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Voorwoord 
 

Onwennig was het niet; integendeel, het 
voelde eigenlijk wel als een soort thuis-
komen. Het is zaterdag 25 maart en een 
van de eerste echt mooie lentedagen van 
dit jaar. We worden flink door elkaar ge-
schud als we in een reeds flink bemod-
derde terreinwagen de Winterswijkse 
Muschelkalkgroeve inrijden. Onze gele-
genheids-chauffeur, Sibelco-site mana-
ger Gerard ten Dolle kent iedere kuil en 
steen, dus arriveren we veilig en wel on-
der in de groeve. Gerard (Goris), Her-
man, Remco en uw redacteur zijn van-
daag als geologisch toezichthouders 
‘ontboden’ om met de site manager de 

actuele situatie in de groeve op te nemen 
en te kijken waar we de tweede zaterdag 
van april met de Werkgroep Muschel-
kalk Winterswijk aan de slag kunnen. 
Ondanks dat er om veiligheidsredenen 
toch de nodige restricties zijn, kunnen 
we ons enthousiasme nauwelijks onder-
drukken. We staan immers na meer dan 
een jaar afwezigheid in de groeve aan de 
vooravond van een nieuw seizoen 
Muschelkalk-onderzoek in Winterswijk. 
Om zover te komen, is door Sibelco en 
de toezichthouders (NGV) ruim een jaar 
lang onderhandeld en gewerkt aan vei-
ligheidsvoorschriften, protocollen en 
dergelijke. Op zo’n zonnige voorjaars-
dag in deze unieke groeve weten we 
meteen weer waarvoor we alle tijd en 
energie gespendeerd hebben. 
We hopen dat het een goed geologisch 
jaar gaat worden, voor onze Werkgroep 
Muschelkalk Winterswijk, maar uiter-
aard ook voor alle andere NGV-leden, 
met al hun specialismen, die op andere 
locaties de ontdekking van hun leven 
hopen te doen. 
 
Adam Haarhuis, redacteur 
 
  In dit nummer onder andere : 
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Verslagen van verenigingsavonden 
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Workshop WMW in Zutphen 
 
Zaterdag 25 februari kwamen velen van 
de Werkgroep Muschelkalk Winterswijk 
(WMW) bijeen voor de prepareerdag in 
het kantoor van RAAP in Zutphen. De 
dag begon met een warm welkom van 
Adam, die terecht aankondigde hoe fijn 
het is dat we weer een opgraafjaar tege-
moet gaan. Vervolgens besprak Jos het 
dagprogramma. Daarna kreeg Herman 
de vloer om de achtergronden van de 
sluiting van de groeve toe te lichten en 
welke stappen de ‘geologisch toezicht-
houders’ vanuit de NGV met Sibelco 
hebben ondernomen om vanaf 2017 als 
werkgroep weer (op beperkte schaal) 
toegang te krijgen. Vooral de voorwaar-
den die Sibelco eist omtrent veiligheid 
en het uiteindelijke doel van dit alles; het 
mogelijk maken van wetenschappelijk 
onderzoek, kwamen hierbij aan bod. 
 

 

 
Toen was het tijd voor actie en trokken 
we met zijn allen de prepareerruimte in, 
waar Jos uitgebreid demonstreerde hoe 
je platen met sporen kunt vastzetten op 
hout. Veel deelnemers hadden grote 
hoeveelheden vondsten uit de groeve 
ofwel van andere locaties meegenomen 
waar wij met zijn allen uitgebreid naar 
hebben gekeken. Zo hadden Dave en 
Andreas Spiller een enorme assemblage 
uit Bremerberg meegenomen waar ver-
moedelijk het temnospondyl Masto-
donsaurus op lag en enkele plantenres-
ten die verdacht veel op veren leken. 
Daarnaast lag nog een jaloersmakende 
grote placodustand (foto hieronder). 
 

Grote placodustand van Dave Spiller. 
 
Onder de microscopen konden enkele 
kleinere vondsten bekeken worden, zo 
werd er in een nothosaurus skelet van 
Jos een verweerd kaakfragmentje aange-
troffen dat veel overeenkomsten deelde 
met de door Remco in Winterswijk ont-
dekte soort palatodonta. Later kwam 
Daan Willemse met een eusaurosphargis 
wervel aan waar ook een klein kaakje bij 
lag. Deze leek te hoog voor anarosaurus 
en de tandjes kwamen ook zeker niet 
hiermee overeen. Vooralsnog lijkt het er 
op dat Daan een eusaurosphargis on-
derkaakje heeft gevonden. Mogelijk zit 
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de andere helft hier ook nog achter, 
maar verder prepareerwerk is nodig om 
hier letterlijk achter te komen. 
 

 
Daan aan het prepareren. 
 
Na een heerlijk uitgebreide lunch, ver-
zorgd door Adam, volgden de praatjes. 
Jelle Heijne beet de spits af door zijn net-
afgesloten Master thesis over de tafono-
mie van de sauriërfossielen uit de Win-
terswijkse muschelkalk te presenteren. 
Hieruit we konden concluderen dat de 
microbische matten de skeletten gedeel-
telijk vastplakten, waarna door stroming 
alleen de niet-vastgeplakte delen weg 
konden spoelen. 
 
Vervolgens vertelde Melanie During 
over de huidige stand van haar onder-
zoek naar het paleo-milieu van het Win-
terswijkse Trias, waar het vermoedelijk 
heel erg warm is geweest. Wisselende 
waterstand in combinatie met stormach-
tige winden zijn waarschijnlijk de reden 
dat er zo veel fossielen liggen. 
 
Dennis Voeten besprak zijn onderzoek 
met Tobias Reich, Ricardo Araújo en 
Torsten Scheyer, waarbij door middel 
van digitaal prepareren met de Synchro-
tron de hersenpan van Nothosaurus mar-
chicus bekeken kon worden. 
 
Als laatste attendeerde Jos ons op het 

materiaal van het Rhaetian uit Winters-
wijk, dat een week hiervoor zorgvuldig 
was gezeefd en vervolgens werd uitge-
deeld aan de leden om thuis uit te zoe-
ken. Omdat Sibelco in de toekomst zal 
uitbreiden naar de Steengroeveweg, zal 
het hele stuk Rhaetian daar ook afgegra-
ven moeten worden en hopen wij na-
tuurlijk dat het desbetreffende materiaal 
ergens gedeponeerd wordt waar wij 
zonder risico´s kunnen zoeken en zeven. 
Het materiaal uit het Rhaetian van Win-
terswijk blijkt nu echter al een veel hoge-
re dichtheid aan fossiel materiaal te be-
vatten dan op andere locaties, in Frank-
rijk of Groot Brittannie, daarom hebben 
alle deelnemers van de prepareerdag het 
verzoek gekregen om het materiaal thuis 
uit de zoeken en een database op te 
bouwen van hetgeen we hebben gevon-
den; de bijbehorende literatuur is reeds 
verstrekt. 
  
Na deze inspirerende praatjes is het pre-
pareren voortgezet tot een uur of 4, 
waarna de succesvolle dag werd afgeslo-
ten met alcoholvrij pils en nootjes. We 
waren helemaal klaar voor de eerste 
WMW-velddag in de groeve op 8 april! 
 
  
Verslag: Melanie During 
 
 

De Cambrische explosie 
Lezing door Paul Hille 
Verenigingsavond 9 januari 
 
In deze lezing gaf Paul Hille een over-
zicht van de radiatie van het meercellig 
leven, zoals we die terugvinden in het 
fossielenbestand uit het cambrium (542-
485 miljoen jaar geleden). Vanaf die pe-
riode, volgend op het Ediacarium, is er 
een enorme radiatie van levensvormen 
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in de zeeën en oceanen. Levensvormen 
die allerlei (nieuwe) niches bezetten en 
soms bizarre vormen aannemen. Onder 
andere een ‘wapenwedloop’ tussen 
prooi en roofdier zorgt voor een relatief 
snelle diversificatie van vormen. Door 
die enorme verscheidenheid, die daar-
voor niet in het fossielenbestand te zien 
was spreekt men ook wel van de Cam-
brische explosie. Uiteraard speelt ook 
preservatie-bias hierbij een rol. 
 

 
Verschillende nieuwe levensvormen. 
 
We zien vormen verschijnen, zoals trilo-
bieten die met een hard pantser ook be-
tere fossilisatiekansen hadden dan die-
ren die geen harde delen bezaten. 
Ook van de dieren die geen harde delen 
bezaten zijn veel Cambrische fossielen 
gevonden in zgn. Konservat-
Lagerstätten, als de Burgess Shale en de 
Maotianshan Shales (Chengjiang). 
Zowel van de levensvormen als van hun 
gedrag (zoals graafactiviteiten) zijn fos-
sielen gevonden.  
 
Stephen Jay Gould ging in zijn boek 
‘Wonderlijk leven’ (1989) in op deze 
Cambrische explosie. Hij betoogde dat 
vele van de dieren die we vinden in de 
Burgess  Shale een soort experimenten 
zijn uit het Cambrium die geen navol-
ging meer vonden na het Cambrium. Als 

we een film vanaf het Cambrium zouden 
maken tot het heden, die terug zouden 
spoelen en opnieuw zouden afdraaien, 
zouden we volgens Gould weer heel an-
dere diergroepen hebben kunnen zien. 
Zijn leerling, Conway Morris, schreef als 
reactie hierop een boek ( ‘The crucible of 
creation’, 1998) met een andere visie. Hij 
gaat er vanuit dat er ook veel determi-
nistische factoren zijn en dat de levens-
vormen zich toch wel, binnen bepaalde 
marges, zouden ontwikkelen zoals het 
gegaan is als het iedere keer opnieuw 
kon gebeuren. De  twee wetenschappers 
kregen hierover  felle ruzie. 
 
Ook de bekende Sir David Attenborough 
heeft meerdere malen, via televiesie-
uitzendingen, aandacht aan de Cam-
brische explosie geschonken, waardoor 
een breder publiek bereikt werd. 
 

 
 
Tot eind jaren tachtig van de vorige 
eeuw werd gedacht dat onder de le-
vensvormen uit het Cambrium veel 
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vormen voorkwamen die niet binnen de 
huidige phyla zijn in te delen. Tegen-
woordig plaatst men juist veel van die 
vormen in de huidige phyla en relatief 
weinig in uitgestorven phyla. Ook werd 
gedacht dat veel vormen zo vreemd wa-
ren dat ze geen nakomelingen meer na-
lieten na het Cambrium. Daar is men ook 
grotendeels op teruggekomen. 
 

 
Anomalocaris 
 
Paul Hille nam fraaie fossielen mee uit 
zijn collectie van verschillende locaties 
(Konservat Lagerstatten), waaronder de 
Burgess Shale (een Marella) en ook uit 
China (Chengjiang), Australië (Emu Bay 
Shale) en Amerika (o.a. Utah en Neva-
da). Van een aantal van deze fossielen 
waren ook de weke delen bewaard ge-
bleven. Het was een bijzondere kans de-
ze bijzondere fossielen te kunnen zien. 
 
 
Samenvatting: Paul Hille 
 
 

        
 

Wetenschap en controverse 
Lezing door Adam Haarhuis 
Verenigingsavond 13 februari 

 
Na de jaarvergadering op 13 februari 
werd de tweede helft van de avond ge-
vuld met een verhaal van Adam over 
wetenschap en controverse. Aanleiding 
voor dit onderwerp was een uiterst con-
troversiële hypothese die enkele jaren 
geleden in de Verenigde Staten werd 
gepresenteerd. 
 

 
 
Allereerst gaf Adam zijn publiek een 
korte rondleiding achter de schermen 
van de wetenschappelijke wereld. Dat 
niet alles is wat het lijkt, werd al snel 
duidelijk. Wetenschappelijk onderzoek 
en de publicatie van wetenschappelijke 
ontdekkingen zijn onderhevig aan aller-
lei invloeden en belangen zoals: 
 

• scholenstrijd en paradigma’s 
• onderlinge concurrentie 
• commerciële afhankelijkheid      

(van bedrijven) 
• politieke relaties en belangen 
• persoonlijke vetes 

 
Om een voor geologen aansprekend 
voorbeeld te geven, gaan we een stuk 
terug in de tijd; verhaald wordt over de 
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ontdekkingen van Charles Darwin en de 
lange weg naar zijn wereldberoemde 
publicatie “On the Origin of Species”. 
In de moeizame totstandkoming en 
acceptatie van Darwins evolutietheorie 
speelt religie een belangrijke rol. 
 
In de marges van de geïnstitutioneerde 
wetenschappelijke wereld zijn er ook 
stromingen en individuen waarbij meer 
onconventionele ideeën gangbaar zijn. 
Zo zijn er de cryptozoölogen, die allerlei 
obscure levensvormen onderzoeken 
waarvan het bestaan in de reguliere we-
tenschap doorgaans betwist wordt. Dat 
er soms een kern van waarheid in hun 
theorieën kan zitten, bewijzen de waar-
nemingen en zelfs recente vangsten van 
de kolossale inktvis  
Mesonychoteuthis hamiltoni die overeen-
komsten vertoont met de door crypto-
zoölogen beschreven ‘kraken’. 
 

 
 
Via de kraken zijn we aanbeland bij de ons 
wel bekende cephalopoden, waarvan de 
vroegste vorm al in het cambrium voor-
kwam. We kennen de uitgestorven ammo-
nieten en belemnieten, maar ook nu zijn er 
nog verschillende koppotigen in het dieren-
rijk. Pijlstaartinktvissen en octopussen zijn 
in de meeste zeeën vertegenwoordigd. 
Met name van de laatste wordt door weten-
schappelijk onderzoek steeds duidelijker dat 
ze een hoge mate van intelligentie bezitten. 

Verschillende intrigerende voorbeelden 
hiervan passeren de revue. 
 
De intelligente inktvis brengt ons bij de con-
troversiële hypothese die Adam ter discussie 
voor wil leggen. In het Ichthyosaur State Park 
in Nevada is een opvallende concentratie 
van ichthyosaurusbotten uit het Trias te 
zien. Het gaat om de resten van verschillen-
de individuen van de grote soort Shonisau-
rus. Professor Mark McMenamin, van het 
Department of Geology and Geography van 
het Mount Holyoke College, beweert dat de-
ze ichthyosaurussen door een grote cepha-
lopode (“a triassic kraken”) op deze plaats 
verzameld zijn; resulterend in een hoop 
voedselresten zoals we deze ook van huidi-
ge octopussen kennen. Maar bovendien 
wijst hij daarbij op een aangetroffen struc-
tuur van ichthyosauruswervels die volgens 
hem doelbewust door een cephalopode in de 
vorm van de onderzijde van een inktvis-
tentakel zijn neergelegd. De schijfvormige 
wervels lijken sterk op de zuignappen die 
we van tegenwoordige inktvissen kennen. 
 

  
 
McMenamin noemt een aantal redenen 
waarom hij vindt dat aangenomen kan wor-
den dat het geen natuurlijk sedimentair ver-
schijnsel betreft. Hij beargumenteert dat het 
patroon van wervels niet door stromingen 
kan zijn veroorzaakt. Daarnaast vertonen de 
individuele wervels een verschillende mate 
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van erosie en gaat het volgens hem dus om 
botten van verschillende skeletten met uit-
eenlopende ouderdom. 
 
McMenamin houdt het dus op de oudste 
‘selfie’ ter wereld! Een voor een worden de 
pro’s en contra’s besproken. De uiteindelijke 
conclusie mag ieder voor zich bepalen … 
 

 
 
Pro: 

 Opvallende bottenclusters en confi-
guraties, waarvoor (nog) geen andere 
verklaring is gevonden 

 Resten van meerdere individuen, 
ook binnen afzonderlijke ‘geogliefen’ 

 Cephalopoden zijn veel intelligenter 
dan voorheen werd aangenomen 

 Vergelijkbare voorbeelden van af-
valhopen van de recente octopus 

 Niet alleen ichnologisch bewijs, maar 
ook inktvis-kaakfossiel gevonden (?) 

 
Contra: 

 Vooralsnog is er géén reuzeninktvis 
uit het Trias bekend! 

 Grote diepte van de zeebodem, dus 
niets zichtbaar in de duisternis … 

 Geen andere voorbeelden van figura-
tieve decoratie door inktvissen 

 No smoking gun … (een algemeen 
probleem in de ichnologie) 

 

 
 

Samenvatting: Adam Haarhuis 

Smachten naar smaragden 
Piet van Kalmthout 
Verenigingsavond 13 maart  
 
Waar vakanties niet goed voor zijn! 
Zonder dat ze het van elkaar wisten, 
gingen Piet van Kalmthout en Mariette 
Pellegrom op zoek naar smaragden in 
het mooie Habachtal, nabij Zell am See 
in Oostenrijk. Als collega’s, beiden 
werkzaam als docent op de Vervolgop-
leiding voor Specialisten Ouderenge-
neeskunde van het Radboud  UMC, 
kwamen ze er in een pauze achter dat ze 
dezelfde zoektocht hadden gehouden en 
besloten ze er een gezamenlijke lezing 
van te maken. Deze avond wordt het 
verhaal met veel enthousiasme door Piet 
alleen gebracht, aangezien Mariette he-
laas verhinderd is. 
 

 
Smaragd uit het Habachtal. 
Specimen en foto: Piet van Kalmthout. 
 
De lezing is verluchtigd met schitterende 
foto’s van zowel landschap als minera-
len. Uitgebreid worden de geologie en 
mineralogie van het zeer interessante 
gebied, de Hohe Tauern in Oostenrijk, 
besproken. Terloops komen ook toeristi-
sche uitstapjes alsmede flora en fauna 
aan bod. Een lezing om van te smullen 
… of naar te smachten? 
 
Samenvatting: 
Piet van Kalmthout en Mariette Pellegrom
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Indeling van dinosauriërs in families moet na 130 jaar veranderen 
 
De huidige indeling van dinosauriërs in twee groepen, reptielheupigen en vogel-
heupigen, moet uitgebreid worden met een derde familie voor ‘langnekdino's’. 
Dat idee komt van drie Britse paleontologen en werd gepubliceerd in Nature. 
 
Het veranderen van de taxonomische indeling, die reeds stamt uit 1888, zou een gro-
te trendbreuk betekenen. "Als we dit overnemen, zullen we alle schoolboeken moe-
ten aanpassen", zegt Thomas Holtz van de Universiteit van Maryland. 
 
Het nieuwe onderzoek, geleid door Matthew Baron, stelt daarnaast ook nog dat de 
historie van dinosauriërs eerder begon dan tot nu toe gedacht. De oorsprong van de 
reptielen zou al 247 miljoen jaar geleden zijn begonnen op het supercontinent 
Laurazië, en niet 230 miljoen jaar geleden op het zuidelijke Gondwana, wat tot nu toe 
werd aangenomen. 

Bron: NU.nl, 23 maart 2017   

http://www.nature.com/news/dinosaur-family-tree-poised-for-colossal-shake-up-1.21681
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Nederlandse Geologische Vereniging afdeling Winterswijk e.o. 
Jaarverslag over het jaar 2016 
 
Maandelijkse verenigingsavonden 
Alle avonden, behalve die van juni, werden gehouden op de tweede maandag van de 
maand in Zalencentrum Zonnebrinkkerk te Winterswijk. 
 

11 jan.  Het nieuwe jaar werd geopend met een bijdrage van Ben Blokhuizen 
getiteld Vindplaatsen aan de hand van zee-egels. Opvallend was de 
kaart met vindplaatsen, die de afdeling kreeg. 

 
8 feb. Na de zakelijke kant van het verenigingsleven in de vorm van de   jaar-

vergadering vergastte Henk Gerrits ons op een kennismaking met het 
Griekse eiland Lesbos, geologisch bekend om zijn versteende bossen. 

 
14 mrt. Deze avond werd verzorgd door Paul Albers. Hij had een boeiend ver-

haal, getiteld De Neanderthalers op de Filippijnen. 
 

11 apr. Een spannende avond met de zeer gevarieerde korte geologische bij-
dragen van eigen leden: Fred Bos, Rigt van de Kooi, Edy Kwak, Ben 
Hofs, AnnaWil Rumpt, Jan Drent en Bernhard Smit. 

 
9 mei Helemaal vanuit Naturalis kwam Martijn Gulliker ons vertellen over 

zijn bemoeienissen met een opgraving van sauriërs in de USA. 
 

13 jun.  We trokken deze avond naar de groeve in Netterden, waar aardige 
vondsten werden gedaan, en konden daarna het ijstijdmuseum in Vars-
selder (“Min 40 Celsius”) bewonderen. René van Uum was een voor-
treffelijke gids en begeleider. 

 
12 sep. Het nieuwe seizoen werd geopend door onze bekende spreker Hans 

Steur met een gedegen bijdrage over de gebeurtenissen in het Devoon. 
 

10 okt. Een avond over zwerfstenen, met als inleider Jaap Dreef over het Ooste-
lijke grind, en een fraaie expositie van zwerfsteenvondsten  van de le-
den van de Werkgroep Zwerfstenen. 

 
14 nov. De schoonheid en rijkdom van de vondsten uit de Münsterländer Kies-

sandrücken werd ons duidelijk gemaakt door Herman Akkerman, een 
begenadigd zoeker gedurende tientallen jaren, en een vakkundig pre-
parateur. Helaas ging de tocht naar Hermans eigen museum niet door. 

 
12 dec. Opvallend onderwerp was het verhaal over otolieten (gehoorsteentjes) 

bij vissen; en deze avond vooral van de kabeljauw. Pieter Gaemers wist 
een moeilijk thema goed over het voetlicht te krijgen. 
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De opkomst op onze avonden varieerde dit jaar van 17 tot 27 personen met als ge-
middelde aantal 24. Overigens moet en mag hier vermeld worden dat zeer regelma-
tig boeken, fossielen en mineralen te koop of voor niets werden aangeboden. 
 
Excursies 
Er zijn dit jaar erg weinig excursies gehouden; alleen Markelo en Lengerich (naast de 
tocht naar Netterden). Er zijn zo langzamerhand nauwelijks excursiedoelen overge-
bleven (Bemmel is afgevallen, Ibbenbüren is twijfelachtig, groeve Breels in Anholt  
heeft vaak onvoldoende materiaal), en alleen de Piesberg schijnt nog voldoende mo-
gelijkheden op te leveren. Meerdaagse excursies zijn er niet geweest. Ook het ontbre-
ken van een excursiecommissie en/of individuen die de organisatie op zich willen 
nemen speelt ons parten. 
 
Bestuursvergaderingen 
Het bestuur vergaderde dit jaar vier keer: 
 

 18 januari 

 14 maart  

 17 mei 

 15 november 
 
Er werd vergaderd in de Zonnebrinkkerk of bij de secretaris thuis. De besproken on-
derwerpen waren zeer gevarieerd: invulling clubavonden, excursies, problematiek 
rond de groeve, ontwikkelingen landelijke NGV geologische en aardkundige punten 
in Winterswijk, invulling jubileumjaar 2018, Winterswijk onder de grond, WMW, 
Werkgroep Zwerfstenen, landelijke NGV. 
 
Samenstelling bestuur 
Gedurende het jaar 2016 zijn er geen bestuursleden afgetreden, maar in 2017 ligt dat 
anders. Hieronder vindt u de samenstelling van 2016 plus bijzonderheden. 
(Red. : achterin dit nummer van Mozaïek vindt u de bestuurssamenstelling van 2017) 
 

 Henk Gerrits  voorzitter  aftredend in 2019 

 Cees Ehlers  secretaris  aftredend in 2017 (wil wel mee blijven 
draaien in het bestuur als lid zonder functie). 

 Ben Oostendorp penningmeester aftredend in 2017. 

 Ben Hofs  lid   aftredend in 2017. Niet herkiesbaar. 

 Will Costers  lid   aftredend in 2017. Niet herkiesbaar. 

 Bonne v.d. Hoek lid   aftredend in 2017. Niet herkiesbaar. 
 
Kascontrole 
De kascommissie zal op maandag 14 februari 2017 de boeken en bescheiden van de 
penningmeester controleren. De penningmeester regelt de gang van zaken rond het 
financiële overzicht. In de kascommissie hebben voor de controle over 2016 zitting 
Edy Kwak en Fred Bos. 
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Ledenbestand 
In de loop van dit lidmaatschapsjaar zijn Henk Oosterink (wegens overlijden), Jo 
Quaedtflieg en Igor van Hinsberg verdwenen uit ons ledenbestand. Toegetreden zijn 
Ria Groot Zevert, Claudia Groot Zevert en Sara van Haeringen. Het ledental be-
draagt per 1 januari 2017 98 personen. Er wordt in de jaarlijks ledenlijst geen rubrice-
ring meer gemaakt van leden binnen Winterswijk, buiten Winterswijk en buitenland-
se leden. Tussen Nieuwjaarsdag en de jaarvergadering zijn er nog drie leden bijge-
komen, namelijk Pieter Gaemers en echtgenote, plus Kees Meinderts. In totaal telt de 
ledenlijst 101 leden. 
 
Contributie en lidmaatschap 
Het lidmaatschap van de afdeling loopt van 1 januari tot en met 31 december. De 
contributie is voor 2017 dezelfde als voor 2016: 

 Volwassenen   17,50 euro 

 Jeugdleden (tot 18 jaar)       8,50 euro 

 Huisgenootleden   8,50 euro 
Hierbij zijn de drie nummers van Mozaïek per jaar inbegrepen. 
 
Mozaïek 
Nog steeds kunnen we trots zijn op ons verenigingsorgaan Mozaïek. In het jaarver-
slag van 2015 stond een zinsnede over de transformatie van “simpel gestencild huis-
orgaan” naar een flitsend periodiek met veel kleur. Het is haast een vanzelfspre-
kendheid geworden, waarvoor Adam Haarhuis (en de leden die kopij hebben gele-
verd) niet genoeg kunnen worden bedankt. Meer bijdragen van leden moet kunnen. 
 
Museumfabriek 
Nog altijd staat de collectie Geologica van onze vereniging opgeslagen in de Muse-
umFabriek aan de Laan van Hilbelink. Het onderkomen is prima, maar er wordt te 
weinig mee gedaan. Als een groep mensen (geoloog of niet) de collectie wil bekijken, 
dan is  daar altijd een mouw aan te passen. Dat de collectie niet in het bezit is van de 
NGV is hierbij geen probleem. Wellicht is er met ons jubileum iets mogelijk in de 
sfeer van exposeren. De registratie van de collectie is nog niet voltooid, vooral omdat 
Jan Tjalkens onvoldoende  tijd heeft dit bij te houden naast het andere werk dat hij 
voor het museum doet. 
 
Winterswijk onder de grond 
Deze geologieles voor de groepen 7 en 8 van de basisschool was in de nieuwe behui-
zing van de MuseumFabriek wederom een succes. Dit werd mede mogelijk gemaakt 
door de inbreng van een aantal leden van onze afdeling. De kennis van de geologie 
die bij onze mensen zit is  voldoende om de vele vragen over alle aspecten van deze 
wetenschap te beantwoorden. Of er aan het eind van dit jaar wederom een sessie is te 
verwachten, is op dit moment niet te zeggen. De belangstellende wethouders van 
verschillende gemeenten waren enthousiast over wat de kinderen moesten doen. 
Maar het aantal deelnemende scholen was veel kleiner dan in voorafgaande jaren, 
onder andere door financiële problemen bij diverse gemeenten. Ons team bestond uit 
Willem Peletier, Bernhard Smit, Hans Eijkman, Fred Bos en Cees Ehlers. 



 
12 

 

Landelijke activiteiten van de NGV 
Aantrekkelijk blijven de Themadagen, die de NGV een drie of vier maal per jaar or-
ganiseert in het Koningsbergergebouw van de geologie. Deskundige sprekers, een 
goed voorziene boekenmarkt (nieuw en gebruikt), exposities rond het betreffende 
thema en een programmering die rekening houdt met de gebruikers van het open-
baar vervoer. Daarnaast is er een Contactdag op de dag van de jaarvergadering. 
 
De besprekingen met diverse organisaties om onder één paraplu verder te gaan, vor-
deren. Zo is de Fossielengroep Wageningen omgevormd tot een afdeling van de 
NGV. De besprekingen met GEA, de grootste geologische amateurorganisatie, zijn 
taai, maar vorderen. 
 
 
Jaarverslag opgemaakt in januari 2017 door de secretaris, Cees Ehlers. 
 
 
 

Het leven is mogelijk meerdere keren op aarde ontstaan 
 
Voordat onze vroegste voorouders ontstonden, leefden er wellicht andere com-
plexe levensvormen op aarde die het uiteindelijk niet gered hebben. Aangenomen 
wordt dat het ontstaan van complexe levensvormen op aarde heel bijzonder was 
en in de lange geschiedenis van onze planeet maar één keer plaatsvond. En wel 
nadat de hoeveelheid zuurstof in de atmosfeer zeer snel was toegenomen. 
Maar nieuw onderzoek trekt die aanname nu ernstig in twijfel. De studie toont 
namelijk aan dat de hoeveelheid zuurstof in de atmosfeer niet één keer, maar ze-
ker twee keer rap toe nam. 
 

 
 

http://www.pnas.org/content/early/2017/01/10/1615867114.abstract
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Kleine kans 
“Er is fossiel bewijs voor complexe levensvormen die tot zo’n 1,75 miljard jaar gele-
den leefden,” legt onderzoeker Roger Buick uit. “Maar het oudste fossiel is niet per se 
het oudste organisme dat ooit geleefd heeft, omdat de kans dat een organisme fossili-
seert vrij klein is.” Onderzoek wijst nu uit dat de hoeveelheid zuurstof in de atmos-
feer meer dan 1,75 miljard jaar geleden al eens sterk toenam om vervolgens – onge-
veer een kwart miljard jaar later – weer af te nemen. “Dit onderzoek laat zien dat er 
nog voor het fossiele bewijs (voor complex leven ontstond, red.) genoeg zuurstof in 
de atmosfeer zat om de evolutie van complexe cellen mogelijk te maken. Het bete-
kent niet dat dat ook echt gebeurde, maar het kan wel zijn gebeurd.” 
  
Sedimenten 
Buick en collega’s trekken die conclusie nadat ze 2 tot 2,4 miljard jaar oude sedimen-
ten bestudeerden. Ze richtten zich daarbij met name op het element seleen dat door 
de aanwezigheid van zuurstof beïnvloed wordt. Het onderzoek wijst uit dat er lang 
voor de oudste meercelligen waarvan resten zijn teruggevonden leefden, een periode 
was waarin de hoeveelheid zuurstof op aarde sterk toenam. En die hoeveelheid bleef 
ook een lange tijd hoog. Dat is belangrijk. Want de evolutie van complexe levens-
vormen vereist tijd. En dat was ze gegund in de eerste periode waarin de hoeveel-
heid zuurstof op aarde rap toenam. 
 
Uniek 
Grote vraag is natuurlijk waarom de hoeveelheid zuurstof in de atmosfeer rap toe-
nam om vervolgens een kwart miljard jaar later weer af te nemen en dus de onder-
gang in te luiden voor eventuele complexe levensvormen die dankzij de hogere 
zuurstofconcentratie waren ontstaan. Onderzoekers weten het niet. “Het is onbekend 
waarom het gebeurde en waarom er een einde aan kwam,” stelt onderzoeker Eva 
Stüeken. “Zoiets hebben we nooit meer in de aardse geschiedenis meegemaakt,” 
voegt Buick toe. “Als je kijkt naar de seleenisotopen door de tijd heen, dan is het een 
unieke interval: zowel ervoor als erna is alles anders.” 
Het onderzoek vertelt niet alleen meer over de geschiedenis van de aarde, maar heeft 
tevens implicaties voor de zoektocht naar buitenaards leven. “De erkenning van deze 
periode in het verre verleden van de aarde waarin er bijna net zoveel zuurstof in de 
atmosfeer zat als nu het geval is, maar de bewoners heel anders waren, kan erop wij-
zen dat de detectie van een zuurstofrijke wereld niet direct bewijst dat er sprake is 
van een complexe biosfeer,” stelt onderzoeker Michael Kipp. Want hoewel het goed 
mogelijk is dat er meer dan 1,75 miljard jaar geleden meercellige organismen ont-
stonden, was deze eventuele meercelligen waarschijnlijk niet genoeg tijd gegund om 
te diversifiëren. 
 
 
Bron:  www.Scientias.nl, Caroline Kraaijvanger, januari 2017 
 
 
 

 

http://www.scientias.nl/
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Mijn eerste fossiel, toch ook een stukje versteend leven 
  
Op het strand van Maasvlakte 2 vond Afke van der Toolen een onduidelijk stukje 
bot. Ze vroeg zich af: kun je uit zo'n ding van niks nog achterhalen van welk dier 
het was, lang lang geleden? 'Oeps', zegt paleontoloog John Jagt, als hij het ziet. 
'Not much to go on.' Zijn vakgenoot Bram Langeveld verklaart dat het 'best knap' 
is dat ik zo'n klein dingetje heb zien liggen. En dino-man Anne Schulp determi-
neert à la minute: 'Een eenhapszoogdier.' 
 

 
 
Versteend leven 
Mijn eerste zelfgevonden fossiel. Opgeraapt op het strand van Maasvlakte 2, waar je 
met een beetje geluk kan struikelen over een wolharige mammoetkies. Daarmee ver-
geleken is dit inderdaad een ding van niks. Niet eens een heel bot - niks meer dan 
een klein fragment. Onooglijk. Futiel. Maar toch. Ook dit is een stukje versteend le-
ven. Onderdeel van een dier dat hier ongelooflijk lang geleden rondliep. Vergeet dus 
even de sexy dino's en de missing links. Mijn vraag is hoeveel kennis er nog valt te 
peuren uit juist zo'n niemendalletje. Of nog te achterhalen is wat voor beest het was. 
En wat zijn leven en dood kan vertellen over het Nederland van toen. 
 
1 miljoen jaar oud 
Bijna beschaamd leg ik het in handen van Bram Langeveld, sinds kort conservator 
van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Aandachtig keert hij het om en om, 
terwijl zijn in patroonherkenning geoefende brein zichtbaar op volle toeren draait. 
Wat in mijn ogen niet meer is dan een onduidelijk stukje bot, is in de zijne een fund-
grube aan aanwijzingen. Hij weet het eigenlijk meteen al, maar op verzoek zet hij 
zichzelf in slowmotion en levert hij er de voor een leek begrijpelijke ondertiteling bij. 
'Het heeft een mooie diep-donkerbruine kleur, en het glimt wat. En als ik ertegenaan 
tik' - hij gebruikt mijn theelepeltje - 'krijg ik een heel hoge klank.' Dat leert hem dat 
het botje totaal versteend is. Eerste conclusie: het is ongeveer 1 miljoen jaar oud. 
Die slag is binnen. Mijn onooglijke gevalletje is veel ouder dan die stoere wolharige 
mammoet-kies. We hebben het over een tijd dat sowieso geen enkel beest een wollen 
jas nodig had. De fauna was nog bijna subtropisch, vol schaars behaarde dieren als 
de zuidelijke mammoet en verschillende soorten neushoorns. 
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Hoe zoek je Strandfossielen? 
Tips van Bram Langeveld, conservator van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. 
 
'Goed kijken, daar draait het eigenlijk vooral om. Concentreer je op het gedeelte onder de 
vloedlijn. Raadpleeg vooraf een getijdentabel, zodat je er met afgaand water bent. Geef speciale 
aandacht aan alles wat zwart of bruinig is, en focus op grindbankjes en schelpenbankjes. Maar 
loop ook altijd even naar iets toe wat van een afstandje een grote steen lijkt - het kan zomaar 
een bot zijn dat uit het zand omhoogsteekt. Goede vindplaatsen zijn Maasvlakte 2, Zandmo-
tor, Cadzand en Hoek van Holland. Ogen goed open houden en dan maar kilometers maken. 
Én geluk hebben, dat blijft altijd.' 
 

 
Een lastige determinatie 
Langeveld zet zijn replay-in-vertraging voort. Want wat ís het? 'Aan het ene uiteinde 
is de schacht opvallend plat, zelfs wat rechthoekig, aan het andere eind is het ronder. 
Dat is een kenmerk, maar waarvan weet ik op dit moment nog niet. Verder zie ik een 
punt waar het lijkt alsof een ander botje is afgetakt. Mogelijk heeft dat parallel aan 
het andere gelopen, zoals bij een tibia-fibulacomplex.' Hij doelt op de samenloop van 
scheenbeen en kuitbeen. Die zijn hier met elkaar vergroeid - en dat blijkt de cruciale 
clou. Bij de meeste dieren zitten die los van elkaar, maar er is één dier, van het goede 
formaat en levend in het vroege Pleistoceen, dat zo'n sterke vergroeiing van dit kop-
pel botten had. En dat is Trogontherium cuvieri, de reuzenkopbever. Een uitgestorven 
soort. Langeveld haast zich om te zeggen dat definitieve determinatie van zo'n klein 
fragment 'een beetje lastig' blijft. Daarom luidt zijn voorlopige oordeel: 'Cf. Trogonthe-
rium cuvieri.' Waarbij 'cf.' - van confer, vergelijk - de mogelijke identiteit uitdrukt. 
 
Huiswerk 
De volgende stap is het vergelijken van mijn fossiel met definitieve Trogontherium-
fossielen. Maar dan geeft Langeveld me allervriendelijkst een schop onder de kont. 
'Het is natuurlijk het gemakkelijkst om een expert een naam te laten roepen. Maar je 
leert meer over zo'n beest, en alles eromheen, als je zelf op onderzoek uitgaat.' Ik 
krijg dus huiswerk. Ik moet naar het Natuurhistorisch Museum Maastricht. Want dat 
bezit een van de belangrijkste Trogontherium-collecties ter wereld, afkomstig uit de 
kleigroeven van Tegelen, omgeving Venlo. Het zand van Maasvlakte 2 is opgeslob-
berd uit het Eurogeulgebied, een diepe sleuf in de zeebodem speciaal voor de mam-
moetscheepvaart naar Rotterdam. Liefst 325 miljoen kubieke meter zand is verplaatst 
om tweeduizend hectare aan haven- en industrieterrein te creëren - of anders gezien: 
een rijk fossielen-jachtterrein. Want de Noordzeebodem was ooit een vlakte, en op 
die vlakte liep van alles rond. 
 
Onnatuurlijke vindplaats 
's Ochtends vroeg tref je hier strandwandelaars aan die voortdurend naar de grond 
kijken in plaats van naar de branding of de horizon. Sommigen zijn er al voor het 
licht wordt, gewapend met een zaklantaarn, om maar vooral de eerste te zijn om te 



 
16 

 

plukken van de oogst die de nachtelijke vloed heeft gebracht. Terwijl een eindje ver-
derop de reusachtige containerkranen hun hijswerk doen, brengt een legertje van 
hobbyisten zo stukje bij beetje een wereld in kaart die allang niet meer bestaat. 
De vindplaats van mijn fossiel is kortom zo onnatuurlijk als het maar kan. Dit kunst-
matige strand is niet waar het heeft liggen fossiliseren, en al helemaal niet waar cf. 
Trogontherium heeft geleefd. Dat moet hij ergens op die Noordzeevlakte hebben ge-
daan. Of misschien zelfs heel ergens anders. Ook dat is iets wat een expert als Lange-
veld aan het botje kan zien. Het is niet door een zandzuiger afgebroken, want de 
breukvlakken zijn niet scherp. Dat kan erop wijzen dat een rivier het heeft meege-
bracht, en dat mijn beest een heel eind stroomopwaarts woonde. Veel dichter bij zijn 
soortgenoten in Limburg dan ik dacht. 
 

 
Afke met haar ca. 1 miljoen jaar oude fossiel. © Jiri Buller 
 
Lichte paniek 
In Natuurhistorisch Museum Maastricht staan zeven collectieladen voor me klaar, 
tjokvol met Tegelse fossielen, allemaal in transparante doosjes. Het is een rare manier 
om kennis te maken met een beest, zo in partjes en brokjes. Na zijn 'Oeps, not much to 
go on' heeft conservator Jagt me in het Practicum achtergelaten. Want hij heeft nog 
andere gasten, collega's die een stuk Mosasaurus-schedel komen identificeren. Voor-
lopig sta ik er alleen voor. Een lichte paniek komt bij me op. In al die lades zit op het 
eerste oog niets, maar dan ook niets, wat op mijn botje lijkt. Gelukkig zijn de doosjes 
voorzien van etiketten, zodat ik de tibia-fibula's eruit kan vissen. Alleen, ook díe ko-
men op het eerste gezicht niet met mijn botje overeen. Ze zijn bijvoorbeeld allemaal 
langer - welk gedeelte zou dan moeten corresponderen met mijn fragment? 
Dan gebeurt er iets. In mijn ene hand mijn Maasvlaktefossiel, en de andere een collec-
tie-exemplaar. Ook weer niks, concludeer ik al - tot ik het Tegelse fossiel een stukje 
draai. En klik! Ineens vallen de twee naadloos samen. Eureka, het is een match! 
Vers gedetermineerd ligt mijn eerste fossiel even later op een tafeltje in een Maas-
trichts café, in het illustere gezelschap van drie paleontologieveteranen: John Jagt en 
zijn collega's Eric Mulder en Anne Schulp nemen even pauze van hun klus met de 
Mosasaurus hoffmanni. 

http://www.volkskrant.nl/photoseries/articlephotos/4304469/1847a433-d11a-4f14-9b6d-d943bda1301a
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Eerste fossielen 
Jazeker, zeggen ze alledrie, ze herinneren zich hun eigen eerste fossiel nog best. Jagt 
verhaalt smakelijk hoe hij in zijn oma's tuin een stenen dorpel aan gort sloeg, met als 
oogst een stukje koraal. 'Heeft nog nummer 1 in mijn collectie.' En ja, natuurlijk we-
ten ze ook nog hoe ze zich toen voelden. Superenthousiast, zegt Mulder. Het hek was 
meteen van de dam, meldt Schulp. En nu, hebben ze dat nu nog steeds? 'O, als je iets 
moois vindt, absoluut', zegt Mulder. 'Dat blijft altijd.' 'Als dát er niet meer is, moet je 
stoppen', zegt Jagt. Waarna ze weer vlug naar hun Mosasaurusschedel teruggaan. 
 
Reuzenkopbever 
De oude Tegelse groeve Kurstjens is nu een langgerekt bosmeer in een natuurgebied. 
Het is er stil, in het namiddaglicht ziet het er bijna feeëriek uit. De zanderige oevers 
zijn omzoomd met riet en elzenbosjes. Hier en daar een open plek, de rest is bos. 
Dichterbij dan hier kan ik niet bij mijn reuzenkopbever komen. De flora klopt niet he-
lemaal, maar toch, zo heeft hij geleefd, als liefhebber van stilstaand water met zo'n 
soort begroeiing eromheen. Je zou hem hier zó weer in kunnen gooien, aldus Bram 
Langeveld. Een raszwemmer met een buitenmodel kop, enorme snijtanden, en onbe-
verachtig ronde staart. Maar sinds de eennalaatste ijstijd is er geen Trogontherium 
meer om waar dan ook in te gooien. Misschien omdat hij niet goed tegen grote ver-
anderingen in zijn omgeving kon. Of omdat hij een verstokte noorderling was en zijn 
leefgebied kwijtraakte aan het toen wel erg ver oprukkende ijs. 
 
Eugène Dubois 
In zijn tijd was hij talrijk, ook hier. Dat weten we dankzij de legendarische fossielen-
jager Eugène Dubois. Ik loop hier niet alleen in het spoor van de reuzenkopbever, 
maar ook in dat van een der grootste paleontologen die ons land heeft voortgebracht. 
De opa van Peter Pasmans uit Tegelen was in die tijd, begin 20ste eeuw, opzichter bij 
de kleiafgravingen. Hij had opdracht ervoor te zorgen dat de arbeiders elk fossiel dat 
ze in de klei tegenkwamen opzijlegden. Voor de professor. 'Ze vonden het een beetje 
onzinnig om 'al die versteende takken' te bewaren', vertelt Pasmans, 'maar ze deden 
het wel, want ze kregen er een grijpstuiver voor.' En met hun hulp reconstrueerde 
Dubois een twee miljoen jaar oud stukje Nederland, bewoond door apen, tapirs, oli-
fanten - en reuzenkopbevers. 
 
Klein Zwitserland 
Inmiddels is fossielenjagen hier in Tegelen vergeefse moeite. De groeves zijn allang 
uitgeput. Behalve dan de groeve Russel-Tiglia, nu Avonturenpark Klein Zwitserland. 
Daar kunnen kinderen, onder toeziend oog van een verstripte professor Dubois, zo-
maar de nummers 1 van hun toekomstige fossielenverzameling vinden - aangeleverd 
door een producent van industrie- en wegenbouwzand en fijn-keramische klei, en 
door parkmedewerkers in speciale zandbakken verstopt. 
 
 
Bron: de Volkskrant, Afke van der Toolen, 2016 
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Dinosauriërs kropen soms pas na half jaar uit ei 
 
De eieren van sommige dinosauriërs hadden een beduidend langere broedtijd no-
dig dan altijd werd aangenomen. Het duurde in enkele gevallen zeker drie tot zes 
maanden voordat de jongen het daglicht zagen. Dat hebben onderzoekers onthuld 
in het vakblad Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). 
 

 
Foto: AFP 
 
De broedduur van de twee onderzochte soorten (protoceratops en hypacrosaurus) 
lijkt daarmee meer op die van reptielen dan van vogels, die tussen de 11 en 85 dagen 
op het nest zitten. Reptieleneieren van dezelfde grootte hebben veelal twee keer zo-
veel tijd nodig voordat ze uitkomen. 
 
De lange incubatie kan een rol hebben gespeeld bij het uitsterven van veel dinosauri-
ers 66 miljoen jaar geleden. Door die langzame ontwikkeling raakten ze achterop bij 
de zich veel sneller voortplantende vogels, waarmee ze genetisch het meest verwant 
zijn, en zoogdieren. 
 
De wetenschappers van Florida State University bestudeerden met de modernste 
scantechnieken en microscopen de tandgroei bij embryo's in fossiele dino-eieren uit 
de Gobi-woestijn en Canada. 

Bron: ANP, januari 2017     

http://www.pnas.org/embargo?embargoed-uri=http%3A%2F%2Fwww.pnas.org%2Fcontent%2Fearly%2F2017%2F01%2F01%2F1613716114
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Aarde en klimaat 
 
Op mijn bol.com verlanglijstje heeft een lange tijd de cd met de hoorcolleges van  
Salomon Kroonenberg ’Aarde en klimaat’ gestaan, maar ik vond de cd wat prijzig 
om aan te schaffen. Onlangs heb ik echter de luisterbieb geïnstalleerd. Groot was de 
verrassing dat ook deze hoorcolleges als luisterboek te downloaden en te beluisteren 
zijn. Voor wie de ‘luisterbieb’ niet kent: je kunt de ‘luisterbieb’ downloaden op pc, 
tablet of smartphone. Als je lid van de openbare bibliotheek bent kun je een account 
aanmaken en uit een groot aantal boeken kiezen. Voor niet leden is de keuze beperkt. 
 
De rode draad van de hoorcolleges is de invloed van de plaattektoniek op het kli-
maat. Ondertussen passeren allerlei wetenswaardigheden en divers cijfermateriaal 
de revue. Onderstaand heb ik de officiële tekst van de inhoud overgenomen. Ik denk 
dat deze hoorcolleges zowel voor hen die nog niet de gehele geologische tijdschaal 
paraat hebben als voor de gevorderde amateurgeoloog interessant zijn. Heel kort 
noemt Kroonenberg nog even de sauriër-vondsten in Winterswijk en het belang van 
amateurgeologen die vaak veel meer kennis hebben dat de hoogleraren. Ik kan het 
beluisteren iedereen aanraden. 
 
Aarde en klimaat 
Hoorcollege over de geologische geschiedenis en toekomst van onze planeet door 
Salomon Kroonenberg. Kroonenberg laat zien hoe de aarde écht werkt aan de hand van 
de drie klimaatextremen die de aarde de laatste 250 miljoen jaar heeft meegemaakt 
 
Beschrijving  
Wij hanteren voor onze planeet vaak de menselijke maat en niet de maat van de aar-
de zelf. De aarde heeft een eigen leven dat al vier en een half miljard jaar duurt. Alle 
natuurrampen hebben in het verleden al eens plaatsgevonden: een tweehonderd me-
ter hogere en honderd meter lagere zeespiegel, een broeikasaarde met meer dan 
twintig keer zoveel CO2 in de atmosfeer en een twintig keer zo snelle zeespiegelstij-
ging als nu. Voor de aarde is dat allemaal niets nieuws. In deze serie colleges laat 
Kroonenberg zien hoe de aarde écht werkt aan de hand van de drie klimaatextremen 
die de aarde de laatste 250 miljoen jaar heeft meegemaakt: de woestijnaarde, de 
broeikasaarde en de ijstijdaarde. De aarde in rood, groen en wit. 
 
Inhoud: 
 
De woestijnaarde 
 
College 1 
H1. Waarom hier land en daar zee? Waarom hier gebergte en daar vlak? 
H2. Plaattektoniek en de drie klimaatextremen 
H3. Pangea in het Perm: woestijnen, rode zandstenen, lage zeespiegel, laag CO2 
 
College 2 
H4. Nederlands aardgas: geschenk van de woestijnaarde 

http://www.luisterrijk.nl/luisterboeken/a/710/salomon-kroonenberg/p/1
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H5. Zoutpijlers: ook een geschenk van de woestijnaarde 
H6. De Perm-Trias uitsterframp 
 
De broeikasaarde 
 
College 3 
H7. Het uiteendrijven van Pangea. Snelle zeespiegelstijging 
H8. Nederlandse aardolie: geschenk van de broeikasaarde 
H9. Reservoir gesteenten. Bentheimer zandsteen 
 
College 4 
H10. De broeikasaarde 
H11. De koolstofcyclus en de kalksteenvorming 
H12. De Krijt-Tertiair meteorietinslag 
 
De ijstijdaarde 
 
College 5 
H13. Van broeikasaarde naar ijstijdaarde 
H14. De Milankovic-klimaatcycli 
H15. Waarom Milankovic gelijk had 
 
College 6 
H16. De ijstijdaarde 
H17. De tijd van homo sapiens 
H18.Wat nu? 
 
Veel luisterplezier toegewenst,  AnnaWil Rumpt 
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Met de zeespiegel is eigenlijk niets aan de hand 
 
Salomon Kroonenberg: 'Er zijn veel ergere problemen dan het klimaat' 
 
Nog niets aan de hand, schrijft geoloog Salomon Kroonenberg in een prachtig boek 
over de zeespiegel, het klimaat en de kleinheid van de mens. 'Die alarmverhalen, 
daar moet je áchter kijken.' Het is een rare plek waarheen Salomon Kroonenberg ons 
heeft meegenomen. Een strand aan een wijde, ronde baai, met daarachter de zee. 
Merkwaardig vertrouwd. En toch ook weer niet: strandtenten of andere sporen van 
menselijke beschaving zie je hier niet, en aan de vloedlijn liggen ongewone schelpen. 
Ergens achter ons in de bosjes ritselt een aapje. Toch is dit Amersfoort, verzekert 
Kroonenberg. 'De ijskappen van de voorlaatste ijstijd zijn net gesmolten, en in die 
mooie hoefijzervormige dalen die ze hebben achtergelaten is de zee binnenge-
stroomd', wijst hij naar de omtrek van de baai. 'Het is hier nog net geen mediterraan 
klimaat, maar wel lekkerder dan in de 21ste eeuw. En ja, de zeespiegel staat zo'n zes 
meter hoger.' 
 

  Foto: Ivo van der Bent 
 
Hij beschrijft het Eemien (spreek uit op zijn Frans: Eem-jèn), een lauwe periode van 
120 duizend jaar geleden, tussen de ijstijden in, en de laatste echt warme periode die 
de mens meemaakte. Of nou ja, 'mens'; verwacht hier geen blozende dagjesmensen 
met koelboxen, hooguit soms wat neanderthalers. 'Die wisten natuurlijk niet beter', 
zegt Kroonenberg, terug in het heden en in zijn werkkamer thuis in Haarlem. Een 
forse man in slobbertrui, druk gebarend en pratend op hoge snelheid, de volgende 
gedachte alweer buitelend over de vorige zin, een stortvloed van weetjes en herinne-
ringen. 'Ik heb weleens gedacht om een tv-programma te maken waarin ik naar Tor-

http://www.volkskrant.nl/photoseries/articlephotos/4457715/ae04959a-c38b-4b0b-b27c-bbe1c3a71f2b
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remolinos zou gaan, met al die krokettenbars, en dan het strand op, en laten zien: 
kijk, waar jullie nu liggen, daarboven! Daar zit ook een strandlaag. Van toen de zee 6 
meter hoger stond. Om mensen een beetje bewust te maken van waar ze zijn.' 
Klimaatverandering is ook een feit uit het verleden 
 
Waarvan worden ze zich dan bewust? 
'Van de kleinheid van de mens. En het feit dat alles altijd verandert. De natuur ver-
andert altijd, de zeespiegel verandert altijd. Het is net of het altijd blijft zoals het is. 
Maar onze eigen voorvaderen hebben geweten dat dat niet zo was. Klimaatverande-
ring is niet alleen maar een schrikbeeld, het is een feit uit het verleden. Dat vind ik zo 
mooi, hè? Als je de geologische tijd erbij neemt, kijk je helemaal anders naar de we-
reld. Dát is de bedoeling ervan.' Hij is al jaren een van 's lands best schrijvende bèta-
wetenschappers: niet in bonkig schoolboekenstaccato, zoals veel populair-
wetenschappelijke auteurs, maar met een zwierige pen en een warm oog voor detail. 
Moet-ie in Zuid-Afrika over een golfbaan om bij een archeologische vindplaats van 
zwarte en witte schelpdieren te komen: 'Witte mannen slaan hun balletjes, terwijl de 
zwarte de diepe zandkuilen aanharken. Ik kan me niet losrukken van de gedachte 
dat bij zeespiegelrijzing de witte mossels zullen verdrinken, maar de zwarte zich aan 
de rots kunnen blijven vastklampen.'  
 
Kroonenberg is geïnteresseerd in de andere kant van het verhaal. Het is die zee die in 
zijn vierde boek Spiegelzee centraal staat, precies tien jaar na zijn grote doorbraak 
‘De menselijke maat’. De zee, die door de geologische tijdvakken heen zwelt en daalt 
en weer stijgt, op het ritme van de ijstijden en de veranderende klimaten. De zee, die 
ook vandaag volop in de belangstelling staat: symptoom en symbool van het veran-
derende klimaat tegelijk. Dat is geen toeval. Want ook dat is de oud-hoogleraar geo-
logie van de TU Delft: luis in de pels van alles en iedereen die klimaatbezorgd is, 
luidruchtig kritisch of het wel zo hard gaat met die opwarming van de aarde. Hij is 
geïnteresseerd in de andere kant van het verhaal, het counter-narrative, zoals dat in de 
sociale wetenschappen heet. 'Die alarmverhalen, daar moet je áchter kijken', zegt hij. 
'Met een bredere blik.' Ze zullen roepen: daar heb je de klimaatscepticus weer. 
 
Hoe denkt u dat ze uw boek gaan ontvangen? 
'Nou, ik ben bang dat de nadruk gaat liggen op de twee laatste hoofdstukken, waarin 
ik het heb over de huidige situatie. Ze zullen roepen: daar heb je de klimaatscepticus 
weer. Ik denk dat veel mensen over me heen zullen vallen. Maar goed, laat ze maar 
komen.' 
 
'Nog niets aan de hand', heet het voorlaatste hoofdstuk. Dan vraagt u er ook wel 
een beetje om. 
'Als je kijkt naar de zeespiegel - en daarin word ik gesteund door kennisinstituut  
Deltares - ís er in feite ook nog niks aan de hand. De zeespiegel stijgt wel, omdat we 
aan het einde van een ijstijd zitten. Maar van een versnelling is nog geen sprake.' 
De zeespiegel stijgt omdat we aan het einde van een ijstijd zitten. 
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Net bekend geworden: 2016 was het warmste jaar ooit gemeten. 
'Ja, de temperatuur is aan het stijgen, van 1900 tot nu zie je een heel duidelijke op-
warming. We zijn nog uit het dal aan het klimmen van de Kleine IJstijd, de koele pe-
riode tussen ongeveer 1300 en 1850. En nu zitten we in de nadagen van een El Niño, 
dat is bepalend voor de warmte van vorig jaar. El Niño's zijn de opvliegers van het 
klimaat, hè? Die mag je niet als maatgevend beschouwen. Je zult zien dat 2017 niet 
meer in die recordreeks zit.' 
 
De zeespiegel steeg de afgelopen duizend jaar met ongeveer een millimeter per 
jaar. Momenteel is dat, afhankelijk van hoe je meet, anderhalf of drie millimeter 
per jaar. Dat is toch een versnelling? 
'Het punt is dat het vaker nu weer wat harder en dan weer wat zachter gaat. Het is 
gewoon heel moeilijk om die natuurlijke versnellingen en vertragingen te scheiden 
van de invloed van de mens. De redenering is: het komt allemaal door CO2. Het pre-
industriële niveau, tot het jaar 1780 was 280 delen per miljoen luchtmoleculen. Toen 
de metingen begonnen, in 1958, was het 310. En nu zitten we op 400. Er is dus wel 
degelijk een versnelling opgetreden in de uitstoot van CO2. Dan zou de zeespiegel 
daar toch op gereageerd moeten hebben? Maar in plaats daarvan zien we dat de zee-
spiegel nog steeds in hetzelfde ritme stijgt als eind negentiende eeuw.' 
De satellietmetingen lopen nog te kort om een trend vast te stellen. 
 
Het duurt nu eenmaal een tijdje voordat de grote ijsmassa's reageren, zeggen de 
glaciologen. 
'Maar die glaciologen kijken op korte tijdschalen. De satellietmetingen lopen nog te 
kort om te kunnen zeggen: we hebben de trend te pakken. Bedenk dat we tussen 
1940 en 1970 een periode van temperatuurdaling hadden, en van 1920 tot 1940 een 
van stijging, net zo snel als in de jaren negentig. Dus we meten alleen nog maar in 
een periode waarin de gletsjers zich terugtrekken. 'En weet je wat er in de Alpen en 
Alaska onder die gletsjers vandaan komt? Bossen die daar in de Romeinse tijd ston-
den! Dat is een aanwijzing dat we nog binnen de bandbreedte zitten van de natuur-
lijke fluctuaties. Wat mij betreft kun je niet op basis van waarnemingen vanaf 1979 de 
toekomst voorspellen. Daarvoor zijn de fluctuaties en de onzekerheden van het sys-
teem gewoon te groot.' 
 
Laten we het eens omdraaien. Meer CO2 betekent meer energie in het systeem. 
Meer energie betekent ijssmelt en meer warmte in zee. En dat betekent: meer zee-
spiegelstijging. Welke schakel in die keten van oorzaken en gevolgen klopt vol-
gens u niet? 
'De gevoeligheid van het klimaat voor CO2. Kijk, niemand ontkent dat we extra CO2 
in de atmosfeer hebben gebracht, en niemand ontkent dat CO2 een broeikasgas is. De 
vraag is alleen hoe sterk het effect is. Het IPCC hanteert op dat punt een brede mar-
ge: 1,5 tot 4,5 graad temperatuurstijging als je de hoeveelheid CO2 zou verdubbelen. 
Maar als je puur naar CO2 kijkt, is het niet meer dan 1 of 1,5 graad. Je komt op 4 gra-
den doordat men ervan uitgaat dat meer CO2 zorgt voor meer waterdamp, waardoor 
je meer opwarming krijgt. Een versterking, dus. Maar er zijn ook negatieve terug-
koppelingen, zoals lage wolken die het zonlicht tegenhouden. 
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'Daar zit een belangrijk deel van de discussie. Veel mensen zeggen: die klimaatgevoe-
ligheid zal wel heel hoog zijn. Maar op basis van de zeespiegel en wat ik in het ver-
leden zie, denk ik: het zit aan de lage kant. Misschien is het anderhalve graad, maar 
het zal zeker niet meer zijn.' De klimaatgevoeligheid van nu zit aan de lage kant. 
 
Toch zijn er uit de prehistorie ook aanwijzingen dat het klimaat juist wél gevoelig 
is voor CO2. Neem het midden-Plioceen, zo'n 3,2 miljoen jaar geleden. Door na-
tuurlijke oorzaken zat er toen net zoveel CO2 in de dampkring als vandaag. Maar 
de temperatuur lag een goede 5 graden hoger, de ijskappen waren nagenoeg weg 
en de zeespiegel was 6 tot 20 meter hoger. 
'Ja, maar in die tijd hadden we een totaal andere situatie. De Milankovic-situatie, de 
stand van de aarde ten opzichte van de zon, was anders, Noord- en Zuid-Amerika 
lagen los van elkaar, de zeestromingen liepen compleet anders. Ik vind dat geen 
goede vergelijking met de huidige situatie.' 
 
In het Krijttijdperk zag je het weer: de dampkring liep vol met natuurlijk CO2, de 
temperatuur steeg, en de zeespiegel stond zelfs 100 meter hoger. 
'Allemaal waar. Je hoeft niet lang te zoeken naar periodes waarin de zeespiegel hoger 
was. Maar de vraag is: hoeveel ervan komt door CO2? Ik ontken niets, ik zeg niet: it 
won't happen. Het kan allemaal best. Maar ik zeg: tot dusver lijkt het mee te vallen 
met de invloed van CO2. Heel zorgvuldig, in die woorden.' 
Tot dusver lijkt het mee te vallen met de invloed van CO2. 
 
Intussen lijken we af te stevenen op een wereld die net zo warm is als het Eemien. 
De vorige keer ging de zeespiegel 6 meter omhoog, door smelt van de ijsmassa's... 
'O, maar we hebben de temperatuur van het Eemien nog lang niet bereikt! Aan de 
polen was het destijds 5 graden warmer dan nu. Dat het zo hoog wordt als het Ee-
mien lijkt mij heel onwaarschijnlijk. Omdat de Milankovic-cycli het niet aangeven, en 
CO2 het in mijn optiek niet voor elkaar kan krijgen.' 'De geschiedenis zal bewijzen 
dat ik gelijk heb', zo schijnt de ontdekker van het ritme in de ijstijden Milutin Mi-
lankovic (1879-1958) gezegd te hebben. Dat diepe, instinctieve gevoel gelijk te heb-
ben; maar ook het besef dat het nog eeuwen duurt voor je het zeker weet. Geen won-
der dat Kroonenberg de Servische wiskundige ziet als een van zijn helden. 'Ik noem 
mijzelf klimaatrelativist', zegt hij even later. 'Géén scepticus, zo'n denier die ontkent 
dat het klimaat verandert. Er zijn een heleboel dingen waarin ik meega. En ik ben 
voor onderzoek, alsjeblieft méér onderzoek!' 
 
Intussen staat uw naam soms op lijsten van klimaatsceptici, tussen de fossiele 
lobbyisten en de complotdenkers. 
'Ja, het zij zo. So be it. Daar lig ik niet wakker van.' 
 
Vindt u dat niet ongemakkelijk? 
'Ach, ik wil graag het debat zuiver houden, en erkennen dat er een hoop onzekerheid 
is. Maar zeg in Nederland dat er onzekerheid is, en je hoort al bij de sceptici.' 
Ik ben meer De Groene dan Elsevier, altijd al geweest 
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Want u bent niet van de industrie? 
'Ik word als Delftenaar vaak in de rechtse hoek geplaatst, omdat ik van de olie- en 
gaslobby zou zijn. Maar mijn hart zit links. Ik ben meer De Groene dan Elsevier, al-
tijd al geweest. Mijn wereldbeeld is dat er veel ergere problemen zijn dan het kli-
maat. Als ik zie hoe in Suriname het tropisch regenwoud wordt vernietigd voor de 
goudwinning, hoe in Borneo de laatste bossen verdwijnen zodat die orang-oetans al-
leen nog maar in gevangenschap kunnen leven... Dát zou ons moeten bezighouden.' 
Hij aait zijn kat, peinst even. 'Ik zie armoede, oorlog, honger. De verrechtsing van de 
maatschappij. Ik ben van de jaren zeventig, progressie, peace, van nu af aan wordt 
het vrede. En wat je nu ziet... Wilders, Le Pen, Trump, heel Oost-Europa dat rechts-
nationalistisch wordt. Dat zijn de dingen die mij veel meer aan het hart gaan dan het 
klimaat.' Er zijn dingen die mij veel meer aan het hart gaan dan het klimaat. 
 
Hoogleraar wetenschapscommunicatie Hedwig te Molder vindt dat je de achter-
liggende wereldbeelden moet bezien. Sceptici weigeren in klimaatverandering te 
geloven omdat dat hun liberale wereld van weinig overheidsbemoeienis en goed-
kope energie ter discussie zou stellen. Bij klimaatactivisten speelt mee dat ze een 
meer natuurlijke wereld willen. Bij u zou mijn gok zijn: u kunt het niet hebben 
dat die nietige mens tóch iets zou voorstellen in de machtige geologische geschie-
denis. 
'Mijn wereldbeeld wordt bepaald door die lange geologische geschiedenis, en de we-
tenschap dat de natuur veel grotere rampen heeft veroorzaakt dan in de menselijke 
geschiedenis zijn voorgevallen. Ik ben niet bang dat de mens toch iets zou voorstel-
len, ik zou willen dat de mens minder aan zelfoverschatting zou lijden. Alles wat de 
mensen doen verliest zijn betekenis als je de kracht van de natuur naar waarde schat.' 
 

Salomon Kroonenberg, Spiegelzee - De zeespiegelgeschiedenis van de mens. 

Verschenen bij Atlas Contact (€ 21,99). 
 
 
Commentaar: 'Salomon vertelt het halve verhaal' 
Daar gaan we weer. Met nauwelijks verhuld chagrijn nemen andere wetenschappers kennis 
van het nieuwe bommetje van Salomon Kroonenberg. Wat hij schrijft over klimaatverande-
ring is niet eens zozeer onjuist, maar vooral eenzijdig, is de algemeen gehoorde klacht van we-
tenschappers die de drukproef op verzoek van de Volkskrant inzagen. 
 
'Salomons boek verandert niets aan de stand van de wetenschap zoals beschreven in het 
IPCC-rapport. En die luidt dat de klimaatgevoeligheid tussen 1,5 en 4,5 graden ligt', reageert 
hoogleraar paleo-oceanografie Appy Sluijs (Universiteit Utrecht). 'Beter dan dat weten we het 
niet. Hij kan dan wel een gut feeling hebben dat het 1,5 is. Maar dat is dus niet consistent met 
de wetenschap.' 
 
Ook klimaatwetenschapper Roderik van de Wal (Universiteit Utrecht) 'wordt niet enthou-
siast' van Kroonenbergs boek. 'Hij vergeet voor het gemak de helft van de literatuur.' - 'Hij 
citeert niet zozeer eenzijdig', oordeelt hoogleraar oceanografie Sybren Drijfhout (Universiteit 
van Southampton, KNMI), 'eerder kritiekloos en inconsistent.' 
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Zo zou Kroonenberg onderschatten hoe lang het duurt voordat de grote ijskappen reageren. 
'Alle waarnemingen die de laatste jaren van de Antarctische ijskap verschijnen, wijzen op een 
mammoettanker die langzaam maar zeker op gang komt', stelt Drijfhout. 'De vraag is niet of 
die 6 meter of meer er gaat komen, maar hoe snel.' 
 
Kroonenbergs samenvatting van de 'Zeespiegelmonitor' van Deltares uit 2014 is intussen 
'min of meer correct', bevestigt auteur Fedor Baart. In dat rapport constateert het kennisinsti-
tuut dat het vanwege alle meetproblemen 'nog te vroeg is om met zekerheid te kunnen zeggen 
dat er sprake is van een versnelling in de zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust'. 
 
Alleen wil dat nog niet zeggen dat er niets aan de hand is. 'Er is wel degelijk wetenschappelij-
ke consensus dat de zeespiegel momenteel sterker stijgt dan gedurende de 20ste eeuw', rea-
geert hoogleraar polaire meteorologie Michiel van den Broeke (UU). 'Kroonenberg heeft zijn 
eigen keuzes gemaakt als het gaat om het aanhalen van bronnen. Dat is zijn goed recht, maar 
het desbetreffende hoofdstuk geeft daardoor geen evenwichtig en compleet beeld.' 
 
'Kroonenberg vermoedt dat het wel los zal lopen', stelt Drijfhout. 'Maar met alle kennis die 
we nu hebben, is er geen reden om het onderwerp wat lacherig af te doen.' 
 
Bron: de Volkskrant, Maarten Keulemans, februari 2017 
 

 

Oudste Nederlandse keverfossiel ontdekt in Winterswijk 
 
De Werkgroep Muschelkalk Winterswijk (WMW) heeft het oudst bekende 
Nederlandse keverfossiel ontdekt. In de steengroeve van Winterswijk vonden zij 
een versteend keverdekschild (elytron) in een laag gesteente van bijna een kwart 
miljard jaar oud. Samen met paleontologen van de universiteiten van Utrecht en 
Bonn publiceerden zij hun vondst in het vakblad Paläontologische Zeitschrift. 
 
De steengroeve van Winterswijk is een belangrijke vindplaats van oeroude fossielen. 
Ten tijde van het Trias, het tijdperk tussen de 200- en 250 miljoen jaar geleden, be-
vond zich hier de kustzone van de Muschelkalkzee: een binnenzee die zich uitstrekte 
van Nederland tot en met Polen. In de groeve zijn dan ook fossielen van zowel pre-
historische land- als zeewezens te vinden. 
 
Het keverdekschild, zo'n halve centimeter lang, stamt uit het (Midden) Trias. Deze 
voor paleontologen interessante periode begon na een uitstervingsgolf, waarbij zo'n 
90 procent van al het leven op aarde verdween. In het tijdperk dat volgde maakte het 
aardse leven een herstart door, en ontstond een soort blauwdruk voor de huidige flo-
ra en fauna. Lars van den Hoek Ostende, paleontoloog bij Naturalis en niet betrok-
ken bij de Winterswijkvondst, is onder de indruk. 'Dit is pas de derde beschreven 
vondst van dergelijke fossielen uit de Muschelkalkzee. Insectenfossielen zijn dan ook 
zeldzaam. Hiermee leren we veel over de verspreiding van soorten tijdens het Trias.' 
 
Bronnen: de Volkskrant en de WMW, april 2017  

http://link.springer.com/article/10.1007/s12542-017-0343-y?_sp=d8edd32a-eb33-4185-acb8-bc95a84299b2.1493063398266
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Langnek-dinosaurussen dankten reusachtige lengte aan 'zigzagbotten' 
 
Sommige dinosaurussen dankten hun reusachtige lengte aan botten in hun rug-
gengraat, die als puzzelstukjes in elkaar vielen. De ruggenwervels van deze zoge-
noemde Sauropoda bevatten botten met groeven in zigzagvorm, die precies in el-
kaar pasten en daarmee extra stevigheid gaven aan de lange ruggengraat van de 
dieren. De rug van de dinosaurussen kon daardoor de extreme krachten weerstaan 
die werden uitgeoefend op de ruggengraat door hun grote lichaamsgewicht. 
Dat melden Amerikaanse onderzoekers in het tijdschrift Ameghiniana. 
 

 
Afbeelding: Thinkstock 
 
Fossielen 
De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen door fossielen te bestuderen van 
Sauropoda, zoals de soort Spinophorosaurus nigerensis. Deze dinosaurus had ruggen-
wervels van meer dan een halve meter. Hoofdonderzoeker John Fronimos stuitte bij 
het onderzoek op zigzaggende lijnen in ruggenwervels. De twee botten waaruit de 
wervels bestaan, blijken groeven te bevatten die precies op elkaar aansluiten.  
Ook bij mensen bestaan ruggenwervels uit twee botten, die in de loop van de jeugd 
(rond het zevende levensjaar) aan elkaar vastgroeien. Deze botten hebben echter een 
vlak oppervlak. Bij de dinosaurussen groeiden de twee delen van de ruggenwervels 
pas rond hun twintigste levensjaar aan elkaar vast. De ruimte tussen de twee botten 
vormt een zwakke plek. Maar door de zigzaggende groeven zaten de twee delen van 
ruggenwervels bij dinosaurussen echter bijzonder stevig aan elkaar vast, ook al wa-
ren de twee botten nog niet definitief aan elkaar gegroeid. 
 
Stevig 
Daardoor was de ruggengraat van de dieren minder kwetsbaar. "De groeven zorg-
den ervoor dat er meer contactgebieden waren tussen de botten", aldus Fronimos op 
nieuwssite Science Now. Als er door hun grote lichaam druk werd uitgeoefend op de 
ruggengraat, bijvoorbeeld bij het rennen, werd deze kracht door de groeven verdeeld 
over een relatief groot oppervlak. Daardoor liepen deze dieren, ondanks hun giganti-
sche ruggengraat, geen verhoogd risico op botbreuken. 
 
Bron: NU.nl, Dennis Rijnvis, maart 2017 

http://www.ameghiniana.org.ar/index.php/ameghiniana/article/view/3009
http://www.sciencemag.org/news/2017/02/zigzagging-backbones-helped-turn-dinosaurs-giants
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Wie er eenmaal oog voor heeft ziet overal fossielen 
 
Op zoek naar fossielen in de stad met Jelle Reumer 
 
Wie fossielen zoekt, hoeft de stad niet uit. Een beetje natuurstenen vloer bevat al bij-
zondere wezens genoeg, ontdekte paleontoloog Jelle Reumer. Ze schuilen in de sok-
kels van standbeelden, kijken op je neer vanuit de muren, strekken zich uit onder on-
ze voeten. Onooglijke kriegeltjes, wriemeltjes en frutseltjes, zo op het eerste gezicht. 
Maar voor wie de moeite neemt om ze wat beter te bekijken: een schatkamer vol pre-
historisch leven. 
 

   Een fossiel in een stoeptegel. © Jelle Reumer 
 

  Een ammoniet. © Jelle Reumer 
 
Dáár, in de gevel van de ABN-Amrobank in Rotterdam! Schelpen uit het Triastijd-
perk, van vér voor de dinosauriërs. Of hier, een groepje 'rostroconchen', zomaar op 
een bordes in Middelburg. Of daar, in de hal van het voormalige hoofdpostkantoor 
aan de Coolsingel, ook in Rotterdam: een doorgezaagde 'orthoceras' in de wand, van 
ongeveer 450 miljoen jaar oud. Wie gebouwen optrekt uit stukken versteende zeebo-
dem, mag verwachten dat de dode beestjes uit de muren steken. 

http://www.volkskrant.nl/photoseries/articlephotos/4451079/807d230c-0d2a-4e91-8681-f47d989c5088
http://www.volkskrant.nl/photoseries/articlephotos/4451079/8a7554c0-c35a-4db3-8b2d-7dd96dcdb2ca
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 © Jelle Reumer 
Orthoceras fossiellen. 
 
Al sinds zijn studententijd fotografeert de hoogleraar nu en dan stoeptegelwezens uit 
de diepe prehistorie. Onlangs bundelde hij er een goede honderd tot een boekje. 
Want in de vloeren, muren, stoepen en aanrechten van Nederland, daar vind je nog 
eens wat, weet Reumer inmiddels. Neem die keer dat hij na een vergadering in 
Utrecht terugliep naar het station. Viel zijn oog opeens op een soort bloem, ingestanst 
in een natuurstenen vloerplaat, midden in de binnenstad. 'Dan ga ik dus kijken. Is 
het niet gewoon een verfvlek? Maar nee, het bleek een spons. Van een soort die ik 
niet goed kon thuisbrengen.' 
 

 © Jelle Reumer  
Dit 'bekje' is een doorgezaagde brachiopode, een schelpdier. 
Gespot in een stoeprand aan de Nieuwe Rijn, Leiden.  

http://www.volkskrant.nl/photoseries/articlephotos/4451079/0c41f78c-9422-4d97-929a-35ec2037e5f9
http://www.volkskrant.nl/photoseries/articlephotos/4451079/f398028b-88db-4617-8ea7-ee9a79de8881
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Dwangneurose 
Na ruggespraak met de levendige onlinegemeenschap van fossielenverzamelaars 
kwam hij tot de conclusie dat ze bij de Lange Nieuwstraat 56 in Utrecht een beker-
spons van het geslacht Asteractinella in de stoep hebben zitten. 'Heel bijzonder. En 
erg zeldzaam', zegt hij. Uiteraard heeft hij soms bekijks. Zoals die keer toen hij met 
zijn Leidse collega Jos van den Broek op zijn knieën door Zierikzee kroop, om twee 
bijzondere solitaire koralen in een stoeprand te fotograferen. Daar zaten ze dan, twee 
middelbare heren, te turen naar een euromuntstuk dat ze voor de maatvoering naast 
het fossiel hadden gelegd. 'Tegen een paar voorbijgangers heb ik toen maar gezegd 
dat mijn vriend een dwangneurose heeft en muntstukken pas kan oprapen nadat hij 
er een foto van heeft gemaakt.' 
 

 © Jelle Reumer  
De bijzondere Asteractinella-spons, Lange Nieuwstraat, Utrecht. 
 

 © Jelle Reumer 
Zee-egel van ca. 40 miljoen jaar oud, Hoog-Catherijne, Utrecht. 
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De stoeprandpaleontoloog maakt school. Gestaag druppelen vanuit alle windstreken 
de foto's bij hem binnen. Van monumenten, grafzerken, gevelplaten en stoepranden, 
steeds weer met die wriemeltjes erin. Een dame stuurde hem een foto van haar aan-
recht, met een Michelinia en een kleine rostroconch erin. Een ander stuurde hem een 
zee-egel uit Noord-Frankrijk. En in Leiden spotte een collegawetenschapper een 
tweede Asteractinella, pal voor het studentencentrum nota bene. 
 
Wie er eenmaal oog voor heeft, ziet de beestjes overal. Daar, in de muur van het Sint 
Servaasklooster in Maastricht! Drie dikke zee-egels. Of daar, in de Domtoren! Een 
oester, vermoedelijk een Exiogyra virgula. En daar, in de buitenmuur van het nieuwe 
Haarlemse verzamelgebouw De Appelaar! Het lijkt wel een schijfvormige nummu-
liet uit het Laat-Eoceen, determineert Reumer. 'Ik zou nog wel wat meer van die heel 
oude sponzen willen vinden', zegt hij. 'En nog wat meer rostroconchen. Het is toch 
hartstikke leuk dat dit zomaar overal om ons heen zit?' 
 
Fossiel gespot? 
Ook een bijzonder fossiel in uw stoep, muur of aanrecht? Neem dan een foto met een 
muntje erbij voor de maatvoering, en stuur die op naar jellereumer@jellereumer.nl. 
'Deze wezens bieden ons een venster op het diepe verleden', vertelt de Utrechtse 
hoogleraar paleontologie Jelle Reumer. 'Maar uiteindelijk gaat het mij toch vooral om 
de lol. Het pure plezier van die dingen vinden. Hetzelfde kinderlijke genoegen 
waarmee je een mooie schelp vindt op het strand. Of, zo je wilt, een bijzondere post-
zegel die nog ontbrak in je verzameling.' 
 

 © Jelle Reumer 
Ammoniet van ca. 155 miljoen jaar oud in de vloer van winkelcentrum Hoog-Catherijne. 
 
Bron: Volkskrant: Maarten Keulemans, januari 2017 

mailto:jellereumer@jellereumer.nl
http://www.volkskrant.nl/photoseries/articlephotos/4451079/23304db6-90c5-4d1d-9ef1-b83284b01011
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Over verre excursies gesproken    
 
Enkele opmerkingen en vragen, die opwellen als je weer eens met het verleden 
bezig bent. Laat ik duidelijker zijn: wij hebben in onze afdeling een mooie traditie 
opgebouwd: begin 70-er jaren van de vorige eeuw begonnen we met onze meer-
daagse excursies, namelijk naar het buitenland met één overnachting. Al snel werd 
een en ander omgezet in een vierdaagse excursie met Hemelvaart, dus 3 overnach-
tingen. Dat hebben we min of meer vastgehouden gedurende zo’n 40 jaar. Met be-
hulp van allerlei hulpmiddelen werd er informatie verzameld over mogelijke ex-
cursiedoelen en dan werd er beslist. 

                
 
 
 
 
 
 
 
Fränkische Schweiz 
In 1994 en in 2001 bezochten we de Fränkische Schweiz en ik moest daaraan terug-
denken toen, eind 2016, Jan Drent een stukje schreef over dit gebied. Hij deed dit 
omdat de Fränkische Schweiz weer genoemd werd als mogelijk excursiedoel. Ik her-
innerde me enkele verslagen uit het verenigingsblad van afdeling Utrecht (Geograaf 
jan/feb. 2017 en Geograaf nov./dec. 2015), die allebei over hetzelfde gebied gingen. 
Als alle gegevens naast elkaar worden gezet, krijg je wel een merkwaardig beeld. 
Enfin, bekijkt u het zelf maar. 
 
Groeve Gräfenberg: Utrecht heeft redelijk goede vondsten gedaan. Toegang alleen 
in het weekend en tegen een fikse afkoopsom: 120 euro voor  de totale groep, prijs-
peil van 2015. De groeve werkt op deze plek tot ongeveer 2018, verhuist dan naar de 
andere kant waar de interessante lagen ontbreken. In 2016 was de interessante laag al 
niet meer bereikbaar volgens Jan Drent. 
 
Groeve Buttenheim: Doordeweeks wordt zoeken getolereerd, maar blijf ver van de 
machine af; in het weekend zijn er geen belemmeringen (afd. Utrecht). Er werden 
goede vondsten gedaan. Jan Drent is hier niet geweest. 
 
Groeve Drügendorf: Toegankelijk in het weekend en buiten werktijden. Redelijke 
vondsten, maar de houdbaarheid verschilt al naar gelang het een droge of natte peri-
ode is. Jan Drent constateerde dat de fossielenlaag (in 2016) op één plek bijna aan het 
oppervlak kwam, maar door het keiharde gesteente valt alles uit elkaar. 
 
Akkervondsten: De Duitse regering verplicht de boeren direct na de oogst de akkers 
in te zaaien met groengewassen. Dat betekent dat het zoeken op de akkers naar fos-
sielen klem zit. Dat geldt dus o.a. voor de zoektocht naar sponzen van de Kälberberg. 
Afdeling Utrecht vond daar nog behoorlijk wat sponzen. 
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Groeve Werk 3 Oberachtel, firma Bärnreuther + Dauerlein: Voor Winterswijkers 
onbekend terrein, voor Utrecht een redelijke vindplaats op een doordeweekse dag 
zonder toegangsmoeilijkheden. 
 
Groeve Mistelgau: Al vele jaren verboden terrein, maar toch regelmatig bezocht 
door fossielenjagers. Er is nog wel wat te vinden, maar het is niet overdadig. Mis-
schien wordt het een educatieve groeve. 
 
Groeve Unterstürmig: Hier is een natuureducatiecentrum ingericht en een stuk wil-
dernis aangelegd. Vondsten zijn niet meer mogelijk. 
 
Groeve Ludwag I: Deze wordt tegenwoordig gebruikt als depot voor zand en grind. 
 
Groeve Ludwag II: Hier is een fraaie natuurwandeling te maken. Aan fossielen is er 
niet veel (was ook al zo toen Winterswijk er in 2001 op bezoek kwam). 
 
Al met al hangt het oordeel over vindplaatsen deels af van de verschillende ervarin-
gen die men er heeft opgedaan. In kort tijd kunnen er flinke veranderingen optreden, 
zodat het soms lijkt alsof men elkaar tegen spreekt. 
In onze afdeling is een excursie naar de Fränkische Schweiz niet meer aan de orde, 
denk ik. Jammer, het was altijd heel gezellig, zowel binnen als buiten de groeves. 
 
 
Cees Ehlers 
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De wereld tijdens het Devoon  
 
Het huidige Europa lag tijdens het Devoon op drie tectonische platen: Scandinavië, 
Europees Rusland, de Benelux en Engeland lagen op de schol Baltica, Schotland en 
Noordelijk Ierland vormden samen met Noord-Amerika de schol Laurentia en 
Frankrijk, Zuid-Duitsland, Bohemen en het Iberisch schiereiland lagen op Variscisch 
Europa. Aan het einde van de Devoon botste Variscisch Europa op Baltica en veroor-
zaakte de Variscische ofwel Hercynische plooiing in het Carboon. 
 
Het CO2-gehalte van de atmosfeer was zeer hoog in het Devoon. Mede daardoor was 
ook de temperatuur tot wel 10 graden hoger dan nu. In de twee helft van het Devoon 
daalde het CO2-gehalte sterk, waarschijnlijk door de zich ontwikkelende vegetatie 
die veel koolzuurgas uit de atmosfeer haalde. De temperatuur daalde daardoor ook 
terwijl het zuurstofgehalte juist toenam. 
 
Belangrijke fossielhoudende ontsluitingen in onze omgeving zijn te vinden in Groot-
Brittannië, Duitsland en België. De beroemde leisteen van Bundenbach in de Huns-
rück is een zogenaamde lagerstätte, een vindplaats met buitengewoon goed gecon-
serveerde fossielen. De lagen hier zijn uit het Onder-Devoon (370 miljoen jaar oud). 
Ze zijn ontstaan in een tamelijk diepe zee ten zuiden het Old Red Continent. Op de 
bodem was bijna geen zuurstof, waardoor het detritus nauwelijks wegrotte. Er wor-
den (werden) vooral  veel zee- en slangsterren en zeelelies gevonden, maar ook trilo-
bieten. Andere fossielen, zoals koralen, planten en orthocerasssen zijn ingespoeld. 
Het uitprepareren gaat aan de hand van röntgenfoto’s, die een duidelijk beeld van de 
fossielen geven omdat die van pyriet zijn. Er wordt zelfs een klein diertje gevonden, 
Mimetaster, dat gezien wordt als de enig bekende nakomeling van de Marella uit de 
Burgess Shale. 

               Mimetaster 
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De nautilusachtigen beleven een sterke expansie in het Devoon. Ze hadden een bloei-
tijd in het Ordovicium, vielen terug in het Siluur en breidden zich weer uit in het De-
voon. Veel staafnautiloiden, maar toch ook opgerolde. En de eerste ammonietachti-
gen. De zeelelies floreerden goed in het Midden-Devoon maar vielen sterk terug bij 
de grote Frasnien/Famennien-uitsterving in het Laat-Devoon. In het Carboon her-
stelden zij zich weer. De zeeschorpioenen hadden hun hoogtepunt in het Laat-Siluur 
en het Vroeg-Devoon. Ze stierven uit in het Perm. Ze leefden inbrak en zoet water en 
konden monsterachtig groot worden. In Wilwerath bij Prüm zijn grijpers gevonden 
van een exemplaar dat 2,50 m lang geweest moet zijn. 
 
De flora ontwikkelde zich tijdens het Devoon van een magere vegetatie van lage 
plantjes tot bossen met bomen van zo’n 10 m hoog. De eerste zaadplanten ontston-
den ook tijdens het Devoon. Door deze snelle evolutie van de flora kon zich ook het 
dierlijk leven op het land ontwikkelen. Eerst kleine geleedpotigen zoals spinnen en 
miljoenpoten, daarna ontstonden uit kwastvinnige vissen die het land opgingen om 
eitjes in poelen te leggen, de eerste amfibieën. Kwastvinnige vissen, longvissen, pant-
servissen, stekelhaaien en andere vissen zijn veel gevonden in Schotland, bijvoor-
beeld in Achanarras. Het Devoon wordt ook het wel het tijdperk van de vissen ge-
noemd. Het oudst bekende landdier is momenteel de Tiktaalik uit Canada. 
 

 
 Landschap en dieren in het Devoon. Midden links een duikende Tiktaalik. Afb.: M. Hattori 
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Tijdens het Midden-Devoon hebben zich op de plekken waar nu de Ardennen en de 
Eifel  liggen, op uitgebreide schaal riffen ontwikkeld, met een grote rijkdom aan bra-
chiopoden, trilobieten, koralen en andere rifdieren. Boussu en Fagne, Gerolstein en 
Vireux (overigens geen riffauna) zijn bekende namen. Ook stromatoporen (die te-
genwoordig tot de sponzen worden gerekend) komen veel voor. Het min of meer 
raadselachtige fossiel Receptaculites, dat gekenmerkt wordt door een zonnebloemach-
tig oppervlaktepatroon, is ontmaskerd als een kalkalg (afbeelding hieronder). 
 

 
 
Samenvattend de ontwikkelingen tijdens het Devoon: 
 

 Planten veroveren het land 

 Koralen: sterke ontwikkeling 

 Tweekleppigen: tieren welig 

 Nautiloiden: bloei in het Ordovicium, terugval in het Siluur, expansie in het 
Devoon 

 Ammonieten: verschijnen in het Devoon 

 Sponzen: matig aanwezig 

 Cystoiden: sterven uit in Midden-Devoon 

 Zeelelies: veel in Siluur, toename tot in Midden-Devoon, terugval in de  
Frasnien-uitsterving, herstel in het Carboon 

 Trilobieten: eind Ordovicium:  veel families uitgestorven, nieuwe genera  in 
het Siluur en het Devoon. Na het Eifelien sterke afname 

 Zeeschorpioenen: hoogtepunt in Laat-Siluur en Vroeg-Devoon 

 Brachiopoden: sterkste verbreiding in het Devoon 

 Vissen: Devoon is tijdperk van de vissen. Pantservissen, kaakloze vissen, ste-
kelhaaien, kwastvinnigen, eerste kraakbeenvissen 

 Eerste viervoeters (Tiktaalik, Acanthostega) 
 
 
Samenvatting van Hans Steur, van zijn lezing voor de NGV Winterswijk in september 2016 
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BESTUUR 
 
Voorzitter   Henk Gerrits 
     
Secretaris   Cees Ehlers, tot  01-09-2017 

Jan Drent, vanaf 01-09-2107 
     
Penningmeester  Ben Oostendorp 
    tel. 0544-461661 

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

t.n.v. Ned. Geol. Ver.,  Afd. Winterswijk 
 
Leden    Gerard Goris 
    Jos Lankamp 
    Cees Ehlers, vanaf 01-09-2017 
     
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  
 
Statutair kan het bestuur aangevuld worden tot zeven personen. 
Kandidaten wordt verzocht zich bij één van de bestuursleden te melden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Van de redacteur 

 
Dank aan de auteurs en inzenders van tekst en beeld voor jullie bijdragen 
aan dit voorjaarsnummer van Mozaïek. 
 
Voor iedereen geldt als altijd: graag uw bijdragen 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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   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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