van groot naar klein (de Conferecea in het 
Mioceen). 
 
Opvallend zijn de in sommige otolieten 
waar te nemen gaatjes, veroorzaakt door 
de tepelhoorn. Deze gaatjes reiken tot 
maximaal halverwege de binnenzijde 
van de otoliet, dan is deze roofslak er 
achter gekomen dat er niets te halen valt. 
 
Het was een interessante, maar geen 
gemakkelijke avond, zeker niet voor uw 
verslaggever, gezien het wetenschappe-
lijke onderwerp en de grote hoeveelheid 
kennis die de heer Gaemers over ons uit-
strooide. 
 
 
Verslag: Cees Ehlers
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Fossielen van beerhonden ontdekt in museumarchief  
 
Amerikaanse wetenschappers hebben in een museumarchief fossielen ontdekt 
van een nog onbekend geslacht van beerhonden. Het gaat om de schedels van 
twee vleesetende zoogdieren die ongeveer 38 miljoen jaar geleden leefden en tot 
het geslacht Amphicyonidae behoorden. Deze dieren leken op een kruising tussen 
beren en honden en worden daarom beerhonden genoemd.   Dat melden de 
onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Royal Society Open Science.  
 

 Afbeelding: Field Museum 
 
Chihuahua 
De fossielen van de beerhonden zijn gevonden in een archief van het Field Museum 
of Natural History in Chicago, maar werden ooit opgegraven in Texas. De weten-
schappers herkenden de dieren aan een bijzonder patroon van bloedvatkanalen in 
hun schedels. De twee vleeseters hadden een hondachtige kop en een beerachtig 
lichaam. Ze waren niet erg groot, hun lichamen hadden waarschijnlijk het formaat 
van een chihuahua. Dat wijst erop dat de twee nieuw ontdekte exemplaren tot de 
meest primitieve beerhonden uit evolutie behoorden. 
 
Klein 
De eerste beerhonden waren namelijk allemaal erg klein. Maar in de loop van de 
evolutie groeide het lichaam van de dieren snel. Al snel ontstonden er beerhonden 
die even groot waren als moderne beren. De nieuwe studie toont aan dat de eerste 
beerhonden waarschijnlijk circa 40 miljoen jaar geleden evolueerden in het zuiden 
van Noord-Amerika, zo meldt de nieuwssite van het wetenschappelijk tijdschrift  
Science. Overigens zijn beerhonden slechts verre familie van moderne beren en 
honden. Ze liepen al op aarde rond toen deze dieren nog niet bestonden. Het is nog 
onduidelijk waardoor beerhonden zijn uitgestorven. 
 
Bron: NU.nl / Science, oktober 2016 
 
  

http://rsos.royalsocietypublishing.org/content/3/10/160518
http://www.sciencemag.org/news/2016/10/bear-dogs-once-lived-southern-texas
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Steengroeve Winterswijk weer open voor onderzoek in 2017 
  

  Foto: Sibelco 

 
Komend jaar kan er op beperkte schaal weer geologisch veldwerk plaatsvinden in 
de steengroeve in Winterswijk. De openstelling geldt voor het geologisch en 
paleontologisch onderzoek door universiteiten en de afdeling Winterswijk van de 
Nederlandse Geologische Vereniging. Daarnaast wordt er door Sibelco, het 
internationale bedrijf dat eigenaar is van de groeve in Winterswijk, nagedacht 
over de vorming van een permanent amfitheater aan de zuidkant van de groeve. 
„Dat is nog een wens”, aldus Piet Jaspers, sustainability manager van Sibelco. 
 
Veiligheid 
Begin maart van dit jaar maakte Sibelco officieel bekend dat alle activiteiten in de 
groeve worden geschrapt. Het bedrijf wilde eerst duidelijkheid hebben over de 
veiligheidsrisico's van de verschillende publieksactiviteiten. De sluiting voor publiek 
gold voor alle Sibelco-groeves wereldwijd, niet alleen die in Winterswijk. 
 
Biodiversiteit 
Op basis van een met de NGV-afdeling Winterswijk gemaakte risico-inventarisatie 
wordt een gedegen plan opgesteld voor een verantwoorde hervatting van het 
geologisch veldwerk vanaf maart 2017. Bij alle evenementen of activiteiten van 
Sibelco staan veiligheid en de zorg voor de biodiversiteit in de groeves voorop; het 
bedrijf heeft onlangs nog een IMA recognition award in ontvangst mogen nemen voor 
het project 'Valuing our natural capital'. 
 
De nieuwe openstelling geldt nog niet voor groepen met 'algemene bezoekers'. 
Eind 2017 zullen alle activiteiten opnieuw worden geëvalueerd.      
 
Bron: Sibelco, oktober 2016 
 

http://www.sibelco.be/
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Enorme voetafdruk dinosaurus ontdekt in Mongolië  
 
In Mongolië is een gigantische voetafdruk van een dinosaurus ontdekt. Een team 
van Mongoolse en Japanse wetenschappers deed de ontdekking in de Gobiwoes-
tijn. In dezelfde omgeving zijn nog drie voetafdrukken gevonden. 

 
De door de onderzoekers aangetroffen af-
druk is 106 centimeter lang en 77 centimeter 
breed. Waarschijnlijk behoort deze toe aan 
een Titanosaurus, een sauropode planteneter 
die enorme afmetingen kon bereiken. Op ba-
sis van de grootte van de pootafdruk was de 
maker hiervan ruim 30 meter lang en circa 20 
meter hoog. 

Foto: Okayama University 

 
De laag waarin de afdruk werd aangetroffen is tussen de 70 en 90 miljoen jaar oud. 
De afdruk is bewaard gebleven doordat deze met ander sediment gevuld raakte. "Dit 
is een erg zeldzame ontdekking", laat de betrokken universiteit van Okayama weten. 
"Het is een goed bewaard fossiele afdruk inclusief sporen van een klauw." 
 
Bron: NU.nl / Okayama University of Science 
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Grottekeningen blijken accurater: 
Er waren twee bizonsoorten in Europa 
 
Nieuw genetisch onderzoek bewijst het gelijk van onze verre - tekenende - voor-
ouders: in Europa leefden twee verschillende bizonsoorten. Duizenden jaren oude 
grotschilderijen blijken veel accurater dan gedacht. Jarenlang vroegen men zich af 
waarom op prehistorische grottekeningen verschillende bizons opduiken: een met 
lange hoorns en een robuuste voorkant, en een ander met kleine, gedraaide hoorns 
en een opvallende bult. Wetenschappers gingen er tot nu toe van uit dat het tel-
kens de uitgestorven steppebizon betrof. De diversiteit in bizonafbeeldingen 
schreven ze toe aan de culturele en persoonlijke stijl van de grotkunstenaars. 
 

  © Carole Fritz 
 
Maar in een nieuwe studie, gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift Nature 
Communications, stelt een internationaal team van wetenschappers dat het om twee 
verschillende bizonsoorten gaat. De onderzoekers slaagden erin DNA uit fossiele 
beenderen te halen. Genetische analyses wijzen op twee soorten: de steppebizon en 
de voorouder van de Europese bizon of wisent. 
 
De tweede soort, de wisent, verschijnt ongeveer 120 duizend jaar geleden op het to-
neel. Voor die tijd zijn geen fossielen van dit dier bekend. De verklaring voor deze 
plotse verschijning is verrassend: de nieuwe soort is een kruising van twee andere 
rundsoorten: de steppebizon en de oeros, voorouder van de huidige koeienrassen. 
De onderzoekers kunnen uit het oeroude DNA zelfs afleiden dat de nieuwe soort 
ontstond doordat een mannelijke steppebizon paarde met een vrouwelijke oeros. 
 
Biologen die niet betrokken zijn bij het onderzoek, reageren enthousiast op de nieu-
we studie. 'Interessant dat er opeens een bizonachtig dier ontstaat dat in een andere 
ecologische niche leeft dan de steppebizon', zegt Jelle Reumer van Universiteit 
Utrecht.' Deze nieuwe soort verdringt de steppebizon. De steppebizon stierf zo een 
20 duizend jaar geleden uit en alleen de wisent bleef over. Die had waarschijnlijk een 
groter aanpassingsvermogen, een voordeel in een periode dat klimaat en vegetatie 
snel veranderen.' 
 

http://www.volkskrant.nl/photoseries/articlephotos/4397964/76e6e045-ea2a-4b5f-99f7-c10b5436e6f7
http://www.volkskrant.nl/photoseries/articlephotos/4397964/76e6e045-ea2a-4b5f-99f7-c10b5436e6f7
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  © Carole Fritz 
 
'Wat de studie zo spannend maakt, is dat de oorsprong van de wisent niet alleen uit 
het DNA valt af te lezen, maar dat het ook gedocumenteerd is in de kunstuitingen 
van onze voorouders', aldus Hendrik-Jan Megens van Wageningen Universiteit. 
 
De onderzoekers legden de link met de grottekeningen vrij laat. 'De genetische ana-
lyses toonden aan dat er een tweede bizonsoort was. We wilden graag weten hoe dit 
dier eruit zag en namen contact op met diverse paleontologen', vertelt Alan Cooper, 
die het onderzoek leidde, vanuit het Australische Adelaide. 'Zij reageerden meteen 
enthousiast. Ze proberen namelijk al jaren hun collega's ervan te overtuigen dat op 
de grottekeningen twee bizonsoorten staan afgebeeld.' De onderzoekers verzamelden 
fossielen uit heel Europa. Twee Nederlandse wetenschappers, Jan Glimmerveen en 
Hans van der Plicht, hielpen mee. 'Een van de runderbotten is in de Noordzee ge-
vonden. In de ijstijd was de zeespiegel lager en liepen mensen en dieren op de zee-
bodem', zegt Van der Plicht. 
 
Op dit moment werkt onderzoeksleider Cooper met Poolse onderzoekers in het oer-
bos van Bialowieza, waar Europese bizons in de jaren vijftig geherintroduceerd wer-
den. 'Door het DNA van deze dieren te vergelijken met dat van hun voorouders ho-
pen we meer inzicht te krijgen in de evolutie van de wisent', aldus Cooper. Ook in 
Nederland is de Europese bizon op een aantal plekken te zien. Zo werden in 2016 
vier wisenten uitgezet in natuurgebied de Maashorst in Uden. 
 
Bron: Volkskrant, Jente Ottenburghs, oktober 2016 
 

 

http://www.volkskrant.nl/photoseries/articlephotos/4397964/1656bfe4-887c-469d-8430-453a74fa10fa
http://www.volkskrant.nl/photoseries/articlephotos/4397964/1656bfe4-887c-469d-8430-453a74fa10fa
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Schildpadden met tanden veel later uitgestorven dan gedacht 
  
Schildpadden met tanden stierven veel later uit dan tot nu toe werd aangeno-
men. In het westen van China zijn fossielen van 160 miljoen jaar oude schildpad-
den ontdekt met resten van tanden in hun bek. Tot nu toe werd aangenomen dat 
deze dieren reeds 30 miljoen jaar eerder uitstierven. Dat melden Duitse onderzoe-
kers in het wetenschappelijk tijdschrift BMC Evolutionary Biology. 
 
Moderne schildpadden hebben geen tanden. Ze kauwen hun voedsel met verharde 
ribbeltjes op hun kaken. De fossielen van schildpadden met tanden zijn opgegraven 
in een gebied in de Chinese provincie Xinjiang, waar vaak resten van reptie-
len worden gevonden. De opgegraven soort heet Sichuanchelys palatodentata. 
 
"We wisten dat deze vroege schildpadden nog tanden in hun bek hadden. Ze hebben 
dit gebit geërfd van hun reptielachtige voorouders", aldus hoofdonderzoeker Walter 
Joyce. Het jongste fossiel van een schildpad met tanden kwam tot nu toe uit rotsen 
die 190 miljoen jaar oud zijn. "Het is een grote verrassing dat we nu een schildpad 
met tanden hebben gevonden die veel langer heeft overleefd", aldus Joyce op 
nieuwssite Phys.org. Het is nog onduidelijk waarom schildpadden in de loop van de 
evolutie hun tanden hebben verloren. 
 

Bron: NU.nl, Dennis Rijnvis      Afbeelding: Lida Xing 

 
 

  

http://bmcevolbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12862-016-0762-5
http://phys.org/news/2016-11-ancient-toothed-turtles-survived-160m.html
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Miljoenen jaren oud eiwit ontdekt in klauw van dinosaurus  
 
Wetenschappers hebben een 75 miljoen jaar oud eiwit ontdekt in de gefossiliseer-
de klauw van een dinosaurus. Het gaat om het eiwit keratine dat ook voorkomt in 
de nagels van moderne vogels, evenals in menselijke nagels. De primitieve vorm 
van het eiwit keratine werd ontdekt in de nagels van een broedende oviraptor in 
Mongolië. Dat melden Amerikaanse onderzoekers in het wetenschappelijk tijd-
schrift Proceedings of the Royal Society B. 
 

 
Afbeelding: Jorge González and Pablo Lara 
 
Scannen 
De wetenschappers onderzochten de dinosaurusklauw eerst door het fossiel te scan-
nen met een elektronenmicroscoop. De structuur van de klauw bleek sterk te lijken 
op die van moderne vogelklauwen. Met behulp van antilichamen die reageren op de 
aanwezigheid van bepaalde eiwitten, slaagden de onderzoekers er uiteindelijk in om 
de aanwezigheid van keratine aan te tonen. De ontdekking van het eiwit is een ver-
rassing. De stof blijkt veel langer intact te blijven dan tot nu toe werd aangenomen. 
 
Klauwen 
"Keratine komt voor in klauwen, veren en schalen in de huid van reptielen", ver-
klaart hoofdonderzoekster Alison Moyer in de International Business Times. "Het zijn 
structuren die tegen een stootje kunnen omdat ze interactie aangaan met de omge-
ving van de dieren."  De dinosaurus waarvan de klauw afkomstig is, werd al in 1995 
ontdekt. Het dier was op het moment van haar dood bezig om eieren uit te broeden 
en werd waarschijnlijk overvallen door een zandverschuiving. Door de afdekking 
met zand is het fossiel bijzonder goed bewaard gebleven. 
 
Bron: NU.nl, Dennis Rijnvis, november 2016 
 

http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/283/1842/20161997
http://phys.org/news/2016-11-dinosaur-claw-sheath-proteins-million.html
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Sommige dinosaurussen verloren hun tanden tijdens jeugd  
 
Jonge dinosaurussen van de soort Limusaurus inextricabilis gebruikten hun tan-
den om vlees te eten. Als volwassenen verwisselden ze die voor een snavel en gin-
gen ze over op een dieet van planten. Dat is de conclusie van een studie door we-
tenschappers van George Washington University, die vrijdag is gepubliceerd 
in Current Biology, schrijft de BBC. 
 

 
Afbeelding: Yu Chen 
 
Verrassing 
De onderzoekers omschrijven de ontdekking als een verrassing; er is geen andere 
reptielensoort bekend waarbij hetzelfde verschijnsel voorkomt. De Limusaurus 
('modderhagedis') leefde ongeveer 150 miljoen jaar geleden in China. De eerste fos-
sielen van de soort werden zo'n tien jaar geleden ontdekt. 
 
Snavels 
Dr. Stephen Brusatte van de universiteit van Edinburgh, die niet tot het onderzoeks-
team behoorde, is onder de indruk van de uitkomsten van de studie. "Wie had ooit 
gedacht dat er dinosaurussen bestonden die als baby's tanden hadden, ze na verloop 
van tijd verloren en eindigden als tandeloze volwassenen met snavels?" "Er is nog 
nooit zoiets gezien bij een ander gewerveld fossiel en het enige moderne landdier dat 
iets vergelijkbaars doet is het vogelbekdier", zei hij tegen de BBC. Naar verwachting 
zal de ontdekking helpen te achterhalen hoe de snavel zich heeft ontwikkeld. 
 
Bron: NU.nl, december 2016 
 

http://www.bbc.com/news/science-environment-38392397
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Dinosaurusstaart met veren gevonden in stuk barnsteen  
 
Chinese wetenschappers hebben in Myanmar een staart gevonden die waarschijn-
lijk van een vogelachtige dinosaurus is geweest. Het sensationele fossiel, dat de 
naam ‘Eva’ draagt, laat duidelijk resten van veren zien. Wetenschappers spreken 
van een unieke vondst (National Geographic). 
 

  Het stuk barnsteen met staart 
 

  Detail met veren 
 
Een jonge dinosaurus is ongeveer 99 miljoen jaar geleden met zijn staart in kleverige 
en nu gefossiliseerde hars vast komen te zitten. De vondst van de staart zou nieuwe 
inzichten kunnen opleveren in het leven en uiterlijk van gevederde dinosauriërs.  
Daarnaast kan de staart wetenschappers veel leren over de evolutie van veren. De 
veren in het fossiel zijn bijzonder goed bewaard gebleven. Ze zijn primitiever dan de 
veren van vogels. Het stuk barnsteen waar het fossiel in zit, werd vorig jaar door een 
Chinese wetenschapper geheel bij toeval gevonden op een markt in Myanmar. 
 
Bron: NU.nl / National Geographic, december 2016 

http://news.nationalgeographic.com/2016/12/feathered-dinosaur-tail-amber-theropod-myanmar-burma-cretaceous/
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Nederlandse Geologische Vereniging, Afdeling Winterswijk 
  

Programma verenigingsavonden januari - juni 2017 
 
 
ma 9 jan Deze eerste verenigingsavond van het nieuwe jaar gaat over een zeer 

speciale gebeurtenis in de geologie, namelijk de Cambrische Explosie. 
Deze wordt gepresenteerd en verklaard door Paul Hille, al eerder als 
spreker bij ons, o.a. over de Ediacara Fauna uit het Precambrium. 

 
ma 13 febr De Jaarvergadering, met de gebruikelijke informatie aan de leden, maar 

ook dé gelegenheid om vragen te stellen en wensen kenbaar te maken. 
Na de pauze zal Adam Haarhuis een presentatie voor ons verzorgen. 
over een bijzonder onderwerp op het raakvlak van geologie, biologie 
en … kunst . 

 
ma 13 mrt Een uitstapje naar de mineralenrijkdom in de wereld. Piet van 

Kalmthout en Mariëtte Pellegrom, beide verbonden aan de Kring 
Arnhem/Nijmegen van GEA, brengen hun verhaal: Habachtal, 
smachten naar smaragden. Het belooft een kleurrijke avond te worden. 

 
ma 10 apr Voor de derde maal, wegens voorgaande successen: Voor leden, door 

 leden. De bekende 10-minutenpraatjes:  Een vondst die u is bijgebleven 
vanwege het bijzondere karakter, een geweldige ervaring bij het zoeken 
in een verrassend landschap, gefascineerd zijn door ontwikkelingen in 
de geologie: er moet keus genoeg zijn voor u. 

 
ma 8 mei Deze avond wordt verzorgd door verschillende leden van de WMW, 

de Werkgroep Muschelkalk Winterswijk. Laat u verrassen door de 
geweldige hoeveelheid kennis die in de laatste jaren is opgedaan, met 
sensationele vondsten. 

 
..? juni Ook dit jaar willen we, met de partners van de leden erbij, een gezellige 

dag organiseren, met een lunch of avondmaaltijd als feestelijk element. 
Mogelijkheden zijn de Needse Berg, het geologisch museum in Velp of 
het geologisch streekmuseum de IJsselvallei in Olst. Uw tip is wellicht 
goud waard. 

 
 

Alle avonden beginnen om 20.00 uur, in een zaal van de Zonnebrink-kerk aan 
de Zonnebrink in Winterswijk. Op elke verenigingsavond is er ruimte om 
fossielen, mineralen, gesteenten, geologische boeken en materialen voor weinig 
geld of gratis aan te bieden. 
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Over het wel en wee van onze NGV-afdeling 
 
In de laatste bijeenkomst van 2016, maandag 12 december, heb ik een paar punten 
aan de orde gesteld die ik hier graag in ons afdelingsorgaan Mozaïek wil herhalen. 
 

 Tijdens de komende jaarvergadering in februari zullen we afscheid nemen van 
drie bestuursleden. 
 

 In 2018 willen we graag ons 50-jarig lustrum vieren met één of meer  naar bui-
ten gerichte activiteiten. Het bestuur vindt dat de leden van onze afdeling ac-
tief hieraan mee moeten werken. 

 
 De verenigingsavond van maart 2017 zal, zoals gebruikelijk de laatste jaren,  

ingevuld (moeten) worden door de eigen leden. Een praatje over een bepaald 
onderwerp, maar ook andere invulling is mogelijk. Duur van de presentaties 
bedraagt ongeveer tien minuten. 

 
Ik spreek namens het bestuur de verwachting uit dat velen zich zodanig bij de ver-
eniging betrokken voelen dat men graag wil helpen, zodat vele handen licht werk 
gaan maken. Meld je hiervoor dus bij een van de bestuursleden. 
 
Ik wens iedereen een hele goede overgang naar het nieuwe jaar toe en …  
 
een gelukkig en gezond 2017! 
 
Henk Gerrits, voorzitter 
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Personalia 
 
In het voorbije jaar is de NGV ledenlijst, Afdeling Winterswijk, behoorlijk aan veran-
deringen onderhevig geweest. 
 
Overleden:    Henk Oosterink 

Arend Hartlief 
 
Beëindiging  lidmaatschap:  Henny Doldersum 
 
Nieuwe leden:   Henk Diependaal  Zaltbommel   

Hans v.d. Donck  Maassluis 
Peter v.d. Donck  Amstelveen 
Henk-Wim v. Dorssen Enschede 
Adriaan Dorst  Almelo   
Marc Dorst   Dordrecht   
Melanie During  Amsterdam   
Claudie Groot Zevert Lichtenvoorde 
Ria Groot Zevert  Groenlo 
Richard de Haan  Meppel 
Sara van Haeringen  Eibergen 
Alex Huijsmans   Zegge   
Rolf Harmelink  Markelo 
Menko v. Hylckema-Vlieg Anna Paulowna 
Charles de Jong  Borne 
Nicole Klein    Glees (D) 
Harold Meisner  Grevenbroich (D) 
Michael Mertens  Altenbeken (D) 
Mathias Schab  Bochum (D) 
Anne Schulp   Bleiswijk 
Olivier Sichelschmidt Bergisch- Gladbach 
Ard Smit   Harderwijk 
Hester Smit   Harderwijk 
Andreas Spiller  Bottrop 
Dave Spiller   Bottrop 
Dennis Voeten  Olomouc (CZ) 
Jaap Wardenier  Apeldoorn 
Daan Willemse  Brummen 
Nico Willemse  Brummen 
Bernd Wolfering  Wennigsen (D) 
Steffen Wolfering  Wennigsen (D) 

 
Voor nadere gegevens  verwijzen wij u naar de door Herman Winkelhorst verspreide 
ledenlijst. Mochten er omissies zijn, of treft u fouten aan, aarzelt u dan niet en meld 
het aan de secretaris. De ledenlijst is opgemaakt in juni 2016 door Hans Eijkman en 
Cees Ehlers. 
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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 

Will Costers 
Bonne van der Hoek 
Gerard Goris 

     
Bijeenkomsten Elke tweede maandag van de maand (behalve in juli en 

augustus) om 20.00 uur, in een zaal van de Zonnebrink-
kerk 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 jullie bijdra-
gen aan dit decembernummer van Mozaïek. 
 
Voor iedereen geldt wederom: voor de volgend editie graag uw bijdra-
gen mailen aan de redactie: 
 
ahaarhuis@gmail.com    onder vermelding van: ‘Voor 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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Aanbevolen literatuur bij de lezing van Jaap Dreef 
over het Oostelijk grind, met gesteenten en fossielen (verslag pag. 4-6) 
 
 

 Het Keienboek, 6e druk door P. van der Lijn 
 Geologischer Führer für den norddeutschen Geschiebesammler door WE. 

Schulz 
 Zwerfsteenfossielen van Twente door H. Krul 
 Staringia 9: Ordovicische zwerfsteensponzen door F. Rhebergen (uitg. NGV) 
 Staringia 13: Fossiele cephalopoden van Nederland (uitg. NGV) 
 Fossilien Westfalens, Invertebraten des Jura 2e druk (door M. Kaever e.a.) 
 Fossilien Westfalens, Invertebraten der Kreide (door M. Kaever e.a.) 
 Fossilien von Sylt II en III (door Ulrich von Hacht) 
 Zur Geologie des Emslandes, Beihefte zum Geol. Jahrbuch Heft 37. Hannover 

1960 
 De Paleografische Ontwikkeling van Nederland in de laatste 3 miljoen jaar 

(door W.H. Zagwijn) 
 
Grondboor en Hamer: 
 

 1957-6  Over verkiezelde Tempskya uit de Wealden 
 1966-6 Palmhout uit diluviale grinden in Oost-Nederland 
 1970-2  Over kwartsen, amethysten en fossielen 
 1974-6 +1975-3 Noordelijke zwerfsteenkoralen – lavendelblauwe verkiezelin-

gen (door H. Huisman) 
 1994-6 Ordovicische algen I Cyclocrinieten (door F. Rhebergen) 
 1997-1  Ordovicische algen II een vergaarbak (door F. Rhebergen) 

 
GEA: 
 

 GEA 46-3 De Eridanosdelta, een begraven wereld tot leven gewekt (door Jo-
han van Veen en Geert de Bruin) 
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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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