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Voorwoord 
 

‘Een liefhebberij ter ontspanning in de 
vrije tijd’, dat is wel zo’n beetje de alge-
mene teneur van alle gevonden defini-
ties van het woord ‘hobby’. Ik weet dat 
ik niet alleen voor mezelf spreek als ik 
zeg dat daar voor veel hobbyisten nog 
een belangrijk element aan toe te voegen 
is. De liefhebberij is namelijk vaak een 
passie met een sterke wens deze uit- en 
over te dragen aan anderen. De ene keer 
puur uit bevlogenheid, de andere keer 
ook vanuit een bepaalde ideële behoefte. 
Zoals de vogelaar die graag laat zien 
welke gevederde vrienden hij gefotogra-
feerd heeft en zich tegelijkertijd ook met 
de nodige geestdrift inzet voor de be-
scherming van de leefomgeving van 

 
deze vogels. Bij mezelf en mijn naaste 
geologiemakkers herken ik deze drang 
heel nadrukkelijk. Het is tevens een van 
de redenen waarom ik archeoloog ben 
geworden en waarom ik met veel plezier 
redacteur van deze periodiek ben.  
Niet voor niets hebben we jarenlang  
grote groepen bezoekers ontvangen in 
de Muschelkalkgroeve. En nog steeds 
zijn er gelegenheden te over om mensen 
te wijzen op de wondere wereld die wij 
(amateur)geologen kennen. Zo zijn we 
door de gemeente gevraagd om mee te 
werken aan een App die onder andere 
de geologische bijzonderheden van 
Winterswijk voor iedereen toegankelijk 
maakt. En er is een beroep op ons ge-
daan om mee te denken en te doen met 
de realisatie van een bezoekerscentrum 
bij de groeve, waarvan de plannen in een 
ver gevorderd stadium zijn beland. 
Vorige maand heeft Herman Winkel-
horst zelfs de P. van der Lijnonderschei-
ding in ontvangst mogen nemen mede 
vanwege de enthousiaste manier waarop 
hij zijn geologische passie aan anderen 
weet over te dragen. En als wij geologen 
een feestje te vieren hebben – zoals ons 
50-jarig jubileum! – dan doen we dat met 
een symposium waarbij we zoveel mo-
gelijk geïnteresseerden uitnodigen! 
 
Adam Haarhuis, redacteur 
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Verslag van de jaarvergadering 
 
De jaarvergadering NGV Afdeling 
Winterswijk over het jaar 2017 werd 
gehouden op maandag 12 februari 2018. 
 
Aanwezig bij deze vergadering zijn:                                                                                                                                       
De bestuursleden Henk Gerrits (voorzit-
ter), Jan Drent, Gerard Goris en Ben Oos-
tendorp. Jos Lankamp is verhinderd.                                         
Aantal aanwezige ‘gewone leden’: 21. 
 
Allereerst neemt Will Costers het woord. 
Om te voorkomen dat ze de hele avond 
dezelfde antwoorden op alle vragen gaat 
geven, vertelt ze in het kort iets over het 
overlijden van Cees en alles daar om-
heen. Cees Ehlers, oud voorzitter van 
onze afdeling, is 79 jaar geworden. 
 
Bij Jarno en Alieke is op 15 januari jl. een 
zoon geboren: Arjan Kenzo Ankersmit. 
In de pauze is er beschuit met muisjes 
voor alle aanwezigen. 
 

 
                                                      
Henk Gerrits opent de vergadering. 
 
1. Vaststellen van de agenda. De versla-
gen komen in Mozaïek. 
                                                                                       
2. Ingekomen stukken en mededelingen: 
 
o Freek Rhebergen is ernstig ziek.    

(red.: op 9 maart jl. in Emmen overleden) 

o 31 maart aanstaande is er een prepa-
reerdag in Zutphen van de Werk-
groep Muschelkalk Winterswijk. 

 
o Een aantal punten van Jos Lankamp 

komen even aan de orde. 
 
o Wie Bonne v.d. Hoek wil bezoeken: 

graag van tevoren bellen. 
 
3. Door een aantal specifieke omstandig-
heden is er dit keer helaas geen verslag 
van de secretaris. 
 
4. Het financieel-verslag van de pen-
ningmeester wordt gepresenteerd via de 
beamer. Het zit weer goed in elkaar en 
dat is ook duidelijk merkbaar aan de 
weinige vragen. Punten van aandacht: 
o Er is vrij weinig ontvangen. 
o Er waren weinig donaties. 
o De rente is bijna verwaarloosbaar. 
o De advertenties hebben slechts € 50,-- 

opgebracht. 
o Mede dankzij onze nieuwe (o.a. Duit-

se) leden is er toch nog redelijk veel 
geld binnen gekomen. 

 
De kosten: Ben geeft daarop een toelich-
ting. Het saldo is ca. € 3800,-. 
Begroting: Saldo v.h. tekort is € 3000,-. 
Dit heeft te maken met de investeringen 
voor het 50-jarig jubileum (symposium), 
naast het geringe aantal advertenties, de 
gebruikelijke vergoedingen voor de 
sprekers en de zaalhuur. 
                                                                                                    
5. De kascommissie-controle: Edy Kwak 
en Fred Bos (dit keer wel op tijd) zijn 
zeer tevreden. Maar… er is € 8,06 te veel! 
Hoe kan dat? De bank had een verkeer-
de rente gerekend. Ben wordt daarna 
decharge verleend. AnnaWil en Marga 
van Haeringen zullen de kascontrole 
over 2018 op zich nemen. 
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6. Gelukkig zijn er geen aftredende be-
stuursleden. Wel zou het fijn zijn als de 
’lege plek’ van Cees Ehlers kan worden 
opgevuld. 
 
7. De verslagen: Het verslag van Jos be-
treffende de Muschelkalk Werkgroep 
komt aan de orde (zie ook verderop in 
dit Mozaïek). De geologisch toezicht-
houders van de Muschelkalkgroeve 
hebben diverse plannen en roosters. 
Herman Winkelhorst geeft het overzicht 
van de toezichthouders (de voormalige 
‘sleuteldragers’). De ‘zoekdagen’ voor de 
werkgroepleden worden genoemd. Er is 
meegewerkt aan een “Make a wish”.  
Het Museum für Naturkunde in Münster 
is bezocht. Er zijn gesprekken gevoerd 
met Sibelco ter evaluatie van de werk-
zaamheden in 2017, waarbij er na een 
aantal updates en aanpassingen van de 
regels groen licht is gegeven voor 2018.                                                                                                                       
 
Verslag van de Werkgroep Zwerfstenen. 
Edy kwak vertelt er iets over: het aantal 
werkgroep-bijeenkomsten dat er in 2017 
is geweest, de excursies naar Markelo, 
Borger, Utrecht en naar de stenenakker 
bij Wim Pardijs. Ook dit verslag is elders 
in deze editie van Mozaïek te vinden.  
 
8. Het Jubileum. Dit vindt plaats op 2  
juni 2018, in het Gerrit Komrij College. 
Henk Gerrits bespreekt het programma 
voor die dag. Een uitnodiging volgt. 
Henk zegt nog eens nadrukkelijk wan-
neer de datum van inschrijving voor de 
eigen leden stopt, waarna deze voor ie-
dereen ‘open ligt’; bijvoorbeeld voor le-
den van andere afdelingen en overige 
belangstellende. Herman Winkelhorst 
stuurt nog gauw even een herinnering. 
                                                                                                                   
9. Er zijn in deze vergadering geen 
landelijke zaken te bespreken. 
 

10. Ten aanzien van de voorbije (en nog 
te organiseren) verenigingsavonden 
vraagt Jan Drent vraagt of het een be-
zwaar is om Frits Laarman alsnog zijn 
lezing over Spitsbergen te laten houden, 
in mei. Uiteraard geen bezwaar! 
 
11. Excursies: Jan heeft naar enkele op-
ties geïnformeerd: 
Het Geologisch-Paläontologische Museum 
in Münster is voorlopig nog dicht van-
wege een uitgebreide verbouwing. 
Het eveneens in Münster gelegen 
Museum für Naturkunde is wel open en 
zeker de moeite waard, zegt Herman. 
De groeves bij Hohenlimburg zijn ver-
boden terrein geworden; onder andere 
vanwege een ongeluk. Volgens Jarno 
kun je er toch wel in. Hij zal informeren 
hoe het precies zit. 
 
12. Rondvraag 
o Enkele mensen hebben moeite met 

het openbaar maken van de leden-
lijst, i.v.m. privacy. Herman stuurt 
een mail rond. 

o Mozaïek: Er zijn meer artikelen en 
andere bijdragen van de afdelingsle-
den gewenst. Bestanden mailen naar 
redacteur Adam Haarhuis. 

o Ben Oostendorp: Er zijn enkele men-
sen met en betalingsachterstand bij 
de contributie-incasso. Als dit te lang 
zo blijft, vervalt het lidmaatschap. 

 
De jaarvergadering wordt gesloten. 
Tijd om even bij te praten in de pauze. 
 

 
Na de pauze werden de aanwezigen op 
informatieve wijze geamuseerd met 
‘Praatjes met of zonder plaatjes’, door de 
eigen leden Pieter Gaemers, Fred Bos en 
Edy Kwak. Alleen de eveneens voor een 
praatje geplande Rigt van der Kooi was 
uiteindelijk toch verhinderd. 
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Pieter Gaemers 
Hij vertelt iets over het Mioceen en Plio-
ceen in centraal Portugal, waar de jong-
ste broer van hem woont. Er zijn maar 
weinig plaatsen in Portugal waar je plio-
ceen materiaal kunt verzamelen. Pieter 
heeft er in 2015 en 2016 in een verlaten 
zandgroeve in Vale do Freixo, iets buiten 
het dorpje Carnide, fossielen verzameld.  
 

 
Omgeving Carnide, ster 3 is Vale do Freixo. 
 
Het Mioceen aldaar is fossielloos. 
De basislaag van het Plioceen die onge-
veer een halve meter dik is, bevat wel 
veel fossielen, die ook nog vaak mooi 
bewaard zijn gebleven. Het zijn vooral 
mollusken en zeepokkenresten, maar 
ook zee-egelfragmenten, mosdiertjes, 
krabbenresten en een rijke otolieten-
fauna zijn er in te vinden. In het vakan-
tieparkje van zijn broer stroomt een 
beekje, waarin hij het sediment kon ze-
ven en de fossielen concentreren. Dege-
nen die er zouden willen verzamelen, 
wordt aangeraden om niet te lang te 
wachten om er heen te gaan, omdat de 
verlaten groeve steeds meer in verval en 
begroeid raakt." 
 
Fred Bos 
Fred had als onderwerp: “Markelo an-
ders dan anders”. De Markelo-excursie 

ging eerst naar De Domelaar. Bij deze 
zandzuigerij ligt een grote hoop verschil-
lende soorten gesteenten en fossielen. 
Omdat Fred in het boek “De bodem van 
Salland en Twente” had gelezen dat er 
bij Markelo ooit een zwerfsteenslijperij 
was geweest, is hij die gaan zoeken.  
Fred heeft diverse boeken en ook enkele 
oude en nieuwe kaarten bestudeerd. Zo 
kwam hij achter een aantal zaken; onder 
andere de ligging van bepaalde plekken 
Dat was heel verrassend. Het huis was 
pas verkocht en de stenen lagen nog op 
hopen bij het huis. Bij de vroegere steen-
slijperij werden onder andere tafelbla-
den gemaakt. In een weiland bij het huis 
stond nog een nep hunebed, gemaakt 
van de zwerfstenen uit de omgeving. Er 
is nu een informatieboerderij van Staats-
bosbeheer, ’n Witten, aan de Borkeldweg 
in Markelo met een zwerfstenentuin. 
 
Edy Kwak 
Ondanks dat er problemen waren met 
zijn usb-stick, slaagde hij er toch prima 
in om iets te vertellen over een door hem 
gevonden jaspis. Edy had ‘m meegeno-
men; een grote, donkerrode jaspis. 
Jaspis wordt ook wel ijzerkiezel ge-
noemd. Edy vertelt dat het een oostelijke 
zwerfsteen is, uit de buurt van Wezlar. 
Waarschijnlijk meegevoerd door de 
Lahn. Jaspissen zijn er in diverse kleu-
ren, zoals rood, geel en bruin. Het is een 
sedimentair gesteente. Van jaspis zijn 
bijvoorbeeld siervoorwerpen gemaakt, 
ook vroeger al. In Leiden bevinden zich 
rolzegels van jaspis, uit Mesopotamië. 
Edy vond de steen op een akker bij Lich-
tenvoorde. Het exemplaar weegt 37 kilo. 
Een echte ‘knuffelsteen’ dus! 
 
     
Verslag: Jan Drent 
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Van der Lijnonderscheiding 
voor Herman Winkelhorst  
 
 “Een dag met een gouden randje” 
  
Het is zaterdag 7 april. De zon schijnt 
aan een bijna wolkeloze hemel. Wel staat 
er een gure, koude wind. Het zal van-
daag vast een bijzondere dag worden. 
Om circa kwart over negen komt Ben 
Hofs mij ophalen. Via Arnhem, Zwolle 
en Kampen gaat de rit. Het is aardig rus-
tig op de weg, zodat er geen sprake is 
van files of ander oponthoud. Gezellig 
pratend met elkaar vliegt de tijd voorbij, 
zodat we nog vóór elven ons doel heb-
ben bereikt: Schokland! Daar zal de 
plechtigheid plaatsvinden waarbij  Her-
man Winkelhorst de P. van der Lijnon-
derscheiding zal ontvangen. 
  
Op de parkeerplaats staat een auto met 
Duits kenteken. Een groepje mensen 
staat daar met elkaar te praten. Een 
vrouw heeft heel opvallende “kousen” 
aan, in alle kleuren van de regenboog. 
Zou dat misschien Nicole Klein zijn? 
  
We wandelen naar de grote ruimte, waar 
de aardige bediendes al met koffie en 
thee op ons wachten. We zoeken een 
plaatsje aan een van de tafels. Al gauw 
zien we bekenden, zoals Klaas Post, 
Hans en Ans Steur, leden van de Werk-
groep Muschelkalk en anderen. 
Tegen half twaalf gaan we naar het 
mooie en intieme kerkje, waar de onder-
scheiding zal worden uitgereikt. 
Als iedereen zit heet Jelle Reumer, de 
kersverse voorzitter van de Commissie 
Van der Lijn, ons op een enigszins hu-
moristische manier welkom. Vervolgens 
geeft hij het woord aan de heer A. van 
der Werff, burgemeester van de gemeen-
te Noordoostpolder. 

Omdat het voor hem de eerste keer is 
dat hij deze plechtigheid mag verrichten, 
vertelt hij kort iets over zichzelf. 
Daarna wordt Herman uitgenodigd om 
naar voren te komen. Of hij zenuwachtig 
is, weet ik niet, maar dat is in elk geval 
niet te merken.  Misschien klopt z’n hart 
wel sneller dan anders. 
 

 
 
Nadat de heer van der Werff in het kort 
heeft uitgelegd wat de geologische “ver-
diensten” van Herman zijn, ontvangt hij 
deze bijzonder onderscheiding uit diens 
handen. Een aan één kant gepolijste gra-
niet, met daarop een zilverkleurig plaatje 
en daarop: “P. van der Lijnonderschei-
ding, Herman Winkelhorst, 2018.”Daar-
bij hoort ook nog een officiële oorkonde.  
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Voor Herman is dit een indrukwekkend 
en ook een heel blij moment, dat hij vast 
en zeker niet gauw zal vergeten. Een  
daverend applaus klinkt vanuit de zaal. 
 

 

Anne Schulp spreekt de laudatio voor 
Herman uit en doet dat op zijn geheel 
eigen, goed onderbouwde en soms hu-
moristische manier. Hij prijst de vele 
onderzoeken van Herman, z’n samen-
werking met diverse universiteiten, zo-
als die van Bonn, etc. 
 
Er is ook nog een “Aanmoedigingsprijs”. 
Die wordt uitgereikt aan Hester Loeff, 
voor haar vele activiteiten. Zij beheert 
onder andere de fossiele botten in het 
Stadhuismuseum te Zierikzee en is een 
bijzonder actief lid van de WTKG. 
 
Na afloop van dit alles kunnen we genie-
ten van een hapje en een drankje. Even 
kijken Ben en ik in het verbouwde mu-
seum en zoeken dan weer onze auto op. 
Onderweg zien we Hans en Ans Steur 
op een bankje zitten, eten bij hen onze 
boterham en vertrekken vervolgens naar 
Doetinchem en Varsseveld. 
 
  
Verslag: Jan Drent 
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Pieter van der Lijn 
  
Als ik in gesprek kom met beginnende 
en duidelijk geïnteresseerde potentiële 
geologen, dan maak ik ze graag attent op 
“Het Keienboek” van P. van der Lijn, dat 
in 1923 voor het eerst verscheen. Het is 
door een amateur-geoloog voor ama-
teur-geologen geschreven. De ondertitel 
luidt: “Inleiding bij de studie onzer 
zwerfstenen”. Tweedehands is dit boek 
nog wel te krijgen, maar men doet er 
goed aan de door professor Bert Boek-
schoten herziene zesde druk aan te 
schaffen. Het geeft een goede en te be-
grijpen informatie over mineralen, het 
ontstaan van gesteenten, de herkomst, 
de indeling in stollings-, afzettings- en 
omvormingsgesteenten. Ook de fossielen 
komen ruim aan bod. 
 
Pieter van der Lijn werd op 4 juli 1870 in 
het Noord-Hollandse De Rijp geboren. 
Al als baby van vier maanden verloor hij 
beide ouders aan een tyfusepidemie die 
in De Rijp en omringende dorpen veel 
slachtoffers heeft gemaakt. Een groot 
deel van zijn jeugd werd hij door zijn 
grootouders opgevoed. Zijn schoolloop-
baan verliep zodanig dat hij naar de 
kweekschool in Haarlem kon gaan. Ook 
hier slaagde hij met vlag en wimpel  Na 
het behalen van diverse aktes werd hij 
onderwijzer aan een openbare school. 
In verband met plannen om naar Indië te 
gaan, volgden intensieve voorbereiden-
de studies. Deze leidden tot een over-
spannenheid, waarbij ook nog een aan-
val van nierkoliek kwam. Na zijn herstel 
werd hem aangeraden een rustige baan 
als hoofd van een school op het platte-
land te zoeken. 
 
Op 25 juli 1895 trouwde Pieter met Dina 
Catherina Muller. De huwelijksreis ging 
naar zijn nieuwe standplaats Avereest in 

Overijssel. Hier werd hij verbonden aan 
het Rijksopvoedingsgesticht. Aanvanke-
lijk ging zijn belangstelling nog niet naar 
de zwerfstenen uit, maar naar de ver-
schillende aspecten van fauna en flora. 
 
In 1910 werd Pieter van der Lijn verbon-
den aan het nieuwe Rijksopvoedingsge-
sticht in Amersfoort. Hieraan was een 
school verbonden en daar werd Van der 
Lijn hoofd van. 
 

 
  
Tijdens een wandeling met zijn vrouw  
en hun beide kinderen zaten ze ergens 
op de grond met steentjes te spelen. Een 
aantal mooie namen ze mee naar huis en 
daar kwamen ze tot de conclusie dat het 
toch wel merkwaardig was dat vlinders, 
bloemen en vogels allemaal namen had-
den en waarom zouden stenen die dan 
niet hebben? 
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Tijdens de zomervakantie van 1911 ging 
Van der Lijn naar Groningen waar hij 
veel van professor Bonnema leerde. Ook 
in 1913 en 1914 werd Groningen bezocht. 
Van der Lijn legde hier een goede basis 
voor zijn kennis op het gebied van ste-
nen en fossielen. In 1917 schreef Van der 
Lijn in het tijdschrift “Levende Natuur” 
zijn eerste artikel: “Zeldzame zwerfste-
nen”. Zeer vele zouden in de loop der 
jaren volgen. 
 
Tot de kennissenkring behoorde inmid-
dels ook meester Bernink. Deze was de 
initiatiefnemer voor het ontstaan van 
Museum Natura Docet in Denekamp. 
Samen schreven ze in 1918 het boek 
“Geologie van Nederland”, dat in één 
jaar was uitverkocht. Na hard werken en 
veel studeren verscheen in 1923 “Het 
Keienboek” waarvan in de loop der jaren 
zes drukken zouden komen. Werd het 
boek in wetenschappelijke kringen aan-
vankelijk vrij sceptisch ontvangen, de 
publieke belangstelling maakte in 1943 
een sterk uitgebreide tweede druk nodig 
met een oplage van 2000 exemplaren. 
Volgende drukken kwamen in 1949 en 
1958. Inmiddels gold het Keienboek als 
een “standaardwerk”. 
 

           

 
In 1935 verscheen zijn tweede boek: Ne-
derlandse Zwerfstenen”. Zoals hij in het 
voorwoord schreef; “… na jaren van 
voorbereiding …”. We kunnen ons daar 
wel wat bij voorstellen. Evenals zijn Kei-
enboek kan ook dit tweede boek als pio-
nierswerk worden beschouwd. Pieter 
van der Lijn noemde zichzelf een causa-
liteitsmens. Hij wilde graag van alles het 
hoe en waarom weten. Door zijn weet-
gierigheid heeft hij veel kennis kunnen 
vergaren. In zijn vele artikelen en boeken 
heeft hij die kennis aan anderen kunnen 
doorgeven. 
 

 
  
Nadat op 3 maart 1938 mevrouw Van 
der Lijn was overleden, zocht Piet van 
der Lijn afleiding in een lange reis naar 
Nederlands-Indië, die van oktober 1938 
tot de Kerst van 1939 duurde. Hij be-
klom een groot aantal vulkanen en ge-
noot van de hem omringende natuur.  
Hij verzamelde tal van interessante za-
ken. Drie kisten vol gingen naar het Geo-
logisch Instituut in Amsterdam. Terug in 
Nederland nam de belangstelling voor 
zwerfstenen weer toe. Hij gaf op het In-
stituut in Amsterdam een lezing gevolgd 
door een vierdaagse excursie naar Dren-
the. Op verzoek van professor Rutten gaf 
hij een voordracht over zwerfsteentellin-
gen in Utrecht. Hetzelfde gebeurde op 
verzoek van professor Kuenen in Gro-
ningen. 
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In april 1946 werd in Arnhem de Neder-
landse Geologische Vereniging opge-
richt, waarvan Pieter van de Lijn voorzit-
ter werd. Ter gelegenheid van zijn tach-
tigste verjaardag werd hem in 1950 een 
gedenkboek aangeboden. Dit was voor 
hem een volledige verrassing. Deze bij-
zondere Publicatie van de Nederlandse 
Geologische Vereniging, zoals Grond-
boor en Hamer toen nog heette, had de 
titel “Sporen der IJstijd”. Deze bundel 
bevatte elf bijdragen, die alle de ijsbe-
dekking van Nederland tot onderwerp 
hadden. H. Krul noemde in zijn be-
schouwing over het werk van de jarige 
hem : “Nestor der keienzoekers”. 
Ter ere van zijn negentigste verjaardag 
werd in 1960 een apart Limburgnummer 
van Grondboor en Hamer aan Van der 
Lijn opgedragen 
  
Toen in 1942 de Noordoostpolder droog 
viel, deed zich de kans voor om een ge-
bied met keileem en zwerfstenen te be-
waren. Deze situatie deed zich heel mooi 
voor ten noorden van Urk. De bodem 
leek als het ware een keienvloer. Piet van 
der Lijn zag de waarde van dit gebied in 
en bepleitte bij de betreffende autoritei-
ten om dit gebied niet in cultuur te bren-
gen. Het stond Van der Lijn voor ogen 
om hier van een mooi deel een reservaat 
te maken. In 1954 werd dit gerealiseerd. 
Helaas is hier langzamerhand (te)veel   
vegetatie gekomen. Het beheer valt mo-
menteel onder het Flevo-landschap. Op 
aanvraag is het reservaat voor groepen 
te bezichtigen. 
 
In Museum Schokland is de omvangrijke 
collectie die Piet van der Lijn ons heeft 
nagelaten in veertien kasten met hon-
derd laden ondergebracht. Vanaf 1 sep-
tember 1952 heeft Van der Lijn in een 
rusthuis in Bennebroek gewoond. Dat 
betekende overigens niet dat hij ging 

rusten. Hij ging nog steeds graag mee 
met de excursies die door de vereniging 
werden georganiseerd. 
 

 
 
Zijn naam is verbonden aan de Van-der-
Lijn-onderscheiding, bedoeld voor ama-
teur-geologen, die een wezenlijke bijdra-
ge hebben geleverd aan de geologie op 
wetenschappelijk niveau en die niet 
werkzaam zijn in de geologische sector. 
De laatste die deze onderscheiding heeft 
gekregen was op zaterdag 7 april jongst-
leden ons lid Herman Winkelhorst. 
 
 
Willem Peletier 
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Cees Ehlers, 14 april 1938 – 29 januari 2018 
 

 
 
Op maandag 29 januari 2018 is Cees Ehlers op 79-jarige leeftijd overleden. 
 
In 1969 verhuisde Cees Ehlers van het drukke Rotterdam naar het rustige 
Winterswijk. Hier werd hij leraar aardrijkskunde aan de H.B.S. en de M.M.S.  
Hij werd een keer door mij overgehaald eens naar een bijeenkomst van de afdeling 
Winterswijk van de Nederlandse Geologische Vereniging te gaan. Daar ontmoette hij 
een aantal collega’s van school en mede daardoor voelde hij zich meteen bij de 
vereniging thuis. Vanaf die tijd werd de geologie zijn belangrijkste hobby. 
De afdeling organiseerde veel een- en meerdaagse geologische excursies. Vooral die 
met Hemelvaart werden een begrip. Ter voorbereiding daarvan ging vaak een 
tweetal leden een voorbereidingsexcursie houden en Cees was altijd één van die 
twee. De deelnemers kregen tevoren een uitgebreid draaiboek, dat wel als boek 
uitgebracht had kunnen worden. Velen van ons zullem waarschijnljk van tijd tot tijd 
nog veel goede herinneringen hebben als ze zo’n gids nog weer eens ter hand nemen. 
 
Als bijna elke amateur-geoloog was ook Cees een echte verzamelaar. Zijn voorkeur 
ging uit naar fossielen en als specialisatie daarbij fossiel hout. Will en hij hebben vele 
reizen gemaakt naar verzamelgebieden en de auto kwam altijd aanzienlijk zwaarder 
terug dan hij was vertrokken. Samen hebben ze een prachtige verzameling opge-
bouwd. In de collectie kwamen exemplaren te liggen die in een museumcollectie niet 
zouden misstaan. 
 
Vanuit het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie, dat in de beginjaren vanaf 2008 
vanuit De Huusker in de directe omgeving van Museum Freriks opereerde, werden 
voor de beide hoogste klassen van de basisscholen dagen georganiseerd waarop de 
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leerlingen iets aangeboden kregen, dat wel een cursus geologie van eigen omgeving 
kon worden genoemd. Dit gebeurde onder de titel “Winterswijk onder de grond”.  
Bij toerbeurt fungeerden vijf leden van de plaatselijke afdeling van de N.G.V. in een 
rol als geoloog. Aan hen konden de leerlingen vragen stellen of konden zij hen 
helpen vragen uit het opdrachtenboek te beantwoorden. Cees leefde zich helemaal in 
en was altijd, compleet met veiligheidshelm, voor iedereen aanwezig. 
 
Binnen de afdeling, maar ook landelijk, heeft Cees een groot aantal bestuursfuncties 
vervuld en dan gedurende vele jaren. Hij  maakte altijd uitgebreide en uitstekende 
verslagen van de lezingen die op de verenigingsavonden werden gehouden. Sla de 
oude Mozaïeken er nog maar eens op na. 
 
We wensen Will en de kinderen veel kracht en sterkte toe bij het verlies van hun 
man, vader en opa. Wij zullen Cees als een enthousiast geoloog en een goed 
bestuurder blijven herinneren. We hebben in hem een markant figuur verloren. 
 
 
Willem Peletier 
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De vlinder was er eerder dan de bloem en dronk dinotranen 
 
De eerste vlinders fladderden niet van bloem tot bloem - ze likten aan blaadjes en 
bloedende bomen of nipten soms van het traanvocht van een dinosaurus. 
Dat sprookjesachtige beeld dringt zich op, nu Utrechtse onderzoekers de oudste 
fossiele vlinderresten tot dusver hebben gevonden: 70 miljoen jaar ouder dan de 
tot dusver vroegst bekende exemplaren, en afkomstig uit een tijdvak waarin er 
waarschijnlijk nog geen bloemen waren. 
 

 
Microscoopopname van de schubjes van een hedendaagse mot. Foto H. Raiaei 
 
Bas van de Schootbrugge en zijn student Timo van Eldijk vonden de vlindersporen 
terug in ongeveer 200 miljoen jaar oude restjes zeebodem, die Van de Schootbrugge 
jaren geleden opboorde in Noord-Duitsland, nabij Braunschweig. In de bodem-
monsters zitten rare, microscopische schilfertjes die de wetenschappers aanvankelijk 
niet konden thuisbrengen. Schubjes van motten- en vlindervleugeltjes, noteren de 
wetenschappers nu na gedetailleerde microscopische analyse in vakblad Science 
Advances.  
 
De vlinders en motten - 'lepidoptera', zeggen biologen - moeten zich ergens in de 
begindagen van de dinosauriërs hebben afgesplitst van de kokervliegen. Destijds 
waren de landmassa's aaneengeklonken tot het 'supercontinent' Pangea, en dat was 
uit elkaar het scheuren: een broeierige rampperiode vol vulkanisme, zwaveldampen 
en verzuurde oceanen. Dat was de wereld waarin de eerste vlinder de vleugels 
uitsloeg. 
 
Zo'n zeventig priegelig kleine schubjes, waarvan tien min of meer intact, wist Van 
Eldijk onder de microscoop te krijgen. 'Een enorm monnikenwerk waarbij hij die 
schubjes met een haar moest sorteren', vertelt Van de Schootbrugge. De schubben 
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vallen in ruwweg twee types uiteen: één type dat experts in verband brengen met 
motten met kaken, maar ook een dat kenmerkend is voor vlinders met een roltong.  
 

 Fossiele vlinderschubjes. Foto’s: B. van de Schootbrugge 
 
'Insecten zijn zo succesvol omdat ze elke keer met precies het juiste apparaatje komen 
om te overleven. En wij vermoeden dat deze groep een roltong of zuigtuutje 
ontwikkelde als aanpassing op droogte', vertelt Van de Schootbrugge. De dieren 
zullen daarmee het nectar hebben gedronken van de blaadjes van de naaldbomen en 
coniferen die destijds het landschap domineerden. 'Want in een heel droge wereld 
kun je iedere druppel vocht gebruiken.' 
 
Rob de Vos, Naturalis: 
Interessant en overtuigend, vindt Naturalis vlinderexpert Rob de Vos, die niet 
betrokken was bij het Utrechtse onderzoek. 'Mogelijk hebben deze eerste vlinders 
ook traanvocht van grotere dieren en suikerhoudende sappen uit bloedende bomen 
en kleinere planten gedronken, dat gebeurt nog steeds.' Geen gekke gedachte, van 
dat traanvocht, beaamt Van de Schootbrugge: 'Het zou net zoiets zijn als vliegen op 
koeien.'  
 
Wie weet; de vroegste vlinders ontstonden zelfs nog eerder, oppert De Vos intussen. 
'Het is dan alleen wel even zoeken naar vlinderschubben uit nog eerdere perioden.' 
Of er was een tussenvorm: 'Waarom zouden de meest primitieve vlinders niet, zoals 
hun voorouders, haartjes hebben gehad?' 
 
'Opvallend' vindt Van de Schootbrugge het dat de vlinders en motten tot op de dag 
van vandaag succesvol zijn gebleken. 'De ene na de andere uitsterfgolf hebben ze 
overleefd, tot en met de meteorietinslag waarbij de dinosauriërs verdwenen aan toe. 
Terwijl het toch zulke fragiele beestjes zijn.' 
 
Bron: De Volkskrant, Maarten Keulemans, 10 januari 2018 
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Jaarverslag 2017 Werkgroep Muschelkalk Winterswijk 
 
Het jaar 2017 was het jaar dat we weer toestemming kregen om de groeve in 
Winterswijk te bezoeken. Gedurende een 5-tal zaterdagen konden tussen de 25 en 30 
leden, hun passie weer beleven in de groeve. En met de nodige fraaie resultaten. We 
verwijzen hierbij naar de verslagen van de bezoekersdagen die op de site van de 
NGV Winterswijk staan: https://www.geologie.nu/afdelingpage/bezoekersdagen-
winterswijkse-steengroeve/ 
 
Ook buiten deze contactmomenten in de groeve, waren we in staat om een aantal 
andere activiteiten te ontplooien. Daarbij geholpen door een best groot aantal leden, 
hetgeen de betrokkenheid van de leden van de Werkgroep toch wel kenmerkt. 
We hopen, en verwachten, dat deze betrokkenheid ook in de toekomst zal blijven. En 
tot leuke en interessante activiteiten zal leiden.  
 
Ledental van de WMW: 
 
De teller voor het ledental van de WMW staat op dit moment op 49 leden, en is nog 
steeds stijgend. Naast diverse nieuwe aanmeldingen, heeft zich één persoon 
afgemeld als lid. 
 
WMW activiteiten in 2017: 
 

 8 april, 13 mei, 10 juni, 9 september en 14 oktober: bezoekersdagen in de 
groeve 

 

 25 februari: Preparatie workshop te Zutphen 
 

 8 mei: Verzorgen van een avond met diverse sprekers voor de NGV 
Winterswijk 

 

 3 september: Excursie met Staatsbosbeheer in de oude oostelijke steengroeve 
 

 8 oktober: Deelname aan de Open Bedrijven Kunstroute in Winterswijk 
 
Uitgebreidere beschrijvingen en de nodige foto’s van deze activiteiten zijn te vinden 
onder: https://www.geologie.nu/afdelingpage/werkgroep-muschelkalk-
winterswijk/ 
 
WMW op Facebook: 
 
Na de introductie in 2016, is de Facebookpagina van de werkgroep meer en meer het 
platform geworden om informatie met elkaar te delen. De WMW Facebookgroep is 
en blijft een zogenaamde besloten groep. Dat wil zeggen dat uitsluitend de leden er 
gebruik van kunnen maken, en de bekende “ramsj” van buitenaf achterwege blijft. 

https://www.geologie.nu/afdelingpage/bezoekersdagen-winterswijkse-steengroeve/
https://www.geologie.nu/afdelingpage/bezoekersdagen-winterswijkse-steengroeve/
https://www.geologie.nu/afdelingpage/werkgroep-muschelkalk-winterswijk/
https://www.geologie.nu/afdelingpage/werkgroep-muschelkalk-winterswijk/
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Iets meer dan de helft van onze leden maakt gebruik van deze Facebook pagina. De 
mogelijkheid om vragen te stellen, foto’s te delen en antwoorden te geven, wordt 
veel gebruikt. 
 
In 2017 hebben we de bibliotheek op de Facebook pagina ingericht. Inmiddels zijn er 
op Facebook rondom de 400 publicaties beschikbaar, allemaal over het Trias in het 
algemeen  en vaak de Muschelkalk in het bijzonder. Een aantal dat nog bijna 
wekelijks groeit. 
 
Wat gaat de WMW in 2018 ondernemen? 
 

 We hopen dat we ook dit jaar in overleg met Sibelco weer een aantal 
zaterdagen de groeve mogen bezoeken. 

 

 Wegens het grote succes in 2017, gaan we opnieuw een preparatiedag in 
Zutphen organiseren. Deze zal plaatsvinden op 31 maart as. We hebben een 
aantal sprekers uit eigen gelederen, en er is voldoende mogelijkheden om te 
prepareren en ervaringen uit te wisselen.  

 

 Voor een tweetal verenigingen zullen we een avondvullende lezing 
verzorgen. Om de groeve en haar vondsten meer te promoten. 

 

 De eerste stappen in de richting van een nieuwe Staringia publicatie over de 
recentere vondsten uit de groeve zijn al gezet. Sinds de vorige Staringia 
uitgave in 2003, is de soortenrijkdom uit de groeve meer dan verdubbeld. In 
2018 willen we deze plannen verder concretiseren. Diverse auteurs hebben al 
hun medewerking toegezegd.  

 

 Er wordt achter de schermen gewerkt aan een grote vergelijkingscollectie, die 
we op onze Facebook pagina gaan zetten. Aan de hand van deze 
vergelijkingscollectie, kan iedereen dan vondsten op naam brengen. En 
vervolgens zijn of haar vondst toevoegen aan de vergelijkingscollectie.  

 

 De Twentse Welle te Enschede herbergt de grootste collectie fossielen uit de 
steengroeve. De werkgroep is door de TWE benaderd of zij als “kennis-
centrum” voor de Muschelkalk collectie in de TWE wil functioneren. 
Binnenkort worden deze gesprekken met de TWE vervolgt. 

 

 Naast de bezoeken aan de steengroeve te Winterswijk, willen we ook een of 
meer excursies organiseren naar andere groeves uit het Trias, en/of het 
bezoek brengen aan musea met een collectie Muschelkalk fossielen. 

 
 
      Charles de Jong, Harry Meisner, Jos Lankamp, Melanie During, Oliver Sichelschmidt 
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Fossiel bewijst:  Homo sapiens verliet Afrika veel eerder 
 
In Israël is een fossiele bovenkaak gevonden van een moderne mens van ten 
minste 177.000 jaar oud. De bijzondere vondst suggereert dat homo sapiens Afrika 
veel eerder verliet dan tot nu toe werd aangenomen, schrijft het wetenschappelijke 
tijdschrift Science. 
 

 
Bovenkaak homo sapiens, 177.000 tot 194.000 jaar oud. 
Foto: I. Hershkovitz, Universiteit Tel Aviv 
 
Ingestorte grot 
De bovenkaak werd gevonden in een ingestorte grot in de Karmel-berg, in de buurt 
van de stad Haïfa. Het fossiele bot lag tussen allerlei werktuigen van steen en 
dierenbotten. Onderzoekers bepaalden de leeftijd van de fossiele bovenkaak, met een 
aantal goed bewaard gebleven tanden en kiezen, op 177.000 tot 194.000 jaar. 
 
Eerder uit Afrika 
De oudst bekende fossielen die tot nu toe waren gevonden, ook in Israël, waren 
90.000 tot 120.000 jaar oud. Wetenschappers denken naar aanleiding van de vondst 
nu dat de moderne mens al 220.000 jaar geleden Afrika verliet en mogelijk al eerder. 
Tot nu toe suggereerde fossielen van de moderne mens dat die zich rond 70.000 jaar 
geleden vanuit Afrika over de andere continenten verspreidden. 
 
Bron: NOS Buitenland, 25 januari 2018 
 

http://www.sciencemag.org/news/2018/01/ancient-jawbone-suggests-our-species-left-africa-40000-years-earlier-expected
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Werkgroep Muschelkalk Winterswijk: Preparatie- en determinatiedag 
 
De preparatie- en determinatiedag van de WMW die op zaterdag 31 maart jl. is 
gehouden te Zutphen, was opnieuw een succes. Ondanks dat het  paaszaterdag 
was, kwamen er toch bijna 20 leden op deze bijeenkomst. En mede dankzij de 
goede zorgen van Melanie en Adam, en de lezingen, was het een gezellige en 
leerzame dag. 
 
Inmiddels bijna een traditie: de jaarlijkse preparatie- en determinatiedag als begin 
van het zoekseizoen. De nadruk dit jaar lag vooral op het determineren van fossielen 
uit de Winterswijkse Steengroeve. Na de ontvangst door Melanie During en Adam 
Haarhuis, met koffie en appeltaart met ons eigen Nothosaurus logo erop (bedankt 
Melanie!), werd er naar hartelust geprepareerd en gediscussieerd over de vondsten. 
Diverse vondsten konden met hulp van alle experts aanwezig op naam gebracht 
worden. Andere vondsten bleken lastiger te determineren; een teken dat er nog veel 
onderzoek mogelijk en noodzakelijk is naar de saurierresten uit de groeve. 
 

         
 
Na een uitgebreide lunch verzorgd door Adam, werd het programa vervolgd met 
lezingen door dr. Dennis Voeten en Adam. Dennis had een buitengewoon interessant 
verhaal over zijn promotieonderzoek naar de Nothosaurus marchicus uit de 
steengroeve en naar de Archeopterix uit Solnhoven (D). Met behulp van de 3D 
scanner van het CERN laboratorium te Grenoble, heeft Dennis opzienbarende 
conclusies kunnen trekken die onze kijk op de Winterswijkse Nothosauriers en de 
oervogel Archeopterix ingrijpend zal veranderen. 
 
Daarna liet Adam ons, aan de hand van recente en fossiele voorbeelden (met name 
uit de Muschelkalk), zien dat het fossileren van vissen een complex proces is. 
Afhankelijk van de omstandigheden en soort vis, kan er totaal verschillende fossilatie 
plaatsvinden. Iets wat we zeker herkennen in de steengroeve. 
 
Na de lezingen werd het prepareren en determineren voortgezet. En ontstonden er 
weer levendige discussies, die helaas om 17.00 uur gestopt moesten worden. 
Opnieuw een leerzame en gezellige dag die we in 2019 zeker zullen herhalen. 
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Een kleine impressie van deze dag met enkele foto's staat op onze website:  
https://www.geologie.nu/afdelingpage/werkgroep-muschelkalk-winterswijk/ 
 
Verslag: Jos Lankamp, Melanie During 

https://www.geologie.nu/afdelingpage/werkgroep-muschelkalk-winterswijk/
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Jaarverslag 2017, Werkgroep Zwerfstenen 
 
De Werkgroep bestaat uit tien personen en is in 2018 zeven keer bijeen gekomen, bij 
de verschillende leden aan huis. Steeds op de derde maandag van de maand, een 
week na de verenigingsavonden.Per bijeenkomst was er een thema vastgesteld. 
De leden brachten dan vijf stenen mee, passend bij het thema. Daarnaast werden 
natuurlijk ook recente vondsten meegebracht, besproken en waar mogelijk 
gedetermineerd. 
 
Naast de individuele zoekacties zijn  er twee gezamenlijke excursies geweest; te 
weten naar de grindzuigerij De Domelaar, bij Markelo, op 12 juni en naar Wim 
Pardijs, op 14 oktober. Op beide locaties zijn weer interessante vondsten gedaan. 
 
Enkele leden bezochten: 
 

 de door de NGV georganiseerde bijeenkomsten in Utrecht; 
 

 de noordelijke zwerfstenen-dag in Borger (11 november), met      
verschillende thema’s. 

 
Bijzondere vermelding verdienen de twee supergrote stukken fossiel hout, gevonden 
door Herman Memelink en de reuzenjaspis van 37 kg gevonden door Edy Kwak.  
We kijken terug op een leerzaam en interessant zwerfstenenjaar. En er blijft nog 
steeds weer genoeg te vinden om je op te verheugen. 
 
Verslag: Edy Kwak, 10-02-2018 
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Bijeenkomst Werkgroep Zwerfstenen, 19 februari 2018 
 

  Foto 1. Bij Fred. 
 
Op 19 februari kwam de werkgroep zwerfstenen met z’n negenen bij elkaar bij Fred 
Bos in zijn ‘mancave’ (foto 1). Het thema was ‘vuursteen’en alhoewel Edy Kwak had 
aangegeven dat we vijf stenen mochten meebrengen had alleen Willem Peletier zich 
aan deze beperking gehouden. Zo hadden we met elkaar kilo’s aan vuurstenen om te 
bekijken. Fred zorgde voor literatuur (foto 2), koffie, speculaas, paaseitjes en een 
warme kachel en daarna gingen de stenen van hand tot hand. 
 

 Foto 2. Boek van Fred. 
 
Allereerst bogen Hans Kroes, Edy Kwak en Fred Bos (de kenners) zich over een steen 
die Willem Peletiert had meegenomen. Uiteindelijk dachten ze dat het misschien een 
buizen-zandsteen zou kunnen zijn. Mogelijk dat Harrie Huisman hierover uitsluitsel 
kan geven. 
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Willem had voor ons allen een A4-tje met wetenswaardigheden over vuursteen. Het 
bewerkte verhaal vindt u elders in deze Mozaïek. Zoals te lezen valt in de informatie 
van Willem, zegt over het algemeen de kleur van de vuursteen niets over de 
herkomst; de kleur ontstaat door bijvoeging van ijzer, kalk of koolstof. Toch hoopten 
we eigenlijk dat iemand een rode Helgoland vuursteen bij zich had, maar helaas was 
dat niet het geval. Deze vuursteen is namelijk zeer bijzonder en juist wel typerend 
voor één regio. Voor wie nog wat over wil lezen over vuurstenen in Helgoland raad 
ik deze link aan (er blijken 5 typen Helgoland-vuursteen te bestaan): 
http://nihk.de/fileadmin/resources/images/Publikationen/Weitere_Publikationen
/Helgolaender_Flint/Helgolandflint_NL.pdf 
 

  Foto 3. kratje met vuurstenen van Rigt. 
 
Rigt van der Kooi had onder andere vuurstenen meegenomen die uit de Enci groeve 
kwamen: grillig gevormd met een dikke witte korst (foto 3). Fred liet ondermeer een 
prachtige vuursteen met Bryozoën (mosdiertjes) rondgaan. Willem had een 
agaatachtige steen bij zich met prachtige banden. Ria Groot Zevert had een 
sorteerdoos vol leuke vuurstenen voor een luttel bedrag op de kop getikt bij de 
kringloop in Groenlo. Tonny Memelink kennen we allemaal als verzamelaar van 
onder andere fossiele zee-egels en zij had een paar mooie stukken vuursteen met 
fossielen meegenomen. In Willems vuursteenartikel elders in deze Mozaïek is een 
foto te zien van een vuursteen met een mooie pect, door Tonny verzameld tijdens de 
NGV meerdaagse excursie bij Dover. Ook heeft ze een mooi stuk vuursteen met 
‘druiventrosjes’: bolletjes chalcedoon (foto 4). 
 

  Foto 4. Vuursteen van Tonny met chalcedoon. 

http://nihk.de/fileadmin/resources/images/Publikationen/Weitere_Publikationen/Helgolaender_Flint/Helgolandflint_NL.pdf
http://nihk.de/fileadmin/resources/images/Publikationen/Weitere_Publikationen/Helgolaender_Flint/Helgolandflint_NL.pdf
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Hans had een paar prachtige, getrommelde vuurstenen bij zich en ook nog wat 
stenen met fossielen. Jan Willem Wissink had een paar enorme stukken vuursteen 
meegenomen en een wat handzamer stuk met een prachtige doorsnede van een 
zeelelie. Ook Edy had een aantal bezienswaardige vuurstenen bij zich. 
 
Veel van de meegenomen vuurstenen bevatten zee-egels, pecten, mosdiertjes en/of 
suikerkwarts. We zagen vuursteen met windlak, maar ook glanzende vuurstenen 
met patina. Zelf had ik een klein steentje (5 cm) meegenomen waarvan ik dacht dat 
het gebande vuursteen kon zijn (foto’s 5 en 6). Nadere beschouwing leerde dat dit 
niet zo kon zijn, omdat de streping niet door en door was. Andere mogelijkheid: een 
ritmische neerslag? Ik houd me aanbevolen voor alle ideeën! 
 

 

  Foto’s 5 en 6. 
 
Aan het eind van de avond liet Jan Willem nog wat stenen uit de verzameling van 
Griffioen zien en Fred had nog een kistje met interessante stenen uit Engeland.  
Al met al was het een hele gezellige en geslaagde avond! 
 
 
AnnaWil Rumpt 
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Aaltense amateurgeoloog krijgt landelijke prijs 
 
 

 
Amateurgeoloog Herman Winkelhorst uit Aalten laat in Naturalis één van zijn vondsten 
zien. Winkelhorst ontving de P. van der Lijnonderscheiding voor zijn geologisch werk. 
 
AALTEN - Herman Winkelhorst uit Aalten heeft de P. van der Lijnonderscheiding 
gekregen voor zijn werk in de Winterswijkse steengroeve. 
 
De P. van der Lijnonderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan amateurgeologen die 
zich op een bijzondere wijze hebben ingezet voor de geologie in Nederland.  
Winkelhorst heeft door de jaren heen tal van bijzondere vondsten gedaan, waarvan 
enkele in de collectie van Naturalis in Leiden zijn opgenomen. 
 
De Aaltenaar heeft zelfs een nieuwe vissoort ontdekt tussen de stenen van de 
groeve. De saurichthys van Herman Winkelhorst is een klein visje met een lange 
snuit. De Van der Lijnonderscheiding is uitgereikt op Schokland. 
 
 
Bron: Gelderlander, Gerco Mons, 10 april 2018 
 
 
 
 
 

https://www.gelderlander.nl/achterhoek/aaltense-amateurgeoloog-krijgt-landelijke-prijs~ae6149d9/100662756/
https://www.gelderlander.nl/achterhoek/aaltense-amateurgeoloog-krijgt-landelijke-prijs~ae6149d9/100662756/
https://www.gelderlander.nl/achterhoek/aaltense-amateurgeoloog-krijgt-landelijke-prijs~ae6149d9/100662756/
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170 miljoen jaar oude pootafdrukken van dinosaurussen 
ontdekt in Schotland  
 
Geologen hebben tientallen zeldzame pootafdrukken van dinosaurussen 
gevonden aan de kust van Isle of Skye in Schotland. De 170 miljoen jaar oude 
fossielen geven belangrijke inzichten in de Jura, aldus de wetenschappers in de 
Scottish Journal of Geology. 
 

 
Foto: AP 
 
''Hoe meer we zoeken op Isle of Skye, hoe meer dinosaurusvoetsporen we vinden'', 
zegt Steve Brusatte van de universiteit van Edinburgh. Samen met zes andere 
wetenschappers onderzocht hij de afdrukken die twee van hen voor het eerst 
ontdekten in 2016. Een jaar daarvoor vond hetzelfde onderzoeksteam honderden 
afdrukken van plantenetende langnekken in het noorden van Skye. De afdrukken op 
het eiland waren moeilijk te bestuderen vanwege het getij, erosie en veranderingen 
in het landschap. Bij het onderzoek werd onder meer gebruik gemaakt van foto's die 
met drones werden gemaakt. 
 
Brusatte: ''De nieuwe vondst laat twee type dinosaurussen zien - de langgenekte 
neven van de Brontosaurus en de scherpgetande neven van Tyrannnosaurus Rex - 
die rondhingen bij een ondiepe lagune, in een tijd dat Schotland veel warmer was en 
dinosaurussen aan hun mars naar wereldoverheersing begonnen.'' De vondst is van 
groot belang omdat er slechts op een paar plekken ter wereld vondsten uit de 
Midden-Jura zijn gedaan, zo schrijft de universiteit van Edinburgh. 
 
 
Bronnen: ANP en NOS, april 2018 

https://figshare.com/collections/A_sauropod-dominated_tracksite_from_Rubha_nam_Brathairean_Brothers_Point_Isle_of_Skye_Scotland/4046390
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Vuursteen 
 
Vuursteen of keisteen, ook silex of flint (‘flinterdun’), is een gesteente dat vaak in 
klompen in kalksteen wordt aangetroffen en meestal bruin of grijs van kleur is. 
Vuursteen is een hard (7 op de hardheidsschaal van Mohs), glasachtig gesteente, 
waar je mee kunt snijden en vuur mee kunt maken. Vuursteen is hard maar tegelijk 
ook bros: het versplintert snel. De compacte structuur geeft vuursteen zijn glas-
achtige uiterlijk en ook zijn hardheid. Het zorgt er daarnaast voor dat vuursteen 
schelpvormig breekt als er met een hard voorwerp op wordt geslagen. Dit ontstaat 
door een spanningsgolf in het gesteente door de inslag. 
 

 
 
Chemisch 
Vuursteen bestaat uit silicaat, een variëteit van kiezel, waarvan de mineralen zeer 
dicht op elkaar gepakt zitten. De uiterst kleine kristallen zijn alleen met een 
elektronenmicroscoop te zien. Een dergelijke fijne en homogene structuur wordt 
kryptokristallijn genoemd (kryptos = verborgen). Naast silicaatmineralen bevat 
vuursteen ook gebonden water. Dit water kan verdampen als vuursteen langere tijd 
aan de lucht wordt blootgesteld. Vuursteen waaruit water is verdwenen is minder 
goed splijtbaar dan ‘verse' vuursteen waarin nog volop gebonden water aanwezig is. 
Het is nog niet bekend waarom dit zo is.  
 
Pure vuursteen is doorzichtig, maar omdat het vaak ook nog kleine hoeveelheden 
andere elementen bevat, varieert de kleur. Wit, zwart en grijs komen veel voor 
doordat kalk, ijzer of andere insluitsels de doorzichtige SiO2 vertroebelen. De kleuren 
rood en groen zijn het gevolg van respectievelijk drie- en tweewaardige ijzeroxides in 
de vuursteen.  
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Ontstaanswijze 
Vuursteen ontstaat als kiezelzuur (silica of siliciumdioxide, chemische formule SiO2) 
neerslaat in kalkafzettingen. De vorming van vuursteen vindt al plaats sinds het 
Precambrium 3,6 miljard jaar geleden. De meeste vuursteen die in ons land voor-
komt, werd gevormd in de zeebodem tijdens de Krijtperiode (± 145,5 - 66,1 miljoen 
jaar geleden). Een groot deel van Europa, waaronder ons land, was toen bedekt door 
een ondiepe tropische zee.  
 
Over het exacte ontstaan van vuursteen bestaat nog veel discussie onder weten-
schappers. Bekend is dat vuursteen zich meestal vormt in mariene sedimenten. En 
natuurlijk is er voor de vorming kiezelzuur nodig. Maar tot op heden weet nog 
niemand waar het kiezelzuur precies vandaan komt. Wel is duidelijk dat kiezelzuur 
gemakkelijk vrijkomt in een kalkrijke omgeving. Het opgeloste kiezelzuur slaat neer 
in de ondergrond. Een belangrijke aanjager hierbij zijn graafgangen die dieren maken 
in de zeebodem. In deze gangen is er een verschil in korrelgrootte of chemische 
omstandigheden die ervoor zorgen dat het kiezelzuur kan neerslaan. Rond het eerste 
neergeslagen kiezelzuur zal meer kiezelzuur worden aangetrokken en neerslaan. 
Hierdoor ontstaan er steeds grotere concreties: plaatselijke bol- of schijfvormige 
samenklonteringen van silica. Ook dit is een proces dat nog niet helemaal begrepen 
wordt. Er zijn banken gevonden die tot 15 km vervolgd kunnen worden. Deze 
banken of knollen zijn ingebed in andere gesteentes, vaak kalkafzettingen. Behalve 
knolvormig kunnen de concreties lensvormig tot plaatvormig zijn. Soms lijkt de 
vuursteen op versteende beenderen, hertengeweien of takken. Zulke vormen 
ontstaan als silica in graafgangen van kreeften of andere zeebodembewoners loopt en 
daar verhardt.  
 
Een veel besproken organisme in vuursteenafzettingen is de spons. Sponzen bevatten 
een groot aantal sponsnaalden. Ze komen vrij op het moment dat de spons sterft en 
wegrot. Sponsnaalden bevatten veel kiezelzuur en kunnen verantwoordelijk zijn 
voor de vorming van vuursteenafzettingen. Er zijn zelfs wetenschappers die stellen 
dat sponsnaalden de enige bron zijn van het benodigde kiezelzuur. Het probleem is 
echter dat er ook vuursteen is gevonden in afzetting waar sponsnaalden ontbreken. 
Ook worden er regelmatig niet-opgeloste sponsnaalden gevonden bij vuursteen. Dit 
alles doet vermoeden dat de silica meestal niet afkomstig is van de relatief slecht 
oplosbare sponsnaalden maar van andere mariene organismen die een skelet van 
kiezelzuur vormen. In aanmerking komen diatomeeën en radiolariën, veel kleinere 
eencelligen. Ze vormen niet alleen een skelet van kiezelzuur, maar hun 
lichaamsoppervlak is ook relatief groot. Daardoor ontstaat een groot reactie-
oppervlak met zeewater. Het gevolg is dat ze na hun dood snel oplossen en vrijwel 
alle kiezelzuur aan de omgeving afgeven. Dat kan zich dan accumuleren op de 
zeebodem. Hierbij speelt ook een rol dat diatomeeën en radiolariën in gigantische 
aantallen in zee voorkomen. De totale biomassa van diatomeeën en radiolariën 
buffert een groot deel van het silicium (Si) dat in zeewater is opgelost en bindt het 
aan zuurstof (O2). Diatomeeën en radiolariën zijn dus de belangrijkste natuurlijke 
producenten van siliciumdioxide.  
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Ook is er nog een verband tussen het ontstaan van vuursteen en de korrelgrootte van 
het kalkslib op de zeebodem. Er is een zekere fijne korrelgrootte nodig voor 
vuursteenvorming. Dit is te verklaren doordat chemische reacties beter verlopen bij 
een groter reactieoppervlak en dus bij fijnkorrelige kalk, dat net als de eencellige 
organismen een relatief groot buitenoppervlak heeft. Op fijnkorrelige kalk kan 
kiezelzuur dus beter neerslaan dan op grofkorrelige kalk. 
  
Fossielen in de vuursteen 
Omdat vuursteen ontstaat in een milieu met veel organisch materiaal, kunnen er 
veel  fossielen in worden aangetroffen. Daarnaast komen organismen vaak in 
graafgangen terecht, waar ze verkiezeld raken. Doordat het kiezelzuur de 
lichaamsdelen van de organismen volledig vervangt, blijven vaak de kleinste details 
bewaard. Soms zijn zelfs de cellen van organismen in vuursteen omgezet.  
   
Omdat vuursteen hard is, worden de fossielen minimaal aangetast tijdens transport 
of erosie. Vuursteen is rijk aan fossielen. Het is beslist de moeite waard om 
vuurstenen op te rapen en deze van alle kanten te bekijken. Fossielen vormen 
zwakke plekken in het gesteente, waarlangs het gesteente makkelijk splijt. De 
mooiste en belangrijkste vuursteenfossielen zijn de zee-egels. Als ze goed 
gefossiliseerd zijn, zijn het exacte afgietsels van het eens levende dier. Boeren 
dachten vroeger dat zee-egels die ze op hun akkers vonden uit de hemel kwamen 
vallen tijdens onweersbuien. In Friesland, waar vuurstenen zee-egels op veel 
bouwlanden te vinden zijn, noemt men ze dan ook nog steeds tongerstienen 
(donderstenen). Ook komen vrij talrijk afdrukken en steenkernen voor van 
mollusken en brachiopoden. Klein, maar in enorme aantallen aanwezig, zijn de 
minuscule witachtige takjes van bryozoën. Op sommige vuursteenoppervlakken zijn 
ze bij honderden aanwezig, soms heel fraai uitgeprepareerd. Hoewel specialisten-
werk, kunnen met enige moeite talrijke soorten onderscheiden worden. 
 

 
Vuursteen met pect uit Dover van Tonny Memelink (foto AnnaWil) 
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Herkomst  
Vuursteen wordt over de hele wereld aangetroffen. De herkomst van onze 
vuursteen- zwerfstenen ligt zowel in gebieden in het noorden als in het zuiden. 
Vuursteen van noordelijke herkomst is gevormd tijdens het Krijt en voornamelijk 
afkomstig uit het uiterste zuiden van Zweden en het noorden van Denemarken en 
Duitsland. Vuursteen van zuidelijke herkomst heeft zijn oorsprong in België, 
Frankrijk en Duitsland. Hoewel de herkomstgebieden verschillen, is de samenstelling 
van de vuursteen veelal hetzelfde. Dit komt doordat de afzettingsomstandigheden 
(zee) en de tijd (Krijt) waarin de vuursteen gevormd werd vergelijkbaar zijn. Als je 
niet weet waar hij gevonden is kun je aan een vuursteen dus niet zomaar zien of hij 
uit het noorden of het zuiden komt. De herkomst is alleen te achterhalen door te 
kijken naar eventuele fossielen in de vuursteen. 
 
Nederland heeft ook vuursteen van eigen bodem: de Zuid-Limburgse vuursteen. 
Tijdens het Krijt was Zuid-Limburg een ondiepe zee. Gedurende meer dan vijf 
miljoen jaar is hier veel vuursteen gevormd. 
  
Transport 
De vuursteen uit het noorden is meegevoerd door het ijs. In de voorlaatste ijstijd 
(Saalien) breidden de Scandinavische gletsjers zich uit tot een gigantische 
aaneengesloten ijskap, die langzaam uitbreidde naar het zuiden. De ijskap had een 
grootste dikte van drie kilometer. Met hun geweldige kracht konden de gletsjers 
zwerfstenen van duizenden kilo's meenemen. Ze vervoerden ook grote stukken kalk 
met vuursteenconcreties. De kalk werd al snel verbrijzeld door de bewegingen van 
het ijs maar de vuursteen is door zijn hardheid niet kapot gegaan. Toen het ijs zich 
terugtrok, zijn de vuurstenen blijven liggen.  
 
Zuidelijke vuursteen hoefde een minder lange weg af te leggen. Door oplossing van 
de kalk waarin ze zaten, bleven de vuurstenen in het oorsprongsgebied in Duitsland, 
België en Frankrijk als losse brokken liggen. Rivieren sleepten ze vervolgens mee 
naar ons land. Tijdens het transport botsten ze tegen elkaar en sleten ze af. Veel 
vuurstenen bevatten ook botsfiguren. Vuurstenen van zuidelijke afkomst zijn 
daarom vooral kleinere keitjes. Mooie afgeronde keitjes staan bekend als ‘Maaseitjes’.   
 

 Met botsfiguurtjes. Foto: ‘Kijk eens omlaag’. 
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Vindplaatsen 
Als gevolg van de aanvoer vanuit verschillende richtingen komt vuursteen vrijwel 
overal in de Nederlandse ondergrond voor. Niet alleen dieper in de bodem: op veel 
plaatsen is het ook aan het oppervlak te vinden. Vuursteen van noordelijke herkomst 
is te vinden op de zandgronden en in keileem. Ook op de stuwwallen van midden 
Nederland kun je veel vuursteen oprapen. Scandinavische vuurstenen zijn op de 
Drentse heidevelden, op de Hondsrug in Drenthe en Groningen, op Texel en in het 
Gooi in de provincie Utrecht in grote hoeveelheden aanwezig. Vuursteen van 
zuidelijke herkomst is vooral te vinden in Maas- en Rijnafzettingen. Het is een vast 
onderdeel van de dikke grindlagen die door de rivieren zijn afgezet. Hoe dichter bij 
het oorsprongsgebied, hoe meer vuursteen er te vinden is en hoe groter de vormen. 
Hoe verder weg van het oorsprongsgebied, hoe meer de vuurstenen door het 
transport geleden hebben en hoe kleiner en afgeronder de vormen. 
 
Windlak 
Als zandkorrels door de wind verplaatst worden maken zij stuiterende bewegingen. 
Botsen zij tegen anderenvoorwerpen aan dan worden deze langzamerhand 
gezandstraald. Iedere botsing van een zandkorrel veroorzaakt een heel klein 
krasje. Stenen worden hierdoor op den duur glad geslepen. Harde, dichte gesteenten 
als vuursteen en kwartsiet, krijgen een typische vet- of lakglans. In de geologie staat 
dit bekend als windlak. Vuurstenen vertonen door hun dichte glasachtige structuur 
de windlak het mooist. Sommige vuurstenen bezitten echter zo'n sterke glans dat het 
lijkt alsof ze zijn gevernist. De sterke glans is hier niet alleen veroorzaakt door 
botsende zand- en stofkorrels. De glans is ook het gevolg van een chemisch proces. 
 

 Vuursteen met windlak. Foto: ‘Kijk eens omlaag’. 
 
In aride klimaatomstandigheden gaat onder bepaalde omstandigheden kiezel (SiO2) 
in oplossing. Vuursteen bestaat uit een mengsel van opaal, chalcedoon en kwarts; 
alle drie zijn vormen van kiezel. Opaal gaat het makkelijkst in oplossing. Bij vuur-
stenen dringt het opaal in het buitenste porierijke vuursteenlaagje. Dit verkiezelings-
proces geeft een effect waardoor het lijkt alsof de steentjes overdekt zijn met een 
'glaslaagje'. We hebben hier dus niet te maken met het afzetten van een dun kiezel-
laagje op het oppervlak, maar met de verkiezeling van een dun oppervlaktelaagje. 
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  Vuursteen met opaallaagje. Foto: ‘Kijk eens omlaag’. 
 
‘Vuur’steen 
Als twee vuurstenen tegen elkaar geslagen worden kunnen er vonken vanaf 
springen. Dit is ‘koud vuur.' Vuur werd voornamelijk gemaakt met ‘heet vuur.' Dit is 
te produceren door met een vuursteen langs een stuk ijzer, markasiet of pyriet te 
schrapen. Er springen dan gloeiende vonken vanaf. De reactie van deze deeltjes met 
zuurstof zorgt ervoor dat ze gaan gloeien. Als zo'n vonk in licht ontvlambaar 
materiaal terechtkomt, zoals droge berkenbast of de vezels van de tondelzwam, kan 
dit ontbranden. Vervolgens wat aanmaakhoutjes erbij, flink blazen, en dan grotere 
takken erop, en je hebt een goed brandend vuurtje. Meestal werd als vuurslag pyriet 
gebruikt. Dit ijzersulfide heeft zijn naam ook te danken aan het maken van vuur (pyr 
is Grieks voor vuur). Mensen in de steentijd  hadden met vuursteen in combinatie 
met pyriet of markasiet altijd een aansteker op zak.  
 
 
Informatie verzameld door Willem Peletier, bewerkt en aangevuld voor Mozaïek door 
AnnaWil Rumpt – van Dokkumburg 
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Scheuren in Kenia: breekt de Hoorn van Afrika van Afrika af? 
 
Het ziet er indrukwekkend uit: een enorme gapende scheur in de grond bij 
Mai-Mahiu in Kenia. De scheur is kilometers lang en heeft huizen en wegen 
beschadigd. Breekt de Hoorn van Afrika langzaam van Afrika af? 
 

 
Foto: Reuters 
 
De meest gehoorde theorie: er breekt een stuk van Afrika af. De scheur is gevormd in 
de Rift Valley, een gebied waar twee aardplaten langzaam uit elkaar bewegen. Dat is 
een proces waar miljoenen jaren overheen gaan, maar het ontstaan van de scheur, 
kan er wel een gevolg van zijn, zeggen sommige geologen. 
"We leven hier op een zwak gedeelte van de aardkorst", zegt geoloog Peter Adwok 
Nyaba. Hij komt uit Zuid-Sudan en is bekend met het gebied in Kenia. "De Rift 
Valley is een gebied met veel scheuren, vulkanen en meren. Die zijn ontstaan doordat 
twee aardplaten uit elkaar bewegen. We zien nu een kleine breuk, maar wel een die 
waarschijnlijk 70 kilometer diep is. Die is blootgelegd doordat de regen de grond aan 
de oppervlakte heeft weggespoeld." 
 
Andere geologen denken niet dat de aardplaten zo van invloed zijn, maar zien 
inderdaad de regen als voornaamste oorzaak: "Het is eerder een instorting van de 
grond door water dat ondergronds stroomt", zegt de Nederlandse geoloog Bernd 
Andeweg. En inderdaad: Kenia heeft een periode van flinke regenval achter de rug. 
De regen kan de grond, die deels uit vulkanische as bestaat, hebben weggespoeld. 
Andeweg ziet de breuklijnen van de scheur als het bewijs voor zijn theorie. "De 
scheur is heel kronkelig, als een rivier. Een breuk door platen die uit elkaar zouden 
zijn bewogen, zou rechter zijn." De twee helften zouden dan in elkaar passen als 
puzzelstukken. En het belangrijkste: "Bij een aardverschuiving, hoort een beving", 
zegt Andeweg. En die is niet gevoeld. 
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Feit blijft dat de vorming van de scheur een oude discussie weer heeft doen oplaaien: 
maakt de Hoorn van Afrika zich langzaam los van de rest van Afrika? Ja, dat zou 
kunnen. Maar dat duurt dan nog wel miljoenen jaren. 
 
Hoe is de gigantische scheur die je hieronder ziet ontstaan? 
In deze video leggen we het in een minuut uit: 
 

  Video afspelen 01:02 
 
Bron: NOS, Stella Vrijmoed,  april 2018 
 
 
 
 

Sudanese diamantmeteoriet was deel van 'verloren' planeet    
            
Een ruimterots vol diamanten die in 2008 ontplofte in de dampkring van de aarde, 
was een brokstuk van een voormalige planeet uit het begin van ons zonnestelsel. 
Dat blijkt uit onderzoek van Franse, Zwitserse en Duitse wetenschappers dat is 
gepubliceerd in het tijdschrift Nature Communications. 
 
Volgens de wetenschappers maakte het brokstuk deel uit van een zogeheten 
protoplaneet, een planeet in wording. De protoplaneet zou ongeveer zo groot zijn 
geweest als Mercurius of mogelijk zelfs Mars. Miljarden jaren geleden zou de planeet 
uiteen zijn gespat in kleinere stukken. De rots die in 2008 in de dampkring ontplofte, 
was daar vermoedelijk een van. 
 
Gevormd in planeet 
De meeste resten van het rotsblok kwamen na de ontploffing neer in de Nubische 
Woestijn in het noorden van Sudan. De wetenschappers hebben de brokstukken 
onderzocht en hebben specifiek gekeken naar de kristalstructuur van de kleine 
diamanten erin. Daaruit blijkt dat de rots gevormd moet zijn in een veel groter 
ruimteobject, zoals een planeet. De diamanten zijn daarmee het eerste tastbare bewijs 
van het bestaan van een protoplaneet in ons zonnestelsel. 
 
Bron: NOS Buitenland, april 2018 

https://nos.nl/video/2226015-breekt-de-hoorn-van-afrika-langzaam-van-afrika-af.html
https://nos.nl/video/2226015-breekt-de-hoorn-van-afrika-langzaam-van-afrika-af.html
https://www.nature.com/articles/s41467-018-03808-6
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JUBILEUM 
 
50 jaar Afdeling Winterswijk 
 
Nederlandse Geologische Vereniging 
 
 
In juni 1968 werd de afdeling Winterswijk van de Nederlandse Geologische 
Vereniging opgericht. Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan wordt op 
zaterdag 2 juni 2018 een symposium gehouden in het Gerrit Komrij College in 
Winterswijk, met als centraal thema: 
 

“Het unieke karakter van de geologie van Winterswijk” 
 
Tijdens het symposium kunt u een aantal lezingen bijwonen en zijn vitrines ingericht 
met geologische vondsten uit Winterswijk en directe omgeving. Tevens is er een 
geheel verzorgde lunch. Voor aanmelding zie onder. 
 
Programma: 
 
10.00 uur Ontvangst met koffie en pillewegge in de centrale hal van het 

Gerrit Komrij College 
 
10.30 uur  Opening, gevolgd door een korte terugblik op 50 jaar NGV 

Winterswijk door medeoprichter drs. Willem Peletier. 
 
10.55 tot 13.00 uur Lezingen: 
  

 Winterswijk, geologisch unicum van Nederland, door drs. Willem Peletier 
 

 The marine reptile faunas from the Triassic of the Northern Hemisphere up to the 
early Late Triassic: A perspective on the Winterswijk fauna door prof. Martin Sander 

 

 Review of Winterswijk vertebrate fauna: relationships and paleobiology as gleaned 
from histology door dr. Nicole Klein 

 
13.00 uur  Lunch en gelegenheid de expositie te bezichtigen 
 
13.30 tot 16.00 uur Lezingen: 
  

 Overview of the marine reptiles from the Triassic of China: Faunas and taxa from the 
late Early Triassic to the early Late Triassic door prof. Jun Liu PhD 

 

 Taphonomy of the marine reptile skeletons from the Lower Muschelkalk (Anisian) of 
Winterswijk door Jelle Heijne 
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 Miste, een onverwacht rijke miocene zeefauna in de Achterhoek door dr. Peter van den 
Donck 

 

 Zwerfstenen van Winterswijk: “Waar kwamen ze vandaan, hoe kwamen ze hier, wat 
kunnen ze ons vertellen?” door ing. Edy Kwak MArch 

 
16.00 uur  Afsluiting van het symposium met een hapje en een drankje 
 
16.45 uur  Einde 
 
 
Aanmelden: 
 
Voor leden van de afdeling Winterswijk is deelname gratis. Zij kunnen zich opgeven 
door een aanmelding te mailen naar B. Oostendorp:  la.ngv@hccnet.nl 
 
Niet-afdelingsleden kunnen zich opgeven voor deelname aan het symposium door  
25 euro (dit is inclusief de lunch en drankjes) over te maken naar: 
 
penningmeester B. Oostendorp  
 
IBAN : NL94RABO0323349900  
 
t.n.v. afd. Winterswijk EO NGV  
 
Uw deelname wordt definitief als het geld is bijgeschreven op de  
bovenstaande rekening. U krijgt geen bevestiging van uw  
aanmelding. 
 
Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt (ongeveer 200), helaas  
zal zo nodig de regel “wie het eerst komt….” worden toegepast. 
 
 
Adres: 
 
Gerrit Komrij College,  Parallelweg 7,  7102 DE Winterswijk 
 
Het Komrij-college ligt vlak bij het treinstation van Winterswijk en er is 
parkeergelegenheid in de directe omgeving. 
 
 
Wij hopen u te verwelkomen! 
 
 
  

mailto:la.ngv@hccnet.nl
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Vrijwel onuitputtelijke voorraad bijzondere metalen bij Japans atol 
 
Japanse onderzoekers hebben in de zeebodem rond een atol in de Stille Oceaan 
een vrijwel onuitputtelijke hoeveelheid bijzondere en waardevolle metalen 
ontdekt. In de modder rond het koraaleiland Minamitorishima, ook bekend als 
Marcus Island, bevindt zich meer dan 16 miljoen ton aan zeldzame metalen die 
gebruikt kunnen worden in mobieltjes, elektrische voertuigen en kernreactoren, 
schatten de onderzoekers. 
 

 
Locatie Minamitorishima 
 
Vermoedens over de waarde van de modder rond Minamitorishima bestaan al   
sinds 2013. Door deze vondst zou de wereld honderden jaren vooruit kunnen. 
Minamitorishima is het meest oostelijke deel van Japan. Het koraaleiland ligt  
op ruim 1200 kilometer van het dichtstbijzijnde andere Japanse eiland. 
 
De onderzoekers zeggen dat ze ook een methode hebben gevonden om de  
zeldzame ertsen uit de modder te isoleren. Ze publiceerden hun bevindingen 
in het natuurwetenschappelijk tijdschrift Scientific Reports. 
 
Als het verhaal klopt, wordt de rest van de wereld door deze vondst minder 
afhankelijk van China. Dat is nu nog de belangrijkste leverancier van metalen  
die voor deze toepassingen nodig zijn. 
 
 
NOS Buitenland, april 2018 
 
  

https://www.nature.com/articles/s41598-018-23948-5
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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 
                                           
Statutair kan het bestuur verder aangevuld worden tot zeven personen. 
Kandidaten wordt verzocht zich bij één van de bestuursleden te melden. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Van de redactie 

 
Dank aan alle auteurs en inzenders van tekst- en beeldmateriaal voor jul-
lie bijdragen aan dit voorjaarsnummer 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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NEDERLANDSE GEOLOGISCHE VERENIGING AFD WINTERSWIJK 

     EXPLOITATIEREKENING OVER 2017 EN BEGROTING 2018 

     

     

     

  
Begroting  Exploitatie  Begroting   

Opbrengst 

 

2018 2017 2017 

     Contributies  

 

 €              1.700,00   €         1.692,00   € 1.600,00  

Donaties 

 

 €                    50,00   €                 9,00   €      50,00  

Rente spaarrekening  €                    10,00   €               12,00   €      10,00  

Bijdrage seiz.afsl.  €              2.000,00   €                     -     €    500,00  

Advertentieopbrengst  €                    50,00   €               25,00   €      50,00  

Ontvangsten 

 

 €              3.810,00   €         1.738,00   € 2.210,00  

     Kosten 

    

     Kosten sprekers  €                  500,00   €             293,00   €         500  

Huur locatie 

 

 €                  400,00   €             410,00   €         400  

Representatiekosten  €                    50,00   €                     -     €          50  

Bestuurskosten  €                    65,00   €             160,00   €          65  

Vergaderkosten  €                    50,00   €               10,00   €          50  

Abonnem./contributies  €                    25,00   €               20,00   €          25  

Bankkosten 

 

 €                  150,00   €               60,00   €         250  

Kosten verenigingsact.  €              5.000,00  

 

 €         500  

Kosten Mozaiek  €                    50,00   €               20,00   €          50  

Porti, telefoon, etc.  €                    10,00   €                     -     €          10  

Kosten jubil.sympos. 

   Uitgaven    €              6.300,00   €             973,00   €      1.900  

     
Begroting 

 

 €             -2.490,00  

 

 €         310  

Exploitatieresultaat 

 

 €             765,00  

 

     Liquide middelen 
   

     Eindsaldo 
  

saldo 2017 saldo 2016 

     

     Bank RC 
  

€ 62,32  €      22,31  

Spaarrekening 
 

€ 3.800,00  € 3.073,95  

     Totaal    
  

€ 3.862,32  € 3.096,26  
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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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