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Van de (nu nog) voorzitter … 
 
In de laatste bijeenkomst(en) van onze 
NGV afdeling Winterswijk heb ik reeds 
aangekondigd bij de jaarvergadering in 
het komende voorjaar niet meer herkies-
baar te zijn. Na zes jaar voorzitterschap 
vind ik het nu tijd worden voor een wis-
seling van de wacht. 
 
Ook onze penningmeester Ben Oosten-
dorp stopt er mee,  na nog veel meer 
trouwe ‘dienstjaren’.  Dat betekent dus 
twee vacatures die vervuld dienen te 
worden. Voor iedereen tijd om na te 
denken of zij of hij tijd en energie wil  
besteden aan het voortbestaan van onze 
vijftig jaar oude afdeling. 

Het aantal bestuursvergaderingen per 
jaar is hooguit drie, dus het beslag dat 
dat legt op de vrije tijd valt erg mee. 
Het zou uitermate goed zijn als er een 
aantal mensen, ook buiten het bestuur 
om, mee wil denken over de toekomst: 
ons ledenbestand is voor een deel aan 
het vergrijzen en de aanwas van jonge-
ren is helaas zeer gering. 
 
Vandaar een oproep aan alle afdelings-
leden: denk eens na of, en zo ja wat 
voor inbreng je wilt en kunt hebben;  
een bestuursfunctie? Of buiten het be-
stuur om in een werkgroepje deelnemen 
dat gaat brainstormen over de toekomst 
van de afdeling Winterswijk. 
 
Reacties kunnen gemaild worden naar 
mij ( hwgerrits@xs4all.nl ), of naar een 
van de andere bestuursleden. Ik reken 
op veel respons! 
 
Alvast goede feestdagen gewenst en een 
in alle opzichten goed 2019 ! 
 
Henk Gerrits, voorzitter 
 
 
 
  

 

In dit nummer o.a. : 
 

Verslag van het jubileumsymposium 
  
50 jaar NGV Afdeling Winterswijk! 

mailto:hwgerrits@xs4all.nl
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 Het jubileumsymposium 
 
“Vijftig jaren … een rugzak vol” 
 
Het begin 
Maanden en maanden is de Werkgroep 
Symposium in touw geweest om ons ju-
bileum voor te bereiden. Henk, Jos, Ben 
Hofs, Ben Oostendorp, Gerard, Herman, 
Willem en Jan hadden een lange weg te 
gaan. Soms was die weg glad en gemak-
kelijk begaanbaar, dan weer vol hobbels 
en andere obstakels. Maar … het uit-
houdingsvermogen en de wil om vol te 
houden bleek steeds weer sterker! 
 
In het begin moest allereerst aan de orde 
komen wat onze bedoelingen waren en 
welke aanpak het beste zou zijn. Van 
daaruit kon een werkplan worden opge-
steld. Langzaam maar zeker kwam er 
steeds meer helderheid en structuur.  
Menige avond brachten we met elkaar 
door. Beurtelings bij een van ons thuis. 
Ondanks het vele overleg, het inbrengen 
van steeds weer nieuwe ideeën, het zoe-
ken van onder meer de juiste sprekers  
en het opbouwen van een netwerk, was 
er ook altijd de gastvrijheid, de gezellig-
heid en de humor. Marga zorgde, na 
overleg met Henk, Willem en Jan, onder 
meer voor een mooie uitnodiging. 
 
Vervolg 
Stap voor stap kwamen we steeds dich-
ter bij het eindresultaat. Taken werden 
verdeeld, personen en instanties bena-
derd. Het Gerrit Komrij College werd de 
plek waar het symposium zou plaats 
vinden. De firma Sibelco verleende vol-
op haar onmisbare medewerking en 
steun, media werden benaderd, evenals 
onder meer de Landelijke Vereniging en 
de diverse afdelingen. Dit gold eveneens  

 
voor de Gemeente Winterswijk, de VVV, 
enz., enz. Uiteraard kan niet elke per-
soon of elke instantie hier worden ge-
noemd. 
 
Het einddoel komt in zicht 
Nader en nader kwam de grote dag.    
De viering van ons 50-jarig bestaan zou 
plaatsvinden op zaterdag 2 juni 2018! 
Zoals gezegd, in het Gerrit Komrij Colle-
ge, direct achter het station, dus gemak-
kelijk bereikbaar. In de laatste week nam 
de hectiek toe. Soms trilde onze werk-
groep van spanning en emoties. Zoals 
meestal bij dit soort gebeurtenissen 
moest er veel werk worden verzet. 
 

 
Plaats van handeling. 
 
Op vrijdag 1 juni, daags voor het sympo-
sium, konden we de grote hal inrichten, 
waar we de vitrines, banners en dergelij-
ke een plek gaven. Boekjes van Willem, 
andere informatie, balpennen, een 
boekwerk betreffende de voorstellingen 
in de steengroeve, en andere goodies 
moesten met vereende krachten in 
draagtassen worden gedaan. Gerard had 
fraaie linnen tassen ‘geregeld’, die iedere 
aanwezige zou meekrijgen. Al met al een 
heel gewicht! Een kleine groep vrijwil-
ligers zorgde ervoor dat alles prima in 
orde kwam. Ook Geert, de conciërge, 
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was steeds aanwezig, om aanwijzingen 
te geven. Rond zessen kon elk van ons 
naar huis. Nog één nachtje slapen. 
 
De grote dag 
Zaterdag 2 juni! Vanaf ongeveer acht uur 
’s morgens kregen de tien vitrines, de 
banners en andere middelen van infor-
matievoorziening hun definitieve plaats. 
De vitrine met zwerfstenen rondom 
Winterswijk werd gevuld en van naam-
kaartjes voorzien door Edy. Die met de 
haaientanden door Herman M. Ben H. 
legde zijn Pleistocene botmateriaal voor-
zichtig en liefdevol op de juiste plek. 
De Werkgroep Muschelkalk zorgde voor 
de inhoud van hun vitrines, onder ande-
re met stukken van Herman en Jos, keu-
rig geëtaleerd door Charles, Willem en 
Adam. Onze penningmeester kreeg ver-
volgens een ‘ereplaats’  bij de ingang, 
zodat hij op een lijst kon nakijken welke 
gasten konden worden toegelaten! 
 

 
De bezoekers druppelen binnen. 
 
Net voor tienen was alles voor elkaar. 
“Laat nu de gasten maar komen!” 
Bij de koffiebar stonden twee dames al 
klaar, om de bezoekers te voorzien van 
koffie, thee, frisdrank en “iets erbij”.  
Iedereen zocht daarmee een zitplek om 
zich daar even terug te trekken, of te 
spreken met bekenden. Sommigen beke-
ken alvast al het moois in de vitrines. 

Wat later dan de bedoeling was gingen 
de deelnemers via de trap naar de fraaie 
collegezaal, waar de lezingen zouden 
worden gehouden. Omdat Martijn 
Gulliker ziek was, nam Dennis Voeten 
de taak van dagvoorzitter over. Op een 
zeer vakkundige, bevlogen en humoris-
tische manier sprak hij de diverse on-
derdelen aan elkaar en introduceerde de 
diverse sprekers. Dit alles ging zowel in 
het Nederlands als in het Engels. Henk 
Gerrits, onze voorzitter, heette iedereen 
welkom. Wethouder Rik Gommers 
sprak in twee talen mooie woorden over 
dit bijzondere gebeuren in Winterswijk. 
 

 
Dennis en Henk in last minute overleg. 
 
Vervolgens kreeg Willem Peletier de ge-
legenheid om zelfs twee keer aan bod te 
komen. Niet alleen vertelde hij op de 
hem kenmerkende wijze over de jubile-
rende afdeling en het geologisch unicum 
Winterswijk; tot zijn verrassing kreeg hij 
voor al zijn verdiensten ook enkele vel-
len postzegels waarop onmiskenbaar 
zijn eigen silhouet prijkte. Hij was daar-
mee zeer verguld! 
Vervolgens kwamen de Winterswijkse 
Muschelkalk-fossielen ruim aan bod. 
Met de ons bekende sprekers professor 
Martin Sander en dr. Nicole Klein was 
heel veel deskundige kennis van deze 
materie in huis gehaald. Het was al met 
al een zeer boeiend ochtendprogramma.  
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Professor Martin Sander spreekt. 
 
Omdat de lezingen nogal uitliepen, werd 
besloten om middagpauze tot een half 
uur te beperken. Achteraf veel te kort, 
want vanuit het Komrij College was ge-
zorgd voor een uitstekende en uitge-
breide lunch, die helaas in een snel tem-
po naar binnen moest worden gewerkt. 
Eén spreker minder zou misschien ver-
standiger zijn geweest! Gelukkig konden 
er desondanks toch nog gesprekken 
worden gehouden en kon de inhoud van 
diverse vitrines worden bekeken. 
 

 
Genoeg voor iedereen. 
 
Op een wat later tijdstip dan gepland, 
werd deze dag voortgezet met het mid-
dagprogramma. Dit deel was afwisse-
lend wat de diverse onderwerpen be-
treft. Het programma ging verder met 
het ‘Chinese Engels’ van professor Jun 
Liu over de zeesauriërs uit de Trias van 
China. Daarna kwam ook de Winters-

wijkse Trias weer aan bod met een ver-
haal over tafonomie, van Jelle Heijne. 
 
Miste kon deze dag uiteraard niet ont-
breken; Peter van den Donck vertelde 
over de hier ontdekte, bijzonder rijke 
miocene zeefauna. De Achterhoekse 
zwerfstenen kwamen tot slot met de 
bijdrage van Edy Kwak geheel terecht 
eveneens aan de orde, want ook deze 
horen bij de geologische ‘mozaïekvloer’ 
van Winterswijk. Zo was er voor elk wat 
wils! Bij het vertrek uit de collegezaal 
kreeg iedereen bovendien de zo fel be-
geerde ‘Geologie-tas’.  
 

 
 
Gezellig samenzijn 
Onze gasten verspreidden zich door de 
zaal, na eerst in een speciale hoekruimte 
de gewenste hapjes en drankjes te halen.                                                                                                              
Zittend, staand of lopend werd deze dag 
onderling besproken. Bij ons als werk-
groepleden viel op hoe enthousiast en 
lovend iedereen was. Uiteindelijk ging 
iedereen met een goed gevoel naar huis. 
Wij, als werkgroep met onze helpers,  
bleven achter, misschien vermoeid van 
alles, maar zeer tevreden en voldaan.  
Er was immers “iets groots verricht”! 
 
Verslag: Jan Drent 
 

Achterin vindt u nog een ‘foto-mozaïek’ 
met mooie sfeerplaatjes van deze dag. 
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Het ontstaan van onze afdeling  
en daarna 

  
Halverwege de jaren zestig werden in 
een weiland bij de boerderij Kotmans in 
Miste boringen verricht in verband met 
drinkwatervoorziening van het vee.  In 
het boormateriaal bleken witte puntjes 
deeltjes van schelpen te zijn - fossielen 
dus. Via de gemeente werd de Werk-
groep voor Tertiaire en Kwartaire Geo-
logie (WTKG) hiervan op de hoogte ge-
steld. Die nam contact met de eigenaar 
van Kotmans op. Bertus Berenschot gaf 
toestemming om op zijn land een gat te 
maken. Dat gebeurde in het voorjaar van 
1968. Bij dit eerste gat van Miste waren 
leden van de WTKG, aangevuld met en-
kele Winterswijkse leden van de Neder-
landse Geologische Vereniging. Eerst 
moest een laag teelaarde worden verwij-
derd en vervolgens een pakket keileem. 
Dat ging met de schop niet zo gemakke-
lijk. Het resultaat was, dat we daar enke-
le dagen over hebben gedaan. Elke vol-
gende ochtend stond het grondwater ge-
lijk met het maaiveld en was dat boven-
dien voorzien van een laagje ijs. Na drie 
dagen hebben we er maar wat mechani-
sche hulp bij gehaald. En dat hebben we 
in volgende jaren herhaald. Gemiddeld 
kwamen we om de twee jaar bij boer   
Berenschot om te vragen of we weer een 
gat mochten maken. Het was altijd goed 
en hij vond het reuze interessant. 
 

 
 Miste 1968; het gat waarmee het begon. 

 
 
 
Na afloop van de eerste geslaagde op-
graving besloten Henk Kolstee en on-
dergetekende te proberen om tot de op-
richting van een afdeling Winterswijk 
van de NGV te komen. Op 4 juni 1968 
vond de oprichtingsvergadering plaats. 
De 11 aanwezigen werden allen lid van 
de nieuwe afdeling. Meteen werden 
plannen gemaakt en werd een groot aan-
tal excursiedoelen op tafel gebracht, ver-
reweg de meeste op bereikbare afstand 
in Duitsland, zoals Ahaus, Wüllen,      
Alstätte en Suddendorf. 
 
Omdat een groot aantal leden in de gro-
te, lichtgroene Chevrolet van Adriaan en 
Joos Speets pasten -  de auto werd lief-
kozend Jet genoemd – vonden de mede-
gebruikers het gewenst een kilometer-
vergoeding vast te stellen. We betaalden 
toen 3 cent per kilometer.  Onder ama-
teurgeologen bevinden zich soms rare 
vogels. Onder de deelnemers bevonden 
zich naast Joos Speets nog twee dames. 
Eén had de gewoonte om bij hoge nood 
ter plaatse in de hurken te gaan en aldus 
de nood lenigend. ’t Was in het begin 
wel even wennen. De ander zorgde altijd 
voor een stapel stevige pannenkoeken 
die tijdens de lunchpauze grotendeels 
werden verorberd. Bleef er eentje over, 
dan kon die nog altijd dienst doen als 
culinaire frisbee. Kwajongensgedoe? We 
waren destijds dan ook bijna vijftig jaar 
jonger. 
  
Bij het vijfjarig bestaan van de afdeling 
werden twee activiteiten gehouden. De 
jaarvergadering van de NGV werd in 
Winterswijk gehouden met onder andere 
het maken van een gat in Miste met uit-
spoelen aan het Hilgelo, een grote zand-
winplas. Ik denk dat een jaarvergadering 
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van de NGV nog nooit zoveel deelne-
mers heeft gehad en dat aantal daarna 
ook nooit meer heeft gehaald. Er waren 
niet minder dan 170 inschrijvers. 
 
De tweede jubileumactiviteit was het in-
richten van een geologische expositie. 
Daar zijn destijds meer dan 2000 perso-
nen wezen kijken. Omdat de organisatie 
en het maken van een gidsje het nodige 
geld kostte, werd de gemeente gevraagd 
voor een bepaald bedrag garant te staan. 
Dat lukte. Toevallig was ik destijds be-
stuurslid van het Nutsdepartement en 
ook daar kon geld van losgepeuterd 
worden. Ik moest dan wel toezeggen dat 
een lezing in het jaarprogramma moest 
worden opgenomen. Omdat ik wel enke-
le personen wist, die dat zouden kunnen 
doen, zegde ik dat toe. Helaas hadden 
die personen uiteenlopende smoezen om 
het niet te doen. Ik bleef er dus zelf aan 
hangen. Ik maakte een diaserie met een 
verhaal, dat ik op 24 april 1974 heb ge-
houden. Deze serie is vanaf dat ogenblik 
jarenlang – tot 2014 de basis voor de in-
leiding van de vele geologische excursies 
naar de steengroeve geweest. Jaarlijks 
werden er hiervan drie, vier of vijf ge-
houden. De eerste had een bijzondere 
aanleiding. In  1977/78 werd door de 
Stichting Teleac een TV-cursus Geologie 
georganiseerd. Hier waren als afsluiting 
excursies aan verbonden. Die betroffen 
alle bezoeken aan geologische musea. 
Na overleg met de toenmalige directeur 
van de steengroeve  heb ik toen aan de 
cursusleiding geschreven, dat ik een ex-
cursie in natura kon aanbieden. Prompt 
kwam als antwoord, dat men daar graag 
gebruik van wilde maken. Alle excursies 
waren volgeboekt en nu kon men ook de 
mensen op de wachtlijst ter wille zijn. 
Op 24 juli 1978 werd deze excursie onder 
grote belangstelling gehouden. Eén van 
de deelnemers was een nog zeer prille 

Chriet Titulaer, die aan de cursusleiding 
schreef, dat dit de leukste excursie was, 
die hij ooit had meegemaakt. Vanuit de 
Stichting Freriks zijn naar aanleiding 
hiervan vele excursies naar de steen-
groeve georganiseerd. Dit gebeurde al-
lemaal met de welwillende goedkeuring 
van de directie van het bedrijf. We heb-
ben hier tot op de dag van vandaag een 
bijzonder goede samenwerking mee. 
Aanvankelijk stonden de excursies on-
der leiding van Henk Kolstee en mijn 
persoontje. Later kwamen daar Wim 
Berkelder en Henk Oosterink bij. In later 
jaren werd het begeleidingsteam uitge-
breid tot acht personen, waarvan er elke 
keer drie of vier “dienst” hadden. Voor 
vele uit alle delen van het land afkom-
stige deelnemers was dit vaak de eerste 
kennismaking met de geologie. De ex-
cursies hebben, naast de eveneens door 
de NGV-werkgroep georganiseerde be-
zoekersdagen, tot en met 2015 duizen-
den belangstellenden naar de groeve ge-
trokken. Dit alles doet ons nog altijd be-
seffen dat we met onze NGV-afdeling in 
geologische opzicht op de eerste rang 
zitten. 
  
Willem Peletier 
 

 
De ‘Winkel van Willem’ bij de steengroeve,  
in de zomer van 2005.   (bron: fossiel.net) 
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Verenigingsavond 9 april 2018 
Bert Hummel:  Møn                                                                                                  

 
Deze avond, waarop circa 35 leden aan-
wezig waren, hadden we Bert Hummel 
uit Steenwijkerwold te gast. Ook zijn 
vrouw Ali was erbij. Bert is een echte 
praktijkman van het zoeken en verzame-
len. Ali ook wel, maar meestal maakt zij 
tijdens de diverse vakanties en bijbeho-
rende excursies de foto’s. Zo is er dus 
een prima ‘samenwerkingsverband’.      
Met hun caravan trekken ze er vaak op 
uit; naar diverse plekken in Europa. 
Soms met een excursie van de afdeling 
Utrecht & ’t Gooi, dan weer met hun 
vrienden Leo en Dinie Heyboer. 
                                                                               
Denemarken heeft een speciaal plekje in 
hun hart. Met name het eiland Møn. 
Over hun bezoek in 2010 en 2018 gaat nu 
deze lezing. Op een aantal tafels hebben 
ze veel fossielen, gesteenten, boeken en 
folders uitgestald, die later op de avond 
enthousiast worden bekeken. 
 

 
De prachtige klifkust van Møn. 

Hun tocht voert eerst via Bremen, Ham-
burg en Flensburg naar de veerboot in 
Puttgarden. Daarmee varen ze naar 
Rødby, Denemarken. Opvallend is daar 
de rust , ook wat het verkeer betreft.                                
Eenmaal op het eiland aangekomen rij-
den ze naar de camping Møns Klint, 
waar ze een tijdlang zullen doorbrengen. 
Het weer is goed en al zittend voor hun 
onderkomen smaakt de koffie extra lek-
ker. Later arriveren ook hun vrienden. 
In de volgende dagen trekken ze met de 
auto, of wandelend, het (schier)eiland 
rond. Ze houden zich niet alleen bezig 
met geologie, maar ook met de natuur en 
cultuur, die overal te vinden is. Nu eens 
zijn de krijtrotsen aan de beurt, dan weer 
de mooie, bijzondere kerkjes, het land-
schap, planten of dieren. 
Vanaf de camping maken ze soms lange 
wandelingen door de bossen en genieten 
van de voorjaarsbloemen, die al uit hun 
knoppen barsten. Ook kunnen ze vanaf 
hun “woonplek” door de landerijen naar 
de krijtkust lopen en vervolgens op het 
strand volop fossielen zoeken, zoals zee-
egels, zee-egelstekels, sponzen en be-
lemnieten, waarvan er tientallen te vin-
den zijn. Ook veel zwerfstenen worden 
door hen verzameld. Bert laat zien dat 
Møn niet alleen steenstranden heeft, 
maar eveneens mooie zandstranden en 
klifkusten. 
 
Zij verlaten voor één dag Møn, om een 
bezoek te brengen aan de krijtgroeve in 
Fakse en daar bryozoën en meerdere 
soorten koralen te verzamelen. Dit is de 
grootste door mensenhanden gegraven 
groeve  in Denemarken. Al meer dan 500 
jaar wordt hier krijt gewonnen.  
Een andere keer maken ze per auto een 
dagtocht naar Stevns Klint, waar ze on-
der meer Højerup bezoeken. Deze plaats 
is vooral bekend vanwege het feit dat in 
hier 1928 een gedeelte van de oude kerk 
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– die letterlijk op de rand van de krijtklif 
staat - in zee is gestort. De verwachting 
is dat er op den duur met het restant van 
de kerk hetzelfde zal gebeuren. 
 

 
De ‘gamle kirke’ van Højerup. 
(foto: Stevnsbladet.dk) 
 
Op het strand is hier de K-T grens (die 
tegenwoordig de K-Pg grens wordt ge-
noemd) goed te zien. Dat ook in Neder-
land deze grens, met name in Zuid-
Limburg, goed ontsloten is, wordt dui-
delijk aan de hand van een foto van de 
Geulhemmer  Groeve. Tevens zien we 
van Bert een foto met de namen van 
NGV-leden, die ter gelegenheid van het 
50-jarig bestaan van de NGV, daar op 5 
april 1998 een bezoek brachten. Ook van 
de Afdeling Winterswijk hebben meer-
dere leden hier hun naam opgeschreven.  
 
Bert besluit zijn lezing met een foto van 
een ‘plaatijzeren geoloog’, die hij in z’n 
tuin heeft staan. Na afloop is er een ver-
rassing van hem: Mooie afbeeldingen 
van de soort hesjes die hij en de Afdeling 
Utrecht en ’t Gooi altijd dragen tijdens 
excursies. Al met al een fijne en over-
zichtelijke lezing, met soms de nodige 
humor en voor iedereen duidelijk en 
goed te begrijpen. Fijn zo, Bert. En ook 
Ali bedankt voor jouw assistentie.  
 
Verslag: Jan Drent 

Verenigingsavond 14 mei 2018 
Frits Laarman:  
Expeditie Spitsbergen 

 
Frits Laarman woont in Aalten. Hij is  
archeozoöloog bij de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amers-
foort. Frits is daar Informatiebeheerder     
Collecties en Data. 
 
Spitsbergen in het kort 
Spitsbergen ligt op ongeveer 1300 kilo-
meter vanaf de Noordpool en zo’n 560 
kilometer ten noorden van Noorwegen. 
Het bestaat uit een groep eilanden, 
waarvan Spitsbergen het hoofdeiland is. 
Het is gelegen in de Noordelijke IJszee. 
Officieel hoort het bij Noorwegen. Vanaf 
1920 is het ook bekend onder de naam 
‘Svalbard’. Omdat het nogal wat bergen 
met spitse toppen heeft, noemde Willem 
Barendsz het Spitsbergen. 
 

 
Kaart van Spitsbergen, van Jacob Theunisz, 
uit 1666. 
 
Het bestaat uit drie grote eilanden: 
Spitsbergen, Nordauslandet en Edgeøya. 
Verder zijn er nog circa tachtig kleinere      
eilanden, zoals Barendseiland (Barent-
søya), Amsterdameiland en Moffen. 



 
9 

 

Er zijn ook verschillend nederzettingen, 
zoals de hoofdstad Longyearbyen, cen-
trum van Noors mijnwerkers. Barents-
burg was het centrum van Russische 
mijnwerkers. In Ny Alesund werkten 
vroeger ook Nederlandse mijnwerkers, 
met of zonder ‘lichtekooien’.  
 
Klimaat, flora en fauna 
Het is er maar twee maanden zomer en 
de rest van het jaar winter. Het blijft er 
zomers 24 uur licht. Tussen 28 oktober 
en 14 februari komt de zon daarentegen 
nooit boven de horizon uit. In de korte 
zomer verdwijnt de sneeuw voor een 
deel, groeien er lage planten en is er een 
rijk vogelleven.  Op een aanzienlijk deel 
van Spitsbergen bevinden zich grote en 
kleine gletsjers. Vegetatie is er maar 
weinig. Wel zijn er op Spitsbergen zo’n 
honderd soorten planten, waarvan 
sommige een goed middel tegen scheur-
buik opleverden. Alken, ganzen, storm-
vogels, drieteenmeeuwen en eenden 
komen er voor, evenals ijsberen, rendie-
ren en poolvossen. 
 
Walvisvaart; een stukje geschiedenis 
In de 17e eeuw werd vanuit de Noord-
sche Compagnie, de mogelijkheid on-
derzocht voor de walvisvaart  in deze 
gebieden. Op het eiland werd in 1619 
door de Amsterdamse kamer de neder-
zetting  Smeerenburg gesticht, het latere 
centrum van de Nederlandse walvis-
vaart rond Spitsbergen. Het was alleen 
in de zomermaanden bewoond. In de 
winter van 1633-1634 bleef voor het eerst 
een groep overwinteraars daar achter, 
met de bedoeling de traankokerijen te 
beschermen tegen plundering door met 
name Baskische (goede harpoeniers!) en 
Deense concurrenten. Dankzij de grote 
inzet van deze overwinteraars lukte dat. 
Het verblijf van de groep die dit een jaar 
later deed, liep uit op een drama. 

Allen stierven er door honger en de kou.                                                                                             
De traankokerijen van Smeerenburg ble-
ven tot omstreeks 1660 in gebruik, waar-
na de nederzetting snel in verval raakte.                                 
Uiteraard speelt het verblijf van Neder-
landers een grote rol. Een van de dingen 
die zij deden was het geven van Neder-
landse namen aan dit gebied. Bijvoor-
beeld: Amsterdameiland (later, in het 
Noors Amsterdamøya). 
 

 
Walvisvaart bij Spitsbergen. Schilderij van 
Abraham Storck uit 1690. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op zoek naar overblijfselen van 
Smeerenburgse walvisvaarders 
De bedoeling van de op deze avond ge-
presenteerde expeditie (de derde op rij), 
was om opgravingen te doen, teneinde 
zoveel mogelijk te achterhalen met be-
trekking tot het verblijf van Nederlandse 
walvisjagers in de periode 1620 – 1660. 
Met name de periode waarin Willem Ba-
rentsz  Spitsbergen ontdekte. De eerste 

 
In 2006 werd bekend dat er op Spitsber-
gen een grote hoeveelheid fossielen van 
uitgestorven zeereptielen zijn gevonden. 
Onder andere van plesiosauriërs, icht-
hyosauriës en pliosauriërs. Van de laatste 
is er zelfs een compleet skelet ontdekt. 

------------------------------ 
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keer dat Frits meeging naar Spitsbergen 
was in 1981. Een expeditie met zeven 
man. Geen vrouwen dus!  Onder meer 
bevond zich Lourens Hacquebord bij 
deze groep. Die was er het jaar ervoor al 
voor een verkenning geweest.  
 
Het zou een zware expeditie worden. 
Met de Plancius werden ze naar de plek 
van onderzoek gebracht. Daar bleek een 
vlak stuk te zijn, waar ze hun tenten 
konden opzetten, hun spullen een plaats 
geven en een onderzoeksruimte creëren.  
De permafrost was toen ook ’s zomers al 
tot dicht onder de oppervlakte hard be-
vroren, zodat het graafwerk en het slaan 
van palen erg moeilijk en zwaar was.  
’s Winters kon je dat wel vergeten.  
Ook kwam er rondom het kamp een 
soort afscheiding, om met name ijsberen 
tegen te houden. De zeven expeditiele-
den hadden één geweer bij zich, evenals 
een zender voor de verbinding met het 
thuisfront. De tenten waren op zich pri-
ma. Alleen, het probleem was de con-
dens! Alles werd daardoor kletsnat. Ook 
de broedende noordse sterns in de buurt 
van het kamp veroorzaakten veel last als 
de onderzoekers er langs kwamen. 
 

 

De expeditieleden zijn ook nog een keer 
– zonder zender - met een nogal vreem-
de persoon (een Duitse solozeiler) naar 
het eiland Moffen geweest. Daar aange-
komen troffen ze veel walrussen aan 
evenals een walruskerkhof. 
 

 
Graven op Spitsbergen. 
(foto: www.marmein.nl) 
 
Tijdens de expeditie in 1981 werden er 
inderdaad overblijfselen van de neder-
zetting gevonden; graven en andere za-
ken. Zoals een ‘huisje’, de plek waar de 
traan via een bepaalde route liep. Totdat 
het geschikt was voor consumptie. 
Vondsten waren er in de vorm van mun-
ten, aardewerk, een kanonskogel, een 
soort ‘vloertje’ waar een kanon op kon 
staan, graven met menselijke lichamen, 
linnen hemden, een hoed en mutsen in 
diverse vormen en kleuren. Een tentoon-
stelling hiervan bevindt zich in het 
Rijksmuseum in Amsterdam.  
 
Het was een bijzondere en niet alledaag-
se lezing, die door Frits op een geheel 
eigen, onderhoudende en tevens goed  
te volgen manier werd gehouden. 
 
 
Verslag: Jan Drent
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Winterswijk bekend om unieke fossielen 
 
Het boren naar drinkwater voor het vee bij Kotmans in Miste in 1968, waarbij 
stukjes schelpen tevoorschijn kwamen, was de aanleiding om in Winterswijk een 
plaatselijke afdeling van de Nederlandse Geologische Vereniging op te richten. 
 

 
Willem Peletier, van de Nederlandse Geologische Vereniging, afdeling Winterswijk,  
toont een deel van zijn verzameling mineralen. 
 
Winterswijk - Met Willem Peletier, bestuurslid van de afdeling Winterswijk, praat ik 
over het ontstaan van de geologische afdeling Winterswijk, opgericht op 2 juni 1968 
en het komende jubileum. Peletier: "Bij de boring in Miste kwam aarde naar boven 
met witte puntjes, een meter of drie onder het maaiveld. Henk Kolstee van de 
gemeente was indertijd lid van een werkgroep voor tertiaire en quartaire geologie en 
was uiteraard zeer geïnteresseerd. Samen met andere amateurgeografen hebben we 
daar opgravingen gedaan, dat ging toen op een nogal primitieve manier met schop 
en zeefje. Eerder waren ook al dezelfde fossiele resten gevonden in een beekwand in 
de Brinkheurne waar verder niets mee gedaan is.'' 
 
Steengroeve 
Peletier: "Winterswijk staat internationaal bekend als vindplaats van heel veel 
fossielen die uniek in de wereld zijn. Het waren vaak de eersten van hun soort en ze 
hebben dan ook aan Winterswijk gerelateerde namen gekregen". 
Een van de belangrijkste vindplaatsen is natuurlijk de Steengroeve. Peletier was al 
vroeg geïnteresseerd in de steengroeve. "Al in de jaren 60 van de vorige eeuw ging ik 
met leerlingen in het kader van mijn aardrijkskunde lessen over geologie naar de 
Steengroeve. Na de oprichting van de werkgroep Muschelkalk zijn we begonnen met 
excursies en dat bleek een groot succes. Jaarlijks waren er zo'n vier tot vijf excursies.  
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Na het afsluiten van de Steengroeve is er een tijd geweest dat er geen publiek meer in 
mocht. Dankzij goede onderhandelingen met Sibelco en genomen veiligheids-
maatregelen kregen we toestemming dat in beperkte mate weer excursies mogen 
worden gehouden voor niet meer dan 30 personen. Voorwaarden waren dat 
bezoekers lid moesten zijn van de landelijke en plaatselijke geologievereniging en 
van de werkgroep Muschelkalk." 
 
Symposium 
Het centrale thema van het symposium, in het Gerrit Komrij College, is 'het unieke 
karakter van de geologie in Winterswijk'. Er wordt een aantal lezingen gehouden 
door sprekers uit binnen- en buitenland, die de verschillende aspecten van de 
ondergrond van Winterswijk zullen belichten. Tevens zijn vitrines ingericht met 
vondsten uit Winterswijk en omgeving. 
 
 
Bron: Winterswijkse Weekkrant, Lineke Voltman, mei 2018 
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'Fascinerend dat hier in Winterswijk ooit een zee was' 
 
WINTERSWIJK - Versteende haaientanden en pootafdrukken van dinosaurussen. 
Bijzonder voor de leek, gesneden koek voor de bezoekers van het symposium van 
de halve eeuw oude Geologische Vereniging, afdeling Winterswijk. 
 
Normaal klinken er tijdens de pauze in de aula van het Gerrit Komrij College de 
stemmen van luidruchtige scholieren. Tijdens de lunchpauze van het symposium op 
deze zaterdag klinken de stemmen gedempt. Dick de Jong uit Soest is één van de 85 
bezoekers. Hij staat bij een vitrine naar versteende zwemsporen van reptielen te 
kijken. ,,Vroeger kwam ik veel in de groeve in Winterswijk om fossielen te zoeken. 
Momenteel niet meer zo vaak. Maar het zoeken is een automatisme geworden. Nog 
steeds als ik langs een rivieroever loop, kan ik het niet laten om naar fossielen 
te speuren.” 
 

 
De steengroeve bij Winterswijk, een walhalla voor liefhebbers van fossielen. © theo kock 
 
Schelpje 
Wiljo Kramer uit Deventer is sinds 1992 lid van de Geologische Vereniging. ,,Als 
kind vond ik in de groeve een fossiel schelpje. Ik had geen idee wat het was en vroeg 
het aan de meester van de lagere school. Maar die wist het ook niet. Zo is de 
belangstelling ontstaan. Wat me fascineert? Dat er hier ooit een zee was en er 
dinosaurussen rondliepen.” De belangstellenden op het symposium komen uit 
binnen- en buitenland. Ze laten zich bijpraten tijdens lezingen van professoren en 
andere kenners van de oertijd. De lezingen hebben thema’s als ‘Zwerfstenen, hoe 
kwamen ze hier?’, ‘Zee-reptielen uit het Trias in China’ en ‘Winterswijk, 
een geologisch unicum van Nederland’. 

https://www.gelderlander.nl/winterswijk/fascinerend-dat-hier-in-winterswijk-ooit-een-zee-was~a7c0fda9/101949505/
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Markt 
Het gezin Spiller is drie man sterk vanuit het Duitse Bottrop naar de bijeenkomst 
gekomen. Vader Andreas kwam 15 jaar geleden op de markt in Winterswijk. 
,,Daar verkocht een vrouw allerlei soorten stenen. Toen ik er een wilde kopen, zei ze 
dat ik die zelf ook kon vinden. Sindsdien ben om de twee maanden in de groeve aan 
het zoeken. Het leuke is natuurlijk de spanning.” Hij schat dat hij samen met zijn 22-
jarige zoon Dave inmiddels tussen de 700 à 800 fossielen heeft gevonden. ,,Stoppen? 
Nee joh! We wachten nog steeds op dé vondst”, lacht hij. 
 

 
De familie Spiller uit Duitsland speurt graag in de Winterswijkse steengroeve naar 
bijzondere fossielen. © DG 
 
Diepenbroeki 
Bezoeker en amateurgeoloog Gerben Diepenbroek uit Veenendaal gaf tien jaar 
geleden een groot deel van zijn verzameling aan het museum de TwensteWelle.  
Zijn verzameling bleek bij nadere studie een aantal botjes van een uniek reptiel te 
herbergen. Enkele ruggenwervels van een placodont, een zeereptiel dat 245 miljoen 
jaar geleden leefde. ,,Daarvan waren nog nooit zoveel botjes bij elkaar aangetroffen”, 
vertelt hij. De onderzoekers gaven het fossiel de naam 'Pararcus diepenbroeki' als 
eer aan de vinder. 
 
 
Bron: De Gelderlander, Marcel Gosselink, juni 2018 
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Perfect geconserveerd 40.000 jaar oud veulen gevonden in permafrost 
 
In Siberië is een veulen opgegraven van zo'n 40.000 jaar oud. Het perfect 
geconserveerde stoffelijk overschot is van een drie maanden oud veulen, dat  
in de permafrost zat. Het veulen werd gevonden op een diepte van 30 meter  
in een krater in Oost-Siberië. 
 
De krater met een lengte van ongeveer een kilometer ligt vlak bij het Kirgilyak-
gebergte. Sinds de jaren 60 zinkt de grond daar door het ontdooien van de 
permafrost. Het verzakkende land heeft veel fossielen uit de ijstijd prijsgegeven.  
Zo zijn er al bizons, elanden, mammoeten en rendieren gevonden.   
 

  
Na duizenden jaren zijn nog steeds de uiterlijke kenmerken van het veulen te zien. 
 
Wetenschappers noemen de ontdekking van Russische en Japanse onderzoekers 
uniek, omdat het veulen compleet lijkt te zijn. De donkerbruine vacht is intact,  
net als de manen, staart en inwendige organen. 
 

 
Video afspelen 
 
Bron: NOS, Nieuws Buitenland, augustus 2018 
 

https://siberiantimes.com/other/others/news/perfectly-preserved-ancient-foal-is-shown-to-the-world-for-the-first-time/
https://nos.nl/video/2247268-veulen-na-zo-n-40-000-jaar-uit-het-ijs.html
https://nos.nl/video/2247268-veulen-na-zo-n-40-000-jaar-uit-het-ijs.html
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IJsmummies van wolfpup en kariboe gevonden in Canada 
 
In het noorden van Canada zijn twee gemummificeerde dieren gevonden die 
beide tienduizenden jaren in het ijs bewaard zijn gebleven. Het gaat om een 
wolfpup en een kariboekalf.  
 

 
De gemummificeerde wolfpup. GOVERNMENT OF YUKON 
 
De dieren werden reeds in 2016 gevonden door goudzoekers, maar de vondst is nu 
pas onthuld. Met koolstofdatering is hun leeftijd vastgesteld op ruim 50.000 jaar. 
Vooral de wolfpup is goed bewaard gebleven. Details van de kop, staart, klauwen, 
huid en vacht zijn nog goed te zien. Van de kariboe is iets minder over. De kop, de 
torso en twee voorpoten zijn nog intact. 
 
Dat dieren met vacht en huid zo lang bewaard blijven, is zeer zeldzaam. "Voor zover 
we weten is dit de enige gemummificeerde wolf uit de ijstijd die ooit is gevonden", 
aldus een paleontoloog in Yukon die de twee ijsmummies heeft bestudeerd. 
 
Bron: NOS Nieuws Buitenland, september 2018 
 

 
Canada. 
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Zuid-Afrikaanse megadino blijkt lid van nieuwe tak zware viervoeters 
 
Een compleet nieuwe dinosoort met de omvang van een stadsbus werpt nieuw 
licht op hoe dinosaurussen zo bizar groot konden worden. Van lopen op twee 
poten naar lopen op vier poten, was een cruciale schakel. Net als het ontstaan van 
olifantenpoten, blijkt uit onderzoek in Current Biology. 
 

Een artist impression van de nieuwe dinosoort. Foto Viktor Radermacher 
 
Meest vernieuwend aan de opgravingen in Zuid-Afrika is dat de twaalftonner deel 
uitmaakt van een compleet nieuwe tak zware viervoeters. Het toont aan dat 
dinosaurussen op meerdere momenten in de evolutie gigantische afmetingen 
aannamen, nadat ze op vier poten waren gaan lopen. Tot nu toe dachten 
wetenschappers dat dit een eenmalige evolutionaire gebeurtenis was. 
 
Blijkbaar werd er gedurende de dino-evolutie flink geëxperimenteerd met 
verschillende loopstijlen, rond het einde van het Triastijdperk. Dat concluderen de 
betrokken paleontologen onder leiding van de Zuid-Afrikaan Jonah Choiniere. 
Dinosaurussen gingen toen – zo’n 200 miljoen jaar geleden – over van het lopen op 
de achterpoten naar voortbewegen op alle vier de ledematen. Miljoenen jaren later 
leidde dit tot het ontstaan van de zeer grote Sauropoden – langnekken waaronder de 
brontosaurus en diplodocus. Doordat ze op een soort olifantenpoten liepen, 
bereikten de sauropoden uiteindelijk formaatje Boeing 737. 

https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(18)30993-X
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De soort die nu opgegraven is, Ledumahadi mafube, ‘donderslag in de morgenstond’  
in de Zuid-Afrikaanse Sesotho-taal, was met twaalf ton de grootste uit zijn tijd. Hij 
blijkt via een alternatieve evolutionaire route tot zijn indrukwekkende omvang te 
zijn komen. De dino leek daarmee sterk op zijn tijdgenoten, de vroege sauropoden, 
zonder directe familie te zijn. Zijn voorouders splitsten zich namelijk al af van de 
sauropodenfamilie voordat deze hun olifantenpoten ontwikkelden. De Ledumahadi 
liep ook op vier poten en had een vergelijkbaar formaat als de toenmalige sauro’s. 
 
Olifantenpoten 
De houding van zijn voorpoten bleek daarentegen heel anders dan bij de 
sauropoden, zagen de onderzoekers. ‘Die was juist gebogen, meer zoals die van 
primitieve dinosaurussen’, legt Steve Brusatte uit van de universiteit van Edinburgh. 
De paleontoloog, die niet bij het onderzoek betrokken was, noemt de vondst een 
geweldige ontdekking. ‘Blijkbaar waren inderdaad meerdere evolutionaire groepen 
op verschillende manieren aan het experimenteren om zo groot te worden.’ 
Uiteindelijk bleken de olifantenpoten van de sauropoden evolutionair het beste 
model, voegt hoofdonderzoeker Choiniere toe, ‘die overheersten vervolgens namelijk 
135 miljoen jaar’. De onderzoekers baseerden hun conclusies op de grootte van zo’n 
twintig gefossiliseerde botten van het dier die in de loop van dertig jaar opgegraven 
werden in Zuid-Afrika. Met een statistisch model berekenden ze vervolgens de 
houding en grootte van het dier. Zo bleek het onderarmbot relatief groot ten opzichte 
van dijbeen en heup, in vergelijking met dino’s die op twee poten liepen. 
 
Jaarringen 
Het dier – geboren in het begin van het Jura-tijdperk, dat aansloot op het Trias – 
werd ongeveer veertien jaar oud, schatten de onderzoekers. Ze telden hiervoor 
karakteristieke groeikenmerken in de botten, vergelijkbaar met de jaarringen van 
bomen. Omdat deze steeds dichter op elkaar stonden, konden ze zien dat het dier 
met maatje stadsbus zijn maximale, volwassen omvang had bereikt. 
 
Bron: Volkskrant, Stan van Pelt, september 2018 
 

 
 



 
19 

 

‘Uitgelicht en doorgelicht’ 
 
In het hieronder weergegeven artikel uit Geo.Brief (6 / 2018) doet paleontoloog en 
lid van de NGV afdeling Winterswijk, Dennis Voeten het nodige uit de doeken 
met betrekking tot zijn eerder dit jaar met succes afgeronde promotieonderzoek. 
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Geo.Brief 6 / 2018, lees verder op de volgende pagina. 
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Geo.Brief 6 / 2018, lees verder op de volgende pagina. 
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Foto ESRF Grenoble. 
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Nieuwe locatie en nieuwe naam: Het Pyriet 
 
WINTERSWIJK – Aan de zwerftocht van de AZC-school in Winterswijk langs 
allerlei locaties is een einde gekomen. Met de huisvesting aan de Voorninklaan 
heeft de school nu een eigen plek. En niet alleen een eigen plek, ook een nieuwe 
naam. De school gaat nu door het leven als Het Pyriet, om op die manier de school 
z'n eigen – Winterswijkse - identiteit te geven. 
 

 
De leerlingen van Het Pyriet bekijken nieuwsgierig het pyriet dat Arjan Colenbrander 
namens Sibelco komt aanbieden. Foto: Lydia ter Welle 
 
Dat werd vrijdagmorgen gevierd met een boswandeling in het Rommelgebergte en 
een bezoek aan de Steengroeve. Of liever gezegd: bij de steengroeve. Want helaas is 
het vanwege de veiligheid niet mogelijk om de groeve te betreden. Maar als 
herinnering aan deze feestelijke dag kwam Sibelco-medewerker Arjan Colenbrander 
met een verrassing voor de vijftig kinderen van de school. Voor elk van hen had hij 
een blokje pyriet in doosje meegebracht. 
 
Locatieleider Jolande Mekking van Het Pyriet vertelt: "De kinderen tussen 4 en 12 
jaar die in het azc verblijven of in Winterswijk wonen en nog geen Nederlands 
spreken, komen naar onze school, tot ze de Nederlandse taal voldoende machtig zijn 
om door te stromen naar het reguliere basisonderwijs. Meestal is dat na ongeveer een 
jaar. Maar heel vaak gaan ze al binnen een jaar weg uit Winterswijk, omdat ze een 
verblijfsvergunning krijgen en een huis elders. Of omdat ze terug gaan naar het land 
van herkomst." 
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Over de keuze voor de naam 'Het Pyriet' vertelt ze: "Allereerst is onze steengroeve in 
Winterswijk de beste plek in Nederland om pyriet te vinden. Daarbij staat het 
mineraal pyriet bekend om een aantal prachtige eigenschappen: het is een aardende 
steen, die je met beide voeten op de grond zet. Een beetje pyriet in je broekzak maakt 
opgewekt, versterkt innerlijke wijsheid en zelfvertrouwen. Pyriet laat je als een 
spiegel zien hoe je echt bent, met je goede en minder goede kanten. Het mineraal 
helpt je jezelf te aanvaarden zoals je bent. Net als Winterswijk trots is op haar pyriet, 
zijn wij trots op onze leerlingen en onze school Het Pyriet. Wij hopen dat wij onze 
leerlingen ook al die mooie eigenschappen mee kunnen geven, zodat zij hun eigen 
weg kunnen vinden binnen het Nederlandse onderwijs en in onze samenleving." 
 
 
Bron: Achterhoek Nieuws Winterswijk, Lydia ter Welle, oktober 2018 
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Perfect bewaard fossiel van slak uit dinosaurustijd gevonden 
 
Paleontologen van de China University of Geosciences in Peking hebben een 
fossiel van een slak ontdekt die eruitziet alsof hij nog maar net is overleden. Maar 
het kroop zo'n 100 miljoen jaar geleden door rond in wat tegenwoordig Myanmar 
is. Het beestje is perfect bewaard gebleven in een doorzichtig stuk barnsteen. 
Zelfs de weke delen, waaronder de voelsprieten en de ogen, zijn intact gebleven. 
 

 
De slak in barnsteen.  Foto: Lida Xing, China University of Geosciences, Peking 
 
De onderzoekers hebben hun bevindingen gepubliceerd in Cretaceous Research, een 
wetenschappelijk tijdschrift dat zich richt zich op het Krijt, de periode waarin ook 
dinosauriërs over de aarde liepen. Volgens het team onder leiding van de Chinese 
onderzoeker Lida Xing is de vondst uniek in zijn soort. 
 
Het fossiele slakje komt uit een privécollectie. Het wetenschappelijke belang werd 
pas duidelijk toen de onderzoekers het in handen kregen.Barnsteen word gevormd 
uit boomhars. "Oude boomhars heeft een uitzonderlijk vermogen tot preserveren", 
legt de Australische coauteur Jeffrey Stilwell uit tegenover National Geographic. "Het 
vangt de fijnste details van honderden miljoenen jaren oude organismen in een 
perfecte 3D-ruimte. Zodanig zelfs dat het lijkt alsof ze gisteren in het barnsteen 
terecht zijn gekomen." 
 
Bron: National Geographic, oktober 2018 
 
  

https://www.nationalgeographic.com/science/2018/10/news-snail-found-amber-dinosaurs-cretaceous-paleontology/
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In memoriam: Een dankbare herinnering aan Hans Eijkman 
 

Uitgesproken door zijn vrouw Fien tijdens de kerkdienst 
 
 
Hans werd op 8 december 1936 geboren aan de Morgenzonweg in Winterswijk 
en is overleden in Hospice De Lelie in Winterswijk op 23 juli 2018. De uitvaart-
plechtigheid met Woord en Communiedienst werd gehouden in de Sint 
Jacobuskerk, waarna wij zijn lichaam ter ruste legden op het R.K. kerkhof. 
 
Hans was de eerste van in totaal vier zonen uit het gezin van Kobus en Maria 
Eijkman. Zijn prille jeugd wed overschaduwd door de tweede wereldoorlog. In het 
eerste oorlogsjaar vielen in zijn buurt de eerste bommen. In het midden van de 
oorlog kwam Hans op de Sint Josefschool. De lessen werden na verloop van tijd hier 
niet meer gegeven maar in leegstaande winkelpanden. Op het laatst van de oorlog 
was er praktisch geen les meer. Maar thuis aan de Morgenzonweg wed het ook 
steeds gevaarlijker. De wijk lag in de buurt van de spoorlijn en werd afgesloten. Het 
gezin trok in bij opoe Eijkman aan de Verlengde Ratumsestraat. 
 
Na de lagere school kwam Hans op de ULO. Om zijn huiswerk maakte hij zich niet 
zo druk. Een zesje was voldoende en met een vlotte babbel sloeg hij zich overal 
doorheen. Een buurjongen die bij de Nedap in Groenlo werkte, tipte hem dat daar 
enige vacatures waren. Een sollicitatie volgde en Hans werd aangenomen. Hij kreeg 
een baan bij de ontwikkelingen van speciale transformatoren. 
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Met het clubje vrienden ging hij vaak naar de dansavonden van de Instuif, waar 
Hans zijn latere vrouw Fien Ontmoette. Na het eind van de dienstplicht begon Hans 
weer bij de Nedap. Collega Hageman die daar werkte, begon met een eigen 
transformatorenbedrijfje. Hans kon bij hem in dienst komen. In 1964 traden Hans en 
Fien in het huwelijk en vestigden zich aan de Narcisstraat. Begin jaren zeventig 
verhuisden ze naar de Zuilenes.  
 
Via een buurman raakte Hans betrokken bij de geologische vereniging en bij de 
oprichting van een nieuw museum op Freriks. Hier werden lezingen en excursies 
georganiseerd. De vakantiereizen met de eigen auto waren hoogtepunten in het 
leven van Hans en Fien. Hans stippelde de reizen en de bezienswaardigheden zeer 
minutieus uit. Dat waren zeker mooie herinneringen om aan terug te denken. 
Uw belangstelling en meeleven met zijn leven en na zijn overlijden deed de familie 
goed. Bedankt daarvoor. 
 
Namens de familie, Fien Eijkman-Verouden 
 
 
 
Een korte toespraak door Bernard Smit, als buurman, vriend en mede-geoloog 
 
Jacobus Johannes Eijkman werd op 8 december 1936 te Winterswijk geboren en stierf 
daar op 23 juli 2018. Door een buurman werd bij Hans de belangstelling voor 
geologie aangewakkerd. Hij werd lid van de NGV afdeling Winterswijk en was 
daarin zeer actief. Jarenlang bezocht hij trouw de lezingen in het nu verplaatste 
museum Freriks. Bij de oprichting daarvan was hij nauw betrokken. Hij gaf zelf 
lezingen over diverse geologische onderwerpen en was medeorganisator van en zeer 
geslaagde expositie in september 2010, met vondsten van leden.  
 
Zijn speciale belangstelling ging uit naar mineralen die hij verzamelde door 
vindplaatsen te bezoeken. Zijn garage werd voor een groot deel gevuld met zijn 
vondsten en inde hal van zijn woning staat een prachtige vitrine met zijn mooiste 
exemplaren. Hij voelde zich zo betrokken bij de afdeling, dat hij een vezoek om 
secretaris te worden van de vereniging niet naast zich neer kon leggen. Hij voerde 
zijn taken nauwgezet uit. Eén van de tastbare resultaten van zijn secretariaat is de 
lijst van leden die hij in samenwerking met Cees Ehlers heeft opgesteld in 2016.  
 
We zullen hem in herinnering houden als een aimabel en sociaal meelevend man, 
die om gezondheidsredenen zijn plicht voor de vereniging niet meer kon doen.                                   
                                                                                                                
 
════════════════════════════════════════════════════ 
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Programma verenigingsavonden NGV Afdeling Winterswijk 
 
Iedere tweede maandag van de maand, behalve in juli en augustus, is er een bijeen-
komst in een van de zalen van de Zonnebrinkkerk, gelegen aan de Zonnebrink 61 in 
Winterswijk. De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur. Op deze avonden zijn ook 
niet leden van harte welkom. 
 
Programma eerste helft 2019 
 
Ma.  14 jan. 
Een bijeenkomst met de afdeling Twente (Denekamp). In overleg met Eric Mulder 
zal er voor de invulling van het programma worden gezorgd.  
 
Ma. 11 febr. 
Jaarvergadering. Na de pauze zal Dirk Willink ons bijpraten over ontwikkelingen 
rondom het bezoekerscentrum en museum bij de Steengroeve.  
 
Ma. 11 maart 
Gerard Doornbos:  De Needse Berg. Het ontstaan. Welke inhoud aan fossielen en  
andere zaken. De huidige situatie. De Needse Berg als geologisch waardevol object.  
 
Ma.  8 apr. 
Noud Peters:  Liessel en Mill: Twee Brabantse hotspots. "Bekend en geliefd".  
 
Ma. 13 mei 
Deze avond zal nog nader worden ingevuld.  
 
Ma 17 juni (de 3e maandag i.v.m. Pinksteren) 
Ook deze avond zal nog nader worden ingevuld.  
 
Excursies 
 
Mogelijke excursiedoelen zijn: 

 Oertijd Museum Boxtel 
 Zoutmuseum Delden 
 Heimat Museum Weseke 
 Markelo 
 Museum Hofland 
 Een (geologische) excursie naar de Moker Hei. 

  
Wie interesse heeft, kan die kenbaar maken door een e-mail te zenden naar 
aj.drent@tiscali.nl of in te tekenen op de clubavonden. Bij voldoende deelname regelt 
de groep zelf de excursie (zoals datum, eventuele toestemmingen, vervoer; bij excur-
sies langer dan 1 dag ook overnachting en avondmaaltijd(en). De secretaris is bereid 
bij te staan met tips en het doorhakken van knopen. 
 

mailto:aj.drent@tiscali.nl
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Het afdelingsbestuur 
 
     Functie   Aftredend in 
 
Henk Gerrits    voorzitter   2019 
 
Jan Drent    secretaris   2020 
      
Ben Oostendorp   penningmeester  2019 
 
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  
 jullie bijdragen aan dit decembernummer van Mozaïek. 
 
 Ook voor de volgende editie graag weer 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 aanleveren met voldoende resolutie in jpg-format; 

 liever geen knipsels of andere analoge stukken; 

 waar nodig graag een correcte bronvermelding erbij vermelden. 

mailto:ahaarhuis@gmail.com
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Nieuwe dinosaurussoort gevonden in Argentinië 
  
Spaanse en Argentijnse paleontologen hebben de resten gevonden van een tot nu 
toe onbekende dinosaurussoort. De nieuwe soort, die 110 miljoen jaar geleden 
leefde, is Lavocatisaurus agrioensis gedoopt. De overblijfselen komen van drie 
verschillende dinosaurussen. De drie behoren tot de plantenetende sauropoda, 
waarvan de brontosaurus de bekendste is. 
 

 Afb. AFP 
 
Volgens de wetenschappers is van het grootste exemplaar een belangrijk deel van het 
skelet gevonden, waaronder delen van de kop en de ruggengraat. De dino werd 
gevonden in het centrum van Argentinië, een gebied waar in de oertijd een woestijn 
was. Het grootste skelet was van een volwassen dinosaurus van circa 12 meter lang, 
de twee kleinere waren jongen van 6 of 7 meter lang. De sauropods zijn de grootste 
wezens die ooit op de aarde rondliepen. De Supersaurus kon wel 34 meter lang 
worden en de argentinosaurus moet 120 ton hebben gewogen. Ze hadden lange 
nekken en staarten, enorme lichamen en een kleine kop. 
 
Bron: NU.nl, november 2018 
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FOTO-MOZAÏEK JUBLIEUMFEEST 
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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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