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Voorwoord 
 

Economische wetten worden regelmatig  
vergeleken met de wetmatigheden in de 
natuur. En er lijken inderdaad ook wel 
overeenkomsten te zijn. Zo wordt bij-
voorbeeld vaak gezegd dat een van de 
belangrijkste mechanismen achter de 
meeste economieën de ‘survival of the 
fittest’ is. Daarmee worden we overigens 
al snel op het verkeerde been gezet, aan-
gezien velen dit interpreteren als ‘het 
recht van de sterkste’, en dat laatste dan 
ook meteen heel letterlijk nemen. Dit 
terwijl met ‘the fittest’ eigenlijk de orga-
nismen bedoeld worden die zich het bes-
te weten aan te passen aan de omstan-

digheden in de omgeving waarin ze 
moeten zien te overleven. 
Een economische wet waar je, zeker ook 
in vergelijking met de natuur, vraagte-
kens bij kunt zetten, is die van de (schijn-
baar oneindige) behoefte aan groei. 
Oftewel: ‘stilstand is achteruitgang’. 
Gelukkig wordt dit dogma de laatste ja-
ren in nieuwe, duurzame economische  
modellen danig genuanceerd. Immers na 
ongebreidelde groei volgt vaak een hele 
diepe crisis. Ook in de natuur. Aan eigen 
succes ten onder gaan. De mensheid zelf 
zou daar wel eens het meest duidelijke 
voorbeeld van kunnen worden … 
Op veel vlakken ligt wat mij betreft de 
oplossing in het bewust sturen op kwali-
teit in plaats van kwantiteit. 
Waarom nu dit verhaal? Het digitale 
Mozaïek gaat met 2018 het zesde jaar in. 
Wat daarbij opvalt, is dat het tot voor 
kort bij ieder volgende nummer een aan-
tal pagina’s groeide. Dat was niet vol te 
houden. Is het nu met ‘slechts’ 21 pagi-
na’s een minder geslaagde uitgave? Ik 
denk het niet. Aangezien u als lezer dit 
bepaalt, zou ik zeggen: Oordeelt u zelf!  
 
Adam Haarhuis, redacteur 
 
  In dit nummer o.a. : 
 

Postzegels met een geologisch thema 
  
Aardkundige waarden in Winterswijk 
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Verslag van de verenigingsavond 
van 9 oktober 2017 
 
Door ziekte in de familie moest onze ge-
programmeerde spreker G. Doornbos 
zijn lezing over de Needse Berg helaas 
afzeggen. Onze eigen Willem Peletier, 
die altijd wel een verhaal paraat heeft, 
viel voortreffelijk in met zijn voordracht: 
 
Geologie op postzegels 
 
Geologische onderwerpen komen be-
hoorlijk vaak voor in de postzegelwe-
reld, zo bleek uit de lange reis die we 
deze avond aan de hand van Willems 
kleurrijke verhaal maakten. Al meteen 
werd ons een stuk geologische historie 
voorgeschoteld met een postzegel van 
Oostenrijk met de beeltenis van Alfred 
Wegener erop. Deze Duitse onderzoeker 
was zeer belangrijk voor de geologische 
wetenschap. Tenslotte is hij één van de 
grondleggers van onze kennis met be-
trekking tot de platentektoniek. 
 

 
 
Willem kon vervolgens putten uit een 
enorm scala aan postzegels uit alle hoe-
ken van de wereld met zeer diverse geo-
logische thema’s. Zo had Ierland (Éire) 
de complete Ierse geologische kaart in 
miniatuurvorm op een zegel afgebeeld.     

De voormalige Sovjet-Unie leverde iets 
aparts, namelijk een postzegelafbeelding 
met de toepassing van seismiek, als geo-
techniek een onmisbare methode in het 
veld voor delfstof-prospectie. 
 

 
Vanzelfsprekend ontbraken ook de 
fossielen niet: 
 

 trilobieten uit Tsjechië 
 een slak uit Denemarken 
 een mammoetkies uit Korea 
 gryphea’s uit Luxemburg 
 een ammoniet uit Nederland 
 fossiele vissen uit Zimbabwe 
 een Megalodon-tand uit Angola 
 versteend hout uit Mozambique 
 Versteend hout uit Duitsland (de 

fameuze boomstammen bij het 
museum in Chemnitz). 
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Met de plooiing in een diabaasgang 
(van de Alandeilanden) gingen we naar 
de gesteenten: gneis, kogelgraniet en 
rapakivi op postzegels uit Finland. 
 

    

    

    

Vervolgens liet Willem een hele reeks 
mineralen / elementen aan bod komen: 
goud, koper, zwavel, diamant, antimo-
niet, fluoriet, agaat, azuriet, gips, calciet 
en woestijnroos (gips of bariet en zand). 
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Zeer dankbaar en populair is het afbeel-
den van grote sauriërs op postzegels: 
 

 stegosaurus, West-Sahara 
 dimetrodon(achtige), Cuba 
 tyrannosaurus, Polen 
 tyrannosaurus-skelet, Engeland 
 triceratops, Tadzjikistan (afb. p. 6) 

 

    

    

Bij deze aansprekende voorbeelden 
dringt zich de vraag op of deze spetters 
ook daadwerkelijk in het desbetreffende 
land geleefd hebben, of dat de fraaie 
plaatjes bedoeld zijn voor een verhoging 
van de inkomsten uit de verkoop van 
postzegels. De vraag stellen is in veel 
gevallen gemakkelijker dan het juiste 
antwoord geven. 
 
We gaan nog even door met het pre-
historische dierenrijk: een archaeopteryx 
uit Guyana, loopsporen uit Lesotho en 
de DDR, de Verenigde Staten met een 
paard, een mammoet, een mastodont  en 
een sabeltandtijger (zie afb. op pag. 6). 
Bulgarije leverde een postzegel met een 
brachiosaurus op. 
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De delfstofwinning is een verhaal apart; 
Willem laat ons postzegels zien met 
betrekking tot de winning van bauxiet, 
ijzererts, aardolie en steenkool. 
 

 
 
En dan zijn er nog de “grommende” 
geologische onderwerpen die veel in-
druk maken: de heilige berg Fuji in Ja-
pan, de vulkanen Merapi en Krakatau in 
Indonesië, de Hekla en ook de nieuwe 

vulkaan Surtsey op IJsland, de branding 
op de bazaltzuilen van de ‘Giant’s 
Causeway’ in Noord-Ierland en de 
‘Old Faithful’ in de USA. 

    

    
Niet grommend, maar net zo interessant  
zijn tot slot de postzegels met de grotten 
van Postojna en de indrukwekkende 
kalkterrassen van Pamukkale in Turkije. 
 

   
 
Willem heeft ons een boeiende en geva-
rieerde reis over de aardbol laten maken. 
Het was bovendien extra leuk om plaat-
sen en verschijnselen tegen te komen die 
je ooit reeds in het echt hebt gezien. 
     

Verslag: Cees Ehlers 
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Verenigingsavond 13 november 
Nico Willemse: Geologische en 
archeologische bezienswaardig-
heden in Winterswijk 
 
Nico Willemse is projectleider bij RAAP, 
NGV lid van onze afdeling en een van 
de twee auteurs van de Cultuurhistori-
sche Atlas van Winterswijk (Neefjes en 
Willemse, 2009). Hij heeft onlangs een 
rapport geschreven over de geologische 
en aardkundige bezienswaardigheden 
in de gemeente Winterswijk, waarover 
hij deze avond zal uitweiden. 
 
Het gaat feitelijk om de beleving van het 
Winterswijkse landschap en de aard-
kundige waarden daarvan. Aardkundige 
waarden zijn die onderdelen van het 
landschap die iets vertellen over de na-
tuurlijke ontstaanswijze van een ge-
bied. Ze hebben betrekking op de zoge-
naamde niet-levende natuur. Onder 
aardkundige waarden vallen zowel 
geomorfologische objecten en patronen 
(aardkundige vormen/reliëf), alsook 
geologische en bodemkundige waarden, 
die respectievelijk onder en in de bodem 
verscholen liggen. Geologie, bodems en 
reliëf hebben in samenhang met ecologie 
cultuurhistorie en landgebruik sterk bij-
gedragen aan de zeer rijke landschappe-
lijke verscheidenheid van de gemeente 
Winterswijk. 
 

 
Stroomribbels in een Winterswijkse beek. 

Er zijn verschillende redenen waarom 
aardkundige waarden behouden moeten 
blijven en beschermd moeten worden. 
Deze redenen zijn ethisch (aardkundig 
erfgoed), esthetisch (belevingswaarde 
landschap), recreatief-toeristisch (eco-
nomisch), educatief en wetenschappelijk 
van aard. Veel aardkundige objecten zijn 
daarbovenop als milieuvoorwaarde voor 
flora en fauna van zeer grote betekenis. 
Aardkundige waarden zijn in de regel 
onvervangbaar. Het verlies hiervan is, 
net als bij archeologische waarden het 
geval is, onomkeerbaar. 
 

  
 Uitzichtpunt Corler es. 
 
Onderdelen van het complex van bo-
dem, ondergrond en reliëf hebben bin-
nen de gemeente Winterswijk zulke 
kenmerkende of bijzondere kwaliteiten, 
dat de provincie Gelderland ze als aard-
kundig waardevolle gebieden van bo-
venlokaal belang heeft opgenomen in 
het provinciale Streekplan van 2005. In 
het rapport ‘Gea-objecten Gelderland’ 
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(Gonggrijp, 1988) is een overzicht sa-
mengesteld van de belangrijkste geolo-
gische, geomorfologische en bodemkun-
dige objecten van Gelderland. Winters-
wijk is met 26 objecten grootleverancier 
in deze inventarisatie. 
 

 
Bodem, aardkundige waarden en natuur 
gaan hand in hand. 
 
Winterswijk ligt aan de rand van het 
Bekken van Münster (Krijt). Het bekken 
zelf is een dalend gebied. Gelderland, 
Overijssel, Brabant en Limburg vormen 
een stijgend deel aan de westzijde hier-
van. Mede door de langdurige rek is er 
een grote variatie aan landschappen. 
In het Carboon kwam veel landmassa 
naar het Noordelijk Halfrond toe (ons 
land lag toen op de evenaar). Winters-
wijk lag vlak bij land in ondiep water; 
met name kustmoerassen). De botsing 
van Afrika met Europa heeft ook gevol-

gen gehad voor Noord-Europa. Naast 
stijging en daling traden er eveneens 
horizontale verschuivingen op. Vanuit 
de Alpen zijn slenken goed te volgen. 
Het unieke is dat verschillende lagen in 
het bekkensysteem door plooiing min of 
meer op dezelfde diepte liggen. 
 
Voor Winterswijk zijn de dagzomende 
afzettingen uit het Trias natuurlijk een 
bekend fenomeen. In die periode is er 
een ondiepe en regelmatig droogvallen-
de (Muschelkalk-)zee met woestijneilan-
den in een tropisch klimaat. Ook van de 
twee daarop volgende perioden (Jura en 
Krijt) zijn er, eveneens met name in het 
oostelijke deel van de gemeente, ver-
schillende afzettingen aan of dicht onder 
het oppervlak aanwezig. 
 
Tertiair materiaal is in grote delen van 
de gemeente zeer dicht onder het maai-
veld aanwezig. In het Mioceen is er 
sprake van een ondiepe kustzone, 
vooral met kleiig zand, afgezet in een 
subtropisch klimaat. In Winterswijk zijn 
hiervan veel afzettingen te vinden, met 
als bekend voorbeeld uiteraard Miste. 
 

     
Verticordia punctata uit Miste. Afb. WTKG 
 
Van daar gaat het langzaam naar het 
Pleistoceen met de IJstijden toe en trekt 
de zee zich terug.  Warme en koude 
klimaten wisselen elkaar af. Een grote 
dalvlakte, zeer diep ingesneden, strekt 
zich langs de westzijde van Winterswijk 
uit richting Vreden-Enschede. Er loopt 
een smeltwatergeul, onderdeel van het 
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desbetreffende dalsysteem, door het 
buurtschap Meddo. 
 
Fraai zijn diverse zichtbare relicten van 
al deze geologische ontwikkelingen. 
In de akkers bij de Rijksgrenspaal 779-
780 vinden we de kenmerkende rode 
Bontzandsteen uit het vroege Trias. Het 
betreft de oudste dagzomende afzettin-
gen in dit deel van Nederland. 
 

 
Aangeploegde bontzandsteen op de akker. 
 
We kennen ook de Valkeniersbulten: 
zo uit het landschap omhoog rijzend; 
het betreft een onder het ijs gevormde 
keileembult. Verder is er de Plaggen-
dekkengordel van Henxel naar Ratum 
met akkers langs een beekdal (uniek 
voor Nederland). En er is het kleiplateau 
het Grote Veld, ten oosten van de 
smeltwatergeul. De omgeving van de 
Driemarkweg toont ook kleivorming. 
 

 
Kleigroeve langs de Driemarkweg. 

   
  Oude beekmeanders. 
 
Insnijdende beken laten geologische ont-
sluitingen zien, onder andere de Kleine 
Beek in Kotten (Planerkalken). Verlaten 
beekdalen zien we onder meer bij de 
Slinge in de Brinkheurne. En zo zijn er 
nog veel meer kenmerkende aardkundi-
ge waarden aanwezig in ons vertrouwde 
Winterswijkse landschap. 
 

   
  Staringputje. 
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Toch is al dit landschappelijk schoon 
maar nauwelijks bekend bij het publiek. 
Gidsjes worden meestal gebruikt door 
mensen die de inhoud hiervan toch al 
wel kenden; de echte leken worden 
hiermee niet of nauwelijks bereikt. Er 
dient een plan van aanpak te komen om 
waardevolle aardkundige elementen te 
beschermen. Nederland loopt hiermee 
duidelijk achter vergeleken met diverse 
Europese landen. De bevolking moet 
meer geprikkeld worden. Er dient nage-
dacht te worden over een toeristisch 
concept; allerlei zaken in de natuur wor-
den bestudeerd, maar het landschap zelf 
bijna niet. “Ken je eigen landschap” 
moet het motto worden. 
 

 
Niet overal is de informatievoorziening ‘up 
to date’.  Locatie boring Plantegaarde. 
 

Na de pauze was er ruimte voor vragen, 
opmerkingen en discussie. Enkele items 
en uitspraken na de pauze: 
 

 schildjes bij interessante zaken en 
markante plekken. Kan via WCL- 
QR-codes. 

 belangstelling (proberen te) wek-
ken is al een heel oud thema. 

 vouwbladen (tekst en foto’s, en 
vooral een goede kaart). 

 de geologie opnemen in de fiets-
knopenroutes. 

 de Nederlandse overheid is over 
het algemeen niet erg belangstel-
lend als het om geologie gaat. 

 interesse bij schooljeugd is gering. 
 Gerrit Griffioen-routes bewerken. 
 Geologie-kisten als hulpmiddel 

voor educatie / kennismaking. 
 beleving van het landschap moet 

bij de kinderen beginnen! 
 
Het RAAP-rapport komt beschikbaar. 
Als het zover is, zal hier in het Mozaïek 
melding van gemaakt worden. 
 

      
 
          Verslag: Cees Ehlers & RAAP 
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Fossielen tonen wonderlijk proces aan: 
oerboom reet zichzelf open om weer door te kunnen groeien 
 
Nieuwe fossielen tonen hoe de vroegste bomen op aarde voortleefden door een 
wonderlijk proces van zelfvernietiging. Deze bomen groeiden door zichzelf 
vanbinnen open te rijten, iets in te storten - en dan toch weer door te groeien. 
‘Er is voor zover we weten geen andere boom in de geschiedenis van het leven die 
zoiets geks doet’, aldus een van de Britse onderzoekers die het fenomeen ontdekte. 
 

 
 
Deze zogeheten 'cladoxylopsiden' waren palmboomachtige reuzen die tot een 
meter of 12 hoog werden. Ze koloniseerden de aarde van zo'n 390 tot 360 miljoen 
jaar geleden in het Devoon, een tijdperk waarin er op het land nog nauwelijks dieren 
leefden. Nieuwe, extreem goed bewaard gebleven fossielen uit China onthullen nu 
pas hoe de bomen er vanbinnen uitzagen: ze waren grotendeels hol van binnen, met 
daar om-heen een wand vol houtachtige vaatbundels, die ieder hun eigen jaarring 
hadden. Zo bestond de boomwand in feite uit honderden dunne boompjes, bijeen-
gehouden door zachter weefsel. 
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Groeien deed de oerboom heel anders dan moderne bomen: als hij dikker werd, 
barstten zijn strengen letterlijk open in een wonderlijk proces van voortdurende 
zelfvernietiging en -reparatie, schrijft het Chinees-Brits-Amerikaanse onderzoeks-
team dat de nieuwe fossielen bestudeerde deze week in vakblad PNAS. Gaandeweg 
werd hij bovendien zo zwaar dat hij inzakte, waardoor de boom onderaan uitstulpte. 
'Deze boom scheurde zijn skelet open en stortte in onder zijn eigen gewicht, terwijl 
hij bleef leven en groeien en zich ontwikkelde tot de dominante plant van zijn tijd', 
zoals het Britse teamlid Chris Berry van de universiteit van Cardiff het verwoordt in 
een toelichting. 
 

 
Doorsnedes van een cladoxylopside-fossiel. © Chris Berry 
 
Pieter Baas, houtexpert van Naturalis: 
'Ongelooflijk bijzonder. En prachtig compleet', reageert houtexpert Pieter Baas van 
Naturalis op de fossielen. Bomen moeten een lastige paradox oplossen, schetst hij: 
aan de ene kant moeten ze water en opgeloste mineralen vanaf de wortels naar de 
kroon hoog in de boom zien te krijgen, aan de andere kant moeten ze hun gewicht 
aankunnen en niet omwaaien. 'En deze boom heeft daarin een volstrekt unieke 
oplossing gevonden. Kennelijk gaven die bundels toch genoeg stevigheid om dit 
grote organisme overeind te houden én voor watertransport te zorgen. Ik vind dat 
enorm knap.' 
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Veel succes heeft het de soort overigens niet gebracht. Tegen het einde van het 
Devoon verdween deze boom voorgoed, misschien weggeconcurreerd door langere 
woudreuzen. Huidige bomen stammen af van de soort 'Archaeopteris', die rond die 
periode verscheen. Versteende resten van de oerboom die zichzelf toetakelde om te 
kunnen groeien, duiken nog altijd op in onder meer Duitsland, Schotland en de 
Ardennen. 

                                                       
 
Dat hoeft overigens niet te betekenen dat de strategie van de boom niet werkte, 
vindt Baas. 'De dinosauriërs zijn immers ook verdwenen, en heus niet omdat ze zo 
belachelijk waren ontworpen. Soms is uitsterven nu eenmaal de weg der dingen.' 
 
Bron: Volkskrant, Maarten Keulemans, oktober 2017 
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‘Nieuw ontdekte dinosoort was een mengelmoes’ 
 
Dat er miljoenen jaren geleden bijzondere schepsels op onze aardbol rondliepen, 
is bekend. Maar net wanneer je dacht dat het niet gekker kon, wordt er een nieuwe 
diersoort ontdekt die nog meer bijzonder is. Zoals de Halszkaraptor escuilliei die 
kenmerken vertoont van verschillende dieren. ‘Halszka’ had de kop en hals van 
een zwaan, de tanden van een krokodil en was familie van de Velociraptor en de 
T-rex. De nieuwe dinosaurus is onlangs gepresenteerd in: Nature. 
 

 
Het fossiel van de Halszkaraptor escuilliei (zie ook: The Guardian). 
 
Halszka 
De overblijfselen van Halszka zijn al jaren geleden gevonden bij Ukhaa Tolgod in 
Mongolië. Deze plek wordt een ware dino-begraafplaats genoemd, omdat hier al 
vaak overblijfselen van de beesten zijn gevonden. Het duurde even voordat het 
fossiel in handen van paleontologen kwam, omdat het eerst rondging in privé-
collecties en de illegale handel. Eenmaal in de juiste handen twijfelden weten-
schappers of het fossiel wel echt was, aangezien het een gekke mengelmoes van 
meerdere diersoorten leek te zijn. Pas nadat paleontologen het fossiel hadden 
geanalyseerd met behulp van de techniek microtomografie ontdekten ze dat het wel 
degelijk om één dier gaat. Microtomografie gebruikt röntgenstraling om de botten te 
scannen en reconstrueert op die manier een 3D-beeld van het skelet van Halszka. 
 
Amfibisch roofdier 
Op basis van zijn lichaamskenmerken – met een zwanenhals, zwemvleugeltjes en 
sikkelvormige klauwen – denken de onderzoekers dat Halszka een amfibisch 
roofdier was. Op land liep hij gemakkelijker dan een eend, maar ook in het water kon 
de dino goed uit de voeten dankzij zijn ‘flippers’. Zijn lange hals was ideaal om in het 
water te foerageren. Verder had hij in zijn bek een rij met tanden, en zenuwbanen in 
zijn snuit die erg veel lijken op die van de moderne krokodil. 

https://www.theguardian.com/science/2017/dec/06/smuggled-fossil-very-weird-new-species-of-amphibious-dinosaur-halszkaraptor-escuilliei
https://en.wikipedia.org/wiki/X-ray_microtomography
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“Het meest bijzondere aan deze nieuwe dinosauriërsoort is die onverwachte 
combinatie van kenmerken”, zegt paleontoloog en geoloog Dennis Voeten – één van 
de onderzoekers. “Halszkaraptor valt onder de groep maniraptora  waar naast een 
aantal uitgestorven vleesetende dinosauriërs ook de moderne vogels toe behoren. 
Alle maniraptora die tot nu toe bekend zijn, waren snelle rennende jagers. Met de 
ontdekking van Halszkaraptor hebben we aangetoond dat de maniraptora niet alleen 
aangepast waren aan het leven op land en, in de vorm van vogels, in de lucht, maar 
dat ze zelfs in het Krijt-tijdperk ook al een amfibische niche hadden ingenomen.” 
 

  
 Reconstructie van Halszkaraptor escuilliei. Het beest was geen reus; hij was ongeveer 
 70 centimeter groot en woog maximaal 1,5 kilogram. © Lukas Panzarin/Andrea Cau. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maniraptora
https://www.kijkmagazine.nl/app/uploads/2017/12/Halszka-2.jpg


 
16 

 

Nieuwe subfamilie 
Met de identificatie van Halszka is ook een nieuwe subfamilie tot stand gekomen. 
Voeten: “Uit vergelijkingen met andere dinosauriërs is gebleken dat twee andere 
soorten waarvan wat minder materiaal bekend is en die zich lastig in het plaatje van 
de bekende dinosauriërgroepen lieten plaatsen, Hulsanpes en Mahakala, de naaste 
verwanten van Halszkaraptor waren. We kunnen op basis van het beschikbare 
materiaal niet zeggen of deze ook amfibisch waren, maar er is wel naar voren 
gekomen dat deze drie zustersoorten gezamenlijk een nieuwe subfamilie vormen: 
die van de Halszkaraptorinae.” 
 
Ter land, ter zee en in de lucht 
Paleontoloog Lars van den Hoek Ostende (Naturalis Biodiversity Center), niet 
betrokken bij de studie, is enthousiast over Halszka. “Voor mij is het grote nieuws 
dat er voor dino’s een ecologische niche bij komt”, zegt hij. “Dinosauriërs zijn in 
principe landdieren, maar Halszka lijkt echt te zijn aangepast aan water. En dat is 
toch een niche die we tot dusver toeschreven aan de krokodillen, zoals Deinosuchus. 
Water heeft zo zijn nadelen; het is zo koud. Het is dan ook leuk om te zien dat 
Halszka zijn veren behield, waar de meeste verwanten in die groep ze verloren 
hebben. Een bevestiging dat de primaire functie van veren isolatie is, en pas later 
bleek dat sommige dino’s ze ook konden gebruiken om te vliegen. Als we dus vogels 
beschouwen als dinosauriërs, zijn de dino’s nu echt ter land, ter zee en in de lucht.” 
 
Bron: KIJK, Laurien Onderwater, december 2017 
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Programma verenigingsavonden NGV Afdeling Winterswijk 
 
 
Programma eerste helft 2018 
 
Ma.  8 jan. Verschillende leden van de Werkgroep Muschelkalk Winterswijk      

zullen korte lezingen houden over onderwerpen m.b.t. de steengroeve. 
 
Ma. 12 febr. Zoals in voorgaande jaren zal ook nu weer onze gebruikelijke jaarver-

gadering plaatsvinden. Na de pauze komen eigen leden aan het woord. 
 
Ma. 12 mrt. Welbekend en zeer gewaardeerd: Eric Mulder. Op de hem zo eigen  

wijze komt hij ons vertellen over het onderwerp Ichthyosauriërs. 
 
Ma.  9 apr. Bert Hummel uit Steenwijkerwold zal ons gaan vertellen over Jutland. 

Niet alleen over de geologie ervan, maar ook natuur en cultuur zullen 
aan bod komen. 

 
Ma. 14 mei Deze avond zal nog nader worden ingevuld. Misschien zou het een 

uitwisseling met de NGV-afdeling Twente kunnen worden. 
 
...         juni Een nader te bepalen bijeenkomst ter afsluiting van het seizoen. 
 
Ook dit seizoen worden de bijeenkomsten weer gehouden in de Zonnebrinkkerk. 
 
Adres: De Zonnebrink 61, Winterswijk. Aanvangstijd: 20.00 uur. 
 
 

Het afdelingsbestuur 
 
    Functie    aftredend in 
 
Henk Gerrits   voorzitter    2019 
 
Jan Drent   secretaris    2020 
      
Ben Oostendorp  penningmeester   2020 
 
Gerard Goris   lid     2020 
 
Jos Lankamp   lid     2020 
 
Cees Ehlers   lid     2019 
                                           
Statutair kan het bestuur verder aangevuld worden tot zeven personen. 
Kandidaten wordt verzocht zich bij één van de bestuursleden te melden. 
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Fossiel Haarlems Teylers Museum blijkt unieke oervogel te zijn: 
'Alsof je Monet een Van Gogh blijkt' 
 
'Alsof je Monet een Van Gogh blijkt'. Zo kenschetst paleontoloog Anne Schulp de 
ontdekking dat een van de topfossielen van het Haarlemse Teylers Museum iets 
anders is dan gedacht. Niet de versteende prehistorische oervogel Archaeopteryx, 
zoals men al sinds 1970 aanneemt, maar een kleine, gevederde roofdino die 
wetenschappers nog niet kenden. 'We zijn een Archaeopteryx armer, maar een 
unieke oervogel rijker', zegt Schulp niet zonder enig enthousiasme. 
 
De fossiele vogel uit Haarlem werd in de negentiende eeuw opgegraven in Beieren 
en maakt al sinds 1855 deel uit van de collectie van het Teylers. Pas in 1970 ontdekte 
de beroemde Amerikaanse paleontoloog John Ostrom dat er op het fossiel veertjes te 
zien zijn als je er op de juiste manier schuin overheen kijkt. Dat maakte hem de eerste 
Archaeopteryx die ooit werd opgegraven: een soort tussenvorm tussen dinosaurus 
en vogel die 150 miljoen jaar geleden leefde. 
 

 
Het fossiel in Haarlem. Foto Teylers Museum. 
 
Compleet uniek exemplaar 
Maar het fossiel is te klein en wijkt op bepaalde details teveel af van andere fossielen 
om een Archaeopteryx te kunnen zijn, schrijven Duitse onderzoekers nu in vakblad 
BMC Evolutionary Biology. Eerder is het beest verwant aan de zogeheten 
anchiornithiden, een groep roofdinosauriërs die tot dusver alleen maar bekend was 
uit China. 'Dat maakt hem nog meer een zeldzaamheid dan de echte exemplaren van 
Archaeopteryx', aldus de Duitse onderzoeksleider Oliver Rauhut. De Duitsers 
hebben de nieuwe soort naar John Ostrom vernoemd: Ostromia. 
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Schulp, honorair conservator van het Teylers Museum, is verguld. “Je gaat toch een 
beetje van dertien in een dozijn naar een compleet uniek exemplaar”, zegt hij. De 
Haarlemse oervogel is naar men aanneemt geen directe voorouder van de huidige 
vogels, maar eerder een ‘nabije neef’. 
 
Ostromia moet zo'n 150 miljoen jaar geleden in het huidige Duitsland hebben 
geleefd. Een klein, vogelachtig wezen met veren op de poten, maar ook met tanden 
en een reptielenstaart. Vliegen kon het beestje nauwelijks, denkt Schulp. 'Hij maakte 
deel uit van een groep kleine roofdino's die waarschijnlijk nog niet van de grond 
kwamen. Ik denk dat het maar goed is dat er destijds nog geen poezen leefden, 
anders was het met de vogels vast niet goed gekomen.' 
 

 Fossiel van een archaeopteryx. 
 
De publicatie van het desbetreffende onderzoek vindt u hieronder:  
 
Het artikel over de Achaeopteryx in BMC Evolutionary Biology. 
pdf (8.2 MB)  
 
Bron: Volkskrant, Maarten Keulemans, december 2017 
 
 

 

https://vkplusmobilebackend.persgroep.net/rest/content/assets/ae29e236-c038-49c7-a1f4-a4659142c5fc
https://vkplusmobilebackend.persgroep.net/rest/content/assets/ae29e236-c038-49c7-a1f4-a4659142c5fc
https://vkplusmobilebackend.persgroep.net/rest/content/assets/ae29e236-c038-49c7-a1f4-a4659142c5fc
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          Geen grote hagelsteen, maar Aragoniet uit een Mexicaanse grot. 

 

Iedereen een heel gelukkig, gezond 
en vondstrijk 2018 toegewenst! 

 

 
Van de redactie 

 
Dank aan de auteurs en inzenders van tekst- en beeldmateriaal voor jullie 
bijdragen aan dit winternummer van Mozaïek. 
 
Voor iedereen geldt wederom: 
voor de volgende editie graag uw bijdragen mailen aan de redactie: 
 
ahaarhuis@gmail.com    onder vermelding van: ‘Voor Mozaïek’ 
 
Kopij: 

 tekst dient te worden aangeleverd in Word-format, zonder macro’s   
of bijzondere opmaakprofielen; 

 afbeeldingen met voldoende resolutie in jpg-format; 

 waar nodig graag een correcte bronvermelding erbij geven. 
 

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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