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Voorwoord 
 

Het is alweer decembertijd, de feest-
maand met korte, donkere dagen en  
lange nachten. Een periode van gedich-
ten, surprises, bezinning en verhalen. 
Is deze periode van gedichten maken en 
lezen niet een mooie tijd om te genieten 
van de nieuwe Staringia 16? Een uitgave 
van de landelijke NGV, gemaakt door de 
Werkgroep Muschelkalk Winterwijk. 
Veel van onze afdelingsleden hebben 
hier aan meegewerkt en het resultaat 
mag er zijn. Het boekwerk, waar al lang 
naar uitgekeken werd, is op 14 december 
jongstleden gepresenteerd. Hiervoor was  
 

 
een boeiende middag georganiseerd in 
het Komrij College te Winterswijk. 
 
Bij alle leden van de NGV is deze nieu-
we Staringia inmiddels op de deurmat 
(of in brievenbus) gevallen. Dat voelt 
toch als een zeer welkom kerstcadeau! 
En naast de Staringia is er nu ook weer 
een nieuwe Mozaïek! U hoeft zich tijdens 
deze donkere decemberdagen zeker niet 
te vervelen! 
 
Ik wens een ieder veel leesplezier en 
prettige feestdagen! 
 
Gerard Goris, voorzitter 
 
Mail: voorzitter.ngv.ww@gmail.com 
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Verenigingsavond 9 september 
Hans Sanders: Een geologische 
rondreis door Marokko 
 
Hans Sanders is voorzitter van de Stich-
ting Geologische Activiteiten en was tot 
ons groot genoegen bereid om naar onze 
afdeling te komen en daar het een en 
ander over Marokko te komen vertellen. 
  
Ik weet niet in hoe verre iemand van de 
afdeling Winterswijk ooit in Marokko is 
geweest, maar voor veel mensen heeft 
dit land toch wel een magische aantrek-
kingskracht. Reisorganisaties maken er 
volop reclame voor. En jaren geleden 
hadden we ooit een lezing van een echt-
paar dat daar naar artefacten zocht. 
  
Hans Sanders is iemand die je in dit op-
zicht wel een kenner zou kunnen noe-
men. Deze avond kwam in de eerste 
plaats de geologische opbouw van Zuid-
Marokko aan bod, maar ook de fossielen, 
de mineralen en de cultuur werden ge-
toond en besproken. Hans bleek een zeer 
boeiend verhaal te hebben en bovendien 
een begenadigd spreker te zijn. 
 

 
Blik op de Hoge Atlas. 
 
Allereerst vertelde hij het een en ander 
over de algehele geologische situatie van 
het Noord-Afrikaanse land. Met behulp 

van fraaie beelden en passende muziek 
kwam het uit elkaar drijven van de con-
tinenten aan de orde. Dat gebeurde van-
af ongeveer tweehonderd miljoen jaar 
geleden. Ooit vormde het Appalachen 
gebergte (in het oosten van de VS en  
Canada) één geheel met het Atlas ge-
bergte in Marokko. 
 
Hans’ verhaal over de Marokkaanse geo-
logie liep geleidelijk over in de belang-
rijkste zoekgebieden, die alle ten zuiden 
van de Hoge Atlas liggen. Er is daar bij-
zonder veel aan fraaie mineralen te vin-
den. Achtereenvolgens kwamen hierbij 
de volgende locaties aan de orde: 
 

 Vindplaatsen Sidi Rahal en Asni, 
met bijbehorende mineralen. 

 Het Dino-track park en het pale-
ontologisch museum in Erfud. 

 Vindplaatsen ten zuiden van 
Merzouga en een kort bezoek aan 
de indrukwekkende Sahara. 

 Via de Anti Atlas werd de mijn 
Bou Azzer, beroemd vanwege de 
kobalt die er gevonden wordt, 
aangedaan. 

 Vervolgens werd de zilvermijn in 
Imiter bezocht; een heel spannen-
de locatie was dat! 

 

     
    Agaat uit Asni. 
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Hierna ging de reis verder, dit keer met 
name om fossielen zoals, hoe kan het 
ook anders, trilobieten te zoeken. Ook  
stromatolieten en andere marine fossie-
len kwamen voorbij. En niet alleen het 
zoeken, maar ook het bekijken is in  
Marokko de moeite waard. Uiteraard 
kwamen ook de ‘neppers’ aan de beurt. 
 

 
Marokkaanse trilobiet; ‘real or fake’? 
 
Enkele interessante voorbeelden van  
mineralen die werden getoond waren: 
vanadiniet, erythriet en aragoniet. Maar 
nog vele andere kwamen eveneens aan 
bod. Van de opbrengst uit de zilvermij-
nen gaat overigens een flink percentage 
naar de koning. 
 

 
Vanadiniet. 
 

Zoals reeds gezegd ging het niet alleen 
om fossielen en mineralen, maar even-
eens om de cultuur en alles wat  daarbij 
hoort. Indrukwekkend waren de fraaie 
foto’s van bijvoorbeeld de inwoners, hun 
traditionele kleding, de soorten wonin-
gen en historische gebouwen, de invloed 
van andere volken en de manier van rei-
zen in met name de onherbergzame ge-
bieden. Startpunt van de reis was het tot 
de verbeelding sprekende Marrakesh. 
De diverse parken en paleizen waren 
zekerde moeite waard. Zoals ook het 
reeds genoemde Dinopark. Datzelfde 
gold voor een bezoek aan Ait Ben Had-
dou en de grote filmstudio’s. De reis 
werd afgesloten met een Berber-avond 
en de bijbehorende muziek met als klap 
op de vuurpijl een ruiterspektakel. 
Zo kwam er een einde aan een boeiende 
tocht van zes weken en gereden afstand 
van circa 5000 km! 
 

 
Bou Azzer, bij de kobaltmijn. 
 
Hans bleek een onderhoudend verteller 
te zijn, inspirerend en vol humor. En dat 
voor een goed gevulde zaal, met een 
zeer geïnteresseerd publiek. Het was dus 
kortgezegd een bijzonder geslaagde  
verenigingsavond. 
 
 
Verslag: Jan Drent 
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Verenigingsavond 14 oktober 
Gerard Goris: Op zoek naar de 
Trias in de grensstreek van  
Winterswijk tot Enschede 
 
Het verzoek om op een basisschool wat 
te vertellen over de Trias en dan speciaal 
over de Muschelkalk, leidde tot een 
zoektocht (leestocht) om meer te weten 
te komen over de Trias in Oost Neder-
land en in het bijzonder in de omgeving 
van Enschede. Vanwege het sabbatical 
jaar en de te nemen veiligheidsmaatrege-
len die daar de aanleiding voor vorm-
den, was het niet meer mogelijk om een 
excursie in de Winterswijkse groeve te 
organiseren. Het werd dus een zoektocht 
langs andere wegen, maar dat leverde 
bepaald geen zoutloos verhaal op! 
 
Er zijn twee plaatsen waar Muschelkalk 
dagzoomt in een Oost-Nederlandse 
beek: in de Willinkbeek ten oosten van 
Winterswijk en in de Buurserbeek bij 
Buurse, dicht bij de Nederland-Duitse 
grens ten oosten van Haaksbergen. 
Direct over de grens, waar de laatstge-
noemde beek de Aa heet, is de Muschel-
kalk nog beter te zien bij de Haarmühle. 
 

 
Dagzomende Muschelkalk bij de Haarmühle. 
Foto: Gerard Goris 

 
Een van de uitgangspunten was de 
vraag of er onder Enschede Muschelkalk 
in de ondergrond aanwezig is, en zo ja, 
hoe diep. Door te zoeken naar data over 
boringen komt je al snel bij NLOG te-
recht (www.nlog.nl). Hier zijn heel veel 
gegevens te vinden over (diepe) borin-
gen. Er worden heden ten dage nog al-
tijd veel boringen verricht ten behoeve 
van de zoutwinning in Twente. 
 

 
Boorlocaties in Oost-Nederland.  
Bron: NLOG 
 
Ook in de periode voor de zoutwinning 
zijn er al boringen geweest in het grens-
gebied van Twente en de Achterhoek. 
De twee oudste boringen vonden plaats 
in Enschede en Delden en hadden als 
doel het vinden van water. In Enschede 
werd een boring verricht die tot een 
diepte van 91 meter reikte, hiermee werd 
echter geen resultaat bereikt. Bij kasteel 
Delden werd ook een boring verricht, 
het onverwachte resultaat was hier dat 
er in het spoelwater zout werd aange-
troffen, de eerste zoutvondst in Neder-
landse bodem. Maar ook hier werd geen 

http://www.nlog.nl/
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water aangetroffen. Beide boringen wa-
ren dus niet succesvol voor wat het be-
treft het vinden van water. Maar in  
Delden werd dus wel voor het eerst de 
aanwezigheid van zout in de onder-
grond aangetoond. 
 
De publicatie van de vondst van zout in 
Delden werd jaren later gelezen door de 
heer Vis, eigenaar van een zoutziederij 
in Noord Holland. Op basis van deze in-
formatie is hij op zoek gegaan naar meer 
informatie over zout in de ondergrond. 
In de omgeving van Vreden net over de 
grens in Duitsland was bij boringen zout 
gevonden. Op advies en in overleg met 
geologen die bij de boringen in Vreden 
betrokken waren, werd besloten om een 
proefboring te doen in de omgeving van 
Eibergen. Het gehele project was een 
particulier initiatief om zout voor exploi-
tatie te vinden in de ondergrond.  Het 
was de eerste keer en tevens de laatste 
keer dat er een particulier initiatief was 
om zout te zoeken. 
 
Alle daaropvolgende boringen vielen 
onder de dienst Rijksopsporing van 
Delfstoffen. Er waren drie belangrijke 
redenen om te kiezen voor Eibergen.  
De resultaten van de boringen in het  
nabije Vreden, de aanwezigheid van  
een spoorlijn (GOLS) en voldoende  
water (de Berkel). De boring heeft uit-
eindelijk niet geleid tot het vinden van 
zout en werd door technische problemen 
gestopt op een diepte van 751,1 meter. 
Later heeft men berekend dat men waar-
schijnlijk op slechts enkele meters boven 
het zout de boring heeft beëindigd. 
 
In 1918 heeft het rijk besloten om zelf te 
gaan boren naar zout in de ondergrond 
van Nederland. Aanleiding was het feit 
dat de invoer van zout uit Engeland en 
Frankrijk moeilijk zo niet onmogelijk 

was geworden als gevolg van de Eerste 
Wereldoorlog. Daarnaast werd het zout 
wat nog uit Duitsland kwam, belast met 
hoge accijnsheffingen door Duitsland. 
Voor de exploratie werd in Nederland 
de KNZ opgericht. Een onderneming 
waarin de staat als aandeelhouder parti-
cipeerde. De politieke ontwikkelingen in 
de jaren daarvoor en het tot stand ko-
men  van de KNZ is een verhaal op zich. 
 
Men besluit te gaan boren in de buurt 
van Boekelo. Een gebied met uitgebreide 
heidevelden en venen. De fabriek wordt 
gebouwd in 1918 aan de spoorlijn van 
Haaksbergen naar Hengelo en Enschede. 
Gelijktijdig  begint men met de boringen  
een kleine twee kilometer ten oosten van 
de fabriek. In 1919 vindt de eerste zout 
productie plaats. 
 

 
Zoutboortoren bij Hengelo. 
 
Na 10 jaar werd bekend dat het Twente-
kanaal er zou komen, waarop men be-
sluit om in de omgeving van Hengelo, 
waar het kanaal komt, te kijken of ook 
daar voldoende zout in de grond zit 
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voor exploitatie. De resultaten zijn posi-
tief en men besluit om een nieuwe fa-
briek te bouwen aan het Twentekanaal. 
Reden is dat de transportkosten over het 
water aanmerkelijk lager zijn dan via het 
spoor. Als compensatie wordt in Boekelo 
Hotel Bad Boekelo gebouwd, dat als 
kuuroord dienst gaat doen. Het zout-
water buitenbad is het eerste golfslagbad 
in Nederland. ‘De zee op de Heide’. 
 

 
 
Tot in de jaren 50 heeft men zout uit de 
Bontzandsteen (Trias) gewonnen, daarna 
uit het Zechstein (Perm). Hiervoor is in 
de afgelopen 100 jaar op vele plekken in 
de omgeving van Hengelo, Enschede en 
Boekelo geboord (zie de afbeelding op 
pagina 4). En ja, boven het niveau waar-
in men naar zout zoekt, bevindt zich op 
ongeveer 90 meter diepte Muschelkalk 
onder Enschede! 
 
Gerard Goris 

Verenigingsavond 11 november 
Leden voor leden 
 
Op 11 november 2019 hebben we hebben 
een boeiende verenigingsavond gehad. 
Aan de leden was gevraagd een item 
mee te brengen, dat wil zeggen een 
vondst, boek of presentatie. Een aantal 
lezingen was aangemeld, maar op de 
avond zelf bleken meer mensen iets te 
hebben voorbereid. Mooi om te zien dat 
iedereen op zo’n avond mee doet. De 
items waren allemaal zeer verschillend 
en allen even interessant. Het was fijn 
geweest als de opkomst wat groter was 
geweest, maar gelukkig waren de aan-
wezigen enthousiast over deze avond. 
We zijn net weer wat meer over elkaar 
én over wat ons boeit te weten gekomen 
en was het een echte ‘clubavond’. 
 

 
Kikkerdrilsteen 
 
Zelf mocht ik de avond aftrappen met 
een verhaal over de, in de Domelaar in 
Markelo gevonden, kikkerdrilsteen.  
Deze is beoordeeld door de leden van de 
Landelijke studiegroep zwerfstenen en 
betiteld als een kwartsconglomeraat 
(door metosomatose), of anders:  
verkiezeld calcietconglomeraat.  
Metosomatose is de vervanging van 
elementen en mineralen door andere 
elementen en mineralen. Bij deze omzet-
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ting is vaak water als vehikel betrokken 
en worden sommige elementen afge-
voerd en andere elementen aangevoerd. 
Bij metamorfose vindt er ook omzetting 
plaats, maar blijven de oorspronkelijke 
elementen aanwezig, zij het in een ande-
re combinatie. We discussiëren nog even 
over de bijzondere naamgeving van de 
kikkerdrilsteen. 
 
Jan Willem Wissink had prachtige boe-
ken meegebracht: een ‘historische atlas 
met kadasterkaarten’ en ‘Landschappen 
van Nederland 1 en 2, Geologie, bodem 
en landgebruik’ ( A.G. Jongmans). Een 
prijzig boekwerk, maar met een schat 
aan informatie voor de (amteur)geoloog 
en heel veel illustraties en kaarten. 
 

 
 
Ron Krabben was de volgende spreker 
van de avond. Ron is onder andere actief 
in de Stichting Marke Vragender Veen, 
de oudste natuurbeschermingsorganisa-
tie van Nederland (mei 1956). Ron had 
een boeiende presentatie gemaakt over 
het Vragender veen. Hij vertelde over 
tunneldalen, damwanden om het hoog-
veen te beschermen tegen water uit ho-
ger gelegen delen en over de bijzondere 
planten die daar groeien. Zo komen er 
onder andere gagel, wollegras, rijsbes, 
lavendelheide, zonnedauw, kleine veen-
bes, stijve moerasweegbree, waterviolier, 

dwergbloem (7 mm groot) en het 
sponswatervorkje (een mos soort) voor. 
 
Vervolgens nam Herman Winkelhorst 
ons eerst mee op een excursie naar Zwit-
serland, georganiseerd door de Universi-
teit van Bonn. Het uiteindelijke doel van 
deze excursie was Monte San Giorgio, 
een marmergroeve, maar vooral een van 
de belangrijkste vindplaatsen van fossie-
len, waaronder sauriërs, uit het Midden-
Trias (in olieachtige schiefer). Daarna 
vertelde Herman over een laag in de 
Winterswijkse groeve, gevonden in 2001: 
een pyrietlaagje van 2 centimeter, met 
daarin ook tandjes. In eerste instantie 
werd deze laag als Lias aangemerkt. 
Door vergelijking met andere vindplaat-
sen bleek dat het niet Lias betrof, maar 
materiaal uit het Rhaetien. In 2018 werd 
er een dikker pakket gevonden die met 
markers werd opgedeeld in een laag met 
slangsterren, een met botmateriaal en 
tandjes en een met insectenresten. Her-
man had materiaal meegenomen ter be-
zichtiging. 
 

 
Pyrietlaag uit het Rhaetien van Winterswijk. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Fossiel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fossiel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trias
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Bernhard Smit ging met ons terug naar 
een meerdaagse excursie van deze afde-
ling in 2013. Het reisdoel was Denemar-
ken en we zagen veel leden van destijds 
terug op de foto’s. In het museum op Fur 
waren mooie fossielen te zien, voorna-
melijk vissen en zelfs met Nederlandse 
teksten erbij. Bernhard vertelde over de 
moler (spreek uit molair): heel licht ge-
kleurd materiaal en heel licht van ge-
wicht, zijnde een afzetting van vulkani-
sche as en diatomeeën. Ook het Mors 
Museet was een prachtig museum met 
onder andere een zeldzaam fossiel, ge-
vonden door een Nederlands echtpaar. 
Toen ze bij het museum informeerden 
naar de aard van het fossiel bleek dat ze 
het, ten gevolge van een wet uit 1990, 
niet mochten uitvoeren uit Denemarken. 
Bernhard memoreert Cees Ehlers en de 
vele tientallen, goed voorbereide, excur-
sies die hij, samen met Will, voor onze 
afdeling organiseerde. 
 

 
Zee-egels van Fur. 

Willem Peletier bracht uit zijn archief 
een Graafschapsbode uit 1923 mee. Hij 
vertelde over de zogenaamde Staring-
poeltjes: putten geslagen op initiatief van  
boer Willink. Winand Staring heeft ge-
zocht in de Willinkbeek, die een insnij-
ding in de Muschelkalk had, en heeft 
daar fossielen gevonden die kenmer-
kend waren voor Wealden. De aanwe-
zigheid van Muschelkalk trok de aan-
dacht van steenkoolboeren en in 
1908/1909 vond de boring Plantegaarde 
plaats in het buurtschap Kotten.  
In 1913 werd er in Ratum geboord, 
waarbij steenzout en steenkool werd  
gevonden. In 1923/1924 vond er een  
boring in Corle plaats. In deze boring 
werd aardolie aangetroffen, en wel 240 
liter. Willem draagt een gedicht voor uit 
de genoemde krant, waarin op ludieke 
wijze wordt gewaarschuwd dat deze 
vondst de mensen niet naar het hoofd 
moet stijgen! 
 

           
 
Tonnie Memelink had een fotoalbum 
betreffende het 35 jarige jubileum van de 
vereniging bij zich en tevens foto’s van 
de excursie naar Tsjechië. Voor velen 
was dit heel leuk om terug te zien. 
  
Will Costers nam een olivijnbom mee 
uit het Eifelgebied, gevonden tijdens een 
afdelingsexcursie. De vondst had nog 
een vervelend staartje kunnen hebben, 
maar gelukkig kon ze nog net op tijd 
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wegkomen voordat de gehele wand van 
de desbetreffende groeve instortte.  
Verder had Will een paar mooie stukken 
versteend kersenhout uit Oregon mee-
gebracht die ze had meegenomen van de 
reis in 2000 met Cees door Amerika.  
Het is verbazingwekkend om te horen 
hoe ze destijds met twee rugtassen vol 
versteend hout (in totaal 31 kg!) zonder 
problemen door de douanecontrole zijn 
gekomen. 
 

 
 
Pieter Gaemers hield een presentatie 
over de camperrondreis die hij, in juni 
van dit jaar, met Leny door Duitsland, 
Tsjechië, Slowakije en Polen heeft ge-
maakt. Eerst werd vooral langs de Elbe 
gereden. De revue passeren de meande-
rende Elbe bij Koningstein, de tafelberg 
aldaar, de Prebispoort (een natuurlijk 
viaduct) in Hřensko (Tsjechië), de pad-
denstoelenrotsen en de hele smalle rots-
spleten in Natuurpark Tiské stěny, Tisá, 
en de loodrechte Elbe zandstenen. Het 
basaltorgel in natuurpark Panská Skála 
bij Kamenicky Senov was ook zeker de 
moeite van het bezichtigen waard. In de 
traptreden bij kasteel Tenczyn in Polen 
vond Pieter mooie Jura ammonieten met 
een grootte van 10 tot 15 cm doorsnede. 
In Rybnica (Polen) verzamelden ze, na 
een flinke zoektocht, emmers vol mioce-
ne en mariene klei, waar 3,7 kg fossiel 

materiaal uit werd gezeefd. Hieronder 
waren ongeveer 100 otolieten, waarvan 
er enkele nieuw in Pieters verzameling 
waren. Pieter heeft ze meegekomen zo-
dat we deze kunnen bekijken. 
 

 
Ouderwets gezellig! 
 
Ben Hofs heeft een rechter opperarm-
been van een mammoet meegenomen. 
Het is een fors bot dat je niet zomaar 
even meeneemt. Het bot is gevonden in 
de oude zand- en grindgroeve in Netter-
den, in “de Omsteg”, ergens tussen 1970 
en 1977. Via de tentoonstelling “de 
mammoet en zijn metgezellen” in 1983 
in Huis Bergh, komt Ben erachter dan 
een bekende van hem dezelfde interesse 
in botmateriaal heeft; Henk Meinen. 
Henk is chauffeur in de zand- en grind-
groeve en hij voorziet Ben jarenlang van 
botmateriaal uit Netterden.  
Als zijn vrouw aangeeft dat ze het bot 
niet meer in de huiskamer wil (“dat bot 
eruit of ik eruit!”), geeft hij dit aan Ben. 
Ben heeft het bot destijds geprepareerd 
met een aceton/Velpon oplossing.  
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Tegenwoordig gebruikt hij liever met 
water verdunde houtlijm als middel ter 
conservering van dergelijke vondsten. 
 

 
Ben met ‘zijn opperarmbeen’. 
 
 

 
Genoeg te bewonderen. 

 
 
Henk Gerritsen geeft een presentatie 
over hoe hij in aanraking is gekomen 
met fossielen en mineralen. In 1972  
studeert hij af in de mijnbouwkunde, 
maar hij heeft dan nog niets met fossie-
len. Met een vriend, die daar al wel in 
geïnteresseerd is, maakt hij op de 
brommer een reis langs interessante 
vindplaatsen: eerst Kelmis (La Calami-
ne), vervolgens naar Gerolstein en Idar 
Oberstein. In La Calamine overnachten 
ze op een terrein waar de overslag van 
“Schalenblende” (loodzinkerts) plaats 
vond. Dichtbij was een ontsluiting waar 
Henk zijn eerste fossielen vond: een stuk 
versteend hout en een fossiel met hele 
mooie bladafdrukken. In Gerolstein 
vond hij een groot stuk koraal en later in 
Idar Oberstein een mooie amethist en 
een bleekroze agaat. Na de voordracht 
kunnen we deze vondsten bewonderen.  
 
Verslag en foto’s:  
AnnaWil Rumpt – van Dokkumburg 
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De geologiecollectie van Jan 
Herman Alexander van Heek 
 
Een lang verhaal wacht jullie, maar ik 
kon er niet op een andere manier voor 
zorgen  jullie op de hoogte te brengen 
van alles rondom mijn bewind voering 
over deze belangrijke streekcollectie.  
Bij voorbaat excuses dus. 
 
In het voorjaar van 2004 was er in de 
zand- en grindwinning Netterden een 
open dag. Ik mocht daaraan meewerken. 
Op een gegeven moment kwam Dick 
Snippe, directeur van de winning, met 
iemand naar mij toe en vroeg: “Ken jij 
meneer Van Heek?” “Nee. Ik ken wel 
zijn naam, maar ik heb hem nog nooit 
ontmoet.” Dat was mijn eerste kennis-
making met hem. We hebben een tijd-
lang geanimeerd met elkaar gesproken. 
Hij vertelde onder meer over zijn grote 
interesse voor geologie en hij bleek ook 
geabonneerd te zijn op Grondboor en 
Hamer. Ook kende hij mij van naam, 
omdat hij enkele publicaties had gelezen.                                                                                     
Zo ontstond het eerste, prettige, contact. 
Een aantal keren ontmoetten we elkaar. 
Hij liet mij daarbij ook zijn collectie zien; 
deze lag opgeslagen in een drietal kel-
ders van kasteel Huis Bergh. 
 
Op zekere dag werd ik opgebeld door 
een notaris die ik goed kende. Hij ver-
telde dat hij bij de heer en mevrouw Van 
Heek zat, om een aantal zaken te rege-
len. Toen Jan van Heek aangaf dat hij 
niet goed wist hoe het met zijn geologie-
collectie zou moeten gaan, zei de notaris 
dat hij wel iemand wist die er zich mee 
bezig zou willen houden. Toen belde hij 
dus naar mij en vroeg of ik bewindvoer-
der over de collectie wilde worden. Wist 
ik veel wat dat inhield. Dus zei ik heel 
spontaan ‘ ja’. Het leek me wel wat.     

Later, veel later, zou ik daar toch wel 
anders over gaan denken! 
 
Zo werd in november van dat jaar de ak-
te opgesteld en ondertekend. Inmiddels 
was Jan van Heek helaas op 6 september 
van dat jaar helaas al overleden. Zijn 
vrouw, Irmela van Heek, leefde nog en-
kele jaren. Ik onderhield steeds contact 
met haar en bezocht haar regelmatig. Ze 
was aardig en innemend. 
 

 
 
Ik meen in begin november kwam ik 
voor het eerst “Op Bergh”, zoals intern 
vaak wordt gezegd, oftewel op Kasteel 
Huis Bergh. Ik ontmoette daar de toen-
malige directrice, Diane Visser. Eveneens 
maakte ik kennis met het kantoorperso-
neel, de tuinman, de schoonmaaksters, 
en anderen. Later leerde ik tevens de 
gidsen kennen, die bijna allemaal aardig, 
behulpzaam en belangstellend bleken te 
zijn. Zeker ook voor de geologiecollectie. 
In de loop van de jaren kwam van hun 
regelmatig de vraag: “Wanneer kunnen 
we met bezoekers in de kelders?” 
 
Bijna vijftien jaar heb ik daar gewerkt.   
Ik kwam er doorgaans één keer per 
week. Eerst ben ik gaan kijken wat er, 
behalve fossielen en gesteenten, verder 
nog allemaal in die ruimtes lag opgesla-
gen. Zonder over al mijn werkzaam-
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heden teveel uit te weiden, ben ik toen 
als volgt te werk gegaan: 
 

 Eerst was het zaak een beetje orde 
te scheppen (beter gezegd: puinruimen!). 
 

 Vervolgens de gehele collectie 
heel globaal doorgenomen. 
 

 Op verzoek van het bestuur het 
aantal objecten geteld. Naar schatting 
betrof het zo’n 6000 stuks, of misschien 
nog wat meer. 
 

 Vervolgens keek ik wat er aan 
materiaal kon worden weggedaan, om-
dat het of te slecht was, of er geen vind-
plaats bekend was. Dit alles kostte zo 
ongeveer een jaar of twee. 
 

 Hierna kwam de fase van het 
nummeren van de vondsten. Een goede 
kennis van mij, Dik Kip, uit Lichten-
voorde, had een prachtig handschrift. 
Hij was bereid om met Oost-Indische 
inkt nummers op kleine etiketten te 
schrijven; bijvoorbeeld KHB (=Kasteel 
Huis Bergh) 387. Tienduizend (voor alle 
zekerheid) heeft hij er geschreven. Een 
echt monnikenwerk!  Het aanbrengen 
van de etiketten op de vondsten was een 
arbeidsintensief karwei. Al met al duur-
de dat circa tweeëneenhalf jaar. 
 

 Vervolgens kwam de lange, lange 
en moeizame periode van het determi-
neren. De diverse besturen en de mensen 
op kantoor hebben nooit echt beseft hoe-
veel tijd en moeizame arbeid daarin zat! 
En om hoeveel objecten het ging. Omdat 
ik natuurlijk ook lang niet alles weet, heb 

ik de hulp kunnen inroepen van specia-
listen op een bepaald gebied, zoals 
sponzen, ammonieten, zwerfstenen, etc. 
De welwillende inbreng van mensen als 
Freek Rhebergen, Hans van Essen, Eric 
Mulder, Walter de Wit, Henk Schriemer, 
Herman Akkerman, Heiner Becker, 
Hans Steur, Tom Koops, Adrie Burger, 
Herman Winkelhorst, Peter Venema, 
Lutz Förster (Malente, Sl.-Holstein) was 
daarbij van onschatbare waarde (hope-
lijk vergeet ik hier niemand!). Hiervoor 
moest ik toch wel rekenen op een jaar op 
vijf. Zoals gezegd gaat het bij alle onder-
delen om maar 1 dag in de week! 
 

 Terwijl het determineren een en-
kele keer nog wat door ging, was nu de 
beurt aan het inventariseren. Om dat 
alléén te doen was geen optie. Maar ja, 
vind maar eens iemand die hulp kan en 
wil bieden. Per toeval had iemand van 
de Heemkundekring in ’s-Heerenberg 
een dochter die toen uit het arbeidspro-
ces was en die wilde helpen. Per dag een 
uur of drie, hoogstens vier. In de loop 
van de tijd werd ze steeds enthousiaster 
en raakte ze meer en meer ingewijd in de 
wereld van de geologie. Dit proces is 
momenteel nog niet helemaal klaar. 
Ook dit ging over een periode van een 
jaar of vijf. 
 
Ik moest nogal eens knokken om dingen 
voor elkaar te krijgen. Zodanig zelfs, dat 
ik op den duur zoveel mogelijk mijn ei-
gen gang maar ging. Alle ideeën die ik 
had voor inrichting, exposeren, enzo-
voort, hield ik maar zolang voor mezelf. 
Op verzoek van de familie Van Heek 
heb ik een keer een rondleiding mogen 
geven; zij waren niet alleen bijzonder 
enthousiast, maar ze hadden tevens  
een behoorlijke indruk van het vele 
werk. 



 
13 

 

Toen kwam de grote verandering.  
Zo’n twee jaar geleden kwam er een 
nieuwe directrice. Ze was heel enthou-
siast over deze collectie en ik kreeg 
nieuwe hoop! Maar die was niet van 
lange duur. Afgelopen februari sprak ze 
met mij in één van de kelders en tot mijn 
stomme verbazing was haar standpunt 
totaal veranderd, en waarschijnlijk ook 
die van het bestuur. Dat bleek later pas. 
Ze kwam met de volgende uitspraken: 
Wat het kasteel betreft gaat het alleen 
maar om hetgeen de vader van Jan, Jan 
Herman van Heek, bij elkaar had ge-
bracht. Alleen de kunst dus! Daar draait 
alles om. Geologie hoort daar beslist niet 
bij. De collectie moet dus weg, naar an-
dere musea, of zo. Is dat niet haalbaar, 
dan moet alles in kratten, of iets derge-
lijks, weggezet worden in een achteraf 
kelder. De geologiekelders zullen depot 
worden. Later bleek het om activiteiten-
ruimtes te gaan. Dit alles was in tegen-
spraak met hetgeen vorige besturen –
zelfs zwart op wit- hadden besloten.  
Natuurlijk was ik aangeslagen, maar ook 
heel boos. Veertien jaren lang voor niets 
geploeterd! 
 
In september was er een gesprek met de 
directrice en de voorzitter van het be-
stuur. Ik zei onder andere nogmaals dat 
deze collectie juist hier op het kasteel 
hoorde. Toen ik echter merkte dat hele-
maal niets hielp, lukte het mij om te 
denken: “Zak d’r maar in!”  
Wel heb ik aangegeven dat ik toch nog 
wilde informeren naar andere ruimtes, 
maar geen vinger meer zou uitsteken 
naar het transporteren van het materiaal. 
Al met al een zeer trieste zaak dus. 
 
Maar …. Jan bleef ondanks alles toch 
niet bij de pakken neerzitten. En met de 

nodige hulp van enkele mensen van bui-
tenaf kwamen er twee mogelijkheden: 
Winterswijk, met de Museumfabriek en 
de Twentse Welle in Enschede, met, heel 
opmerkelijk, dezelfde nieuwe naam;  
de Museumfabriek! (red.). Uiteindelijk 
werd het ……... de laatste! Ik blij! 
Met dit alternatief kon ik toch verder. 
Dus … de complete collectie gaat naar 
de Twentse Welle/de Museumfabriek. 
Het mooie hieraan is ook nog dat de  
Van Heeks een bijzondere band hebben 
met de voormalige textielstad Enschede. 
En zo kwam er toch nog een positieve 
wending aan alles! 
 

 
De Museumfabriek in Enschede.  
Afbeelding: indebuurt.nl 
 
 
Jan Drent 
 
Zie ook mijn artikel in Grondboor en Hamer,  
nr. 3, 2018. 
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Presentatie Staringia 16 :  
“The Middle Triassic Vossenveld Formation in Winterswijk” 
 
Op zaterdag 14 december 2019 mochten Johan Mentink, voormalig directeur bij 
Ankerpoort, en Gerard ten Dolle, de huidige plantmanager van Sibelco in 
Winterswijk, in het Komrij College te Winterswijk het eerste exemplaar van de 
nieuwe Staringia (nummer 16) ontvangen. Maar liefst 44 auteurs uit zeven 
verschillende landen werkten mee aan de totstandkoming van Staringia 16.  
Zoals uit de titel blijkt, staat deze uitgave geheel in het teken van de vondsten  
uit de Muschelkalkgroeve van Winterswijk. 
 
Voorafgaand aan de uitreiking van het eerste exemplaar was er een informele 
ontvangst met koffie en krentenwegge. Er was ruim de tijd om mensen te ontmoeten, 
bij te praten en recente vondsten uit de groeve te bewonderen. Daarna volgde een 
programma met verschillende lezingen. Na een introductie van dagvoorzitter Jan 
Smit verwelkomde Gerard Goris, onze afdelingsvoorzitter, in het bijzonder de 
familie van Henk Oosterink, Johan Mentink en Gerard ten Dolle. Vervolgens kon 
Willem Peletier beginnen met de eerste lezing. 
 

 
Willem Peletier was weer ouderwets op dreef. 
 
Willem Peletier verhaalt over de ‘vondst’ van de Muschelkalk, over WHC Staring, 
over karstverschijnselen in de groeve en over dr. ing. Faber. De laatste was in 1946 
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verbonden aan de groeve en als er iets wat minder goed ging, zei hij: “Alles komt 
goed, er hangt een engeltje boven de steengroeve”.  Met Henk Kolstee en Henk 
Oosterink bezocht Willem vaak de groeve en organiseerde hij verschillende 
exposities. Willem schetst onder andere de geschiedenis van de groeve, de zoek-
excursies, de samenwerking met de universiteit van Bonn en de nauwe band met 
Jelle Reumer en zijn studenten. In het bijzonder benadrukt hij de fantastische 
samenwerking met de huidige exploitant van de groeve, Sibelco. 
 
Jos Langkamp, de huidige voorzitter van de Werkgroep Muschelkalk, is net als  
Willem vanaf  het begin betrokken bij de werkgroep. Wanneer in 1991 de groeve met 
een hek wordt afgesloten is het Henk Oosterink die met vijf tot tien fanatieke zoekers 
de WMW, Werkgroep Muschelkalk Winterswijk, opricht. Henk Oosterink had het 
inzicht dat het beter is om sámen te verzamelen, te inventariseren, te exposeren en te 
publiceren dan ieder voor zich. Jos houdt een verhelderend verhaal over de doel-
stellingen en de activiteiten van de WMW, ondermeer de zoekdagen. In het verleden 
waren er soms op een zaterdag wel 400 mensen aan het zoeken. Vanaf 2017 mogen er 
maximaal 30 WMW leden onder supervisie van de toezichthouders in de groeve 
zoeken. Elke keer worden er weer spectaculaire vondsten gedaan. De WMW groep 
bestaat op dit moment uit circa 70 leden, waarvan 1/3 professionals en 2/3 (ervaren) 
amateurs. De groep is zeer actief met het promoten van de groeve op nationaal, maar 
ook op internationaal niveau, bijvoorbeeld op beurzen en symposia. Jos eindigt  met 
de opmerking dat de WMW groep een fantastische team is en de samenwerking met 
Sibelco bijzonder goed is. 
 

 
Jos Lankamp verhaalt over de geschiedenis van de WMW. 



 
16 

 

 
Melanie During schetst de totstandkoming van deze Staringa, acht jaar na Staringa 
nummer 11. Deze Staringa 11, getiteld 'Sauriërs uit de Onder-Muschelkalk van 
Winterswijk' met 115 tekeningen van de hand van Charles de Jong, was lang hét 
naslagwerk met betrekking tot vondsten in de groeve. Intussen zijn er echter zoveel 
nieuwe vondsten gedaan dat het hoog tijd werd voor een nieuwe uitgave. Bij het 50 
jarig bestaan van de NGV afdeling Winterswijk werd Melanie benaderd door Jan 
Smit om, onder eindredactie van Henk Duyverman, een nieuwe Staringia samen te 
stellen. Na het plotselinge overlijden van Henk Duyverman in juni van dit jaar, 
nemen Nellie Quist en Thomas Kuipers de eindredactie over. Tot 1 december is er 
door velen zeer hard gewerkt aan de totstandkoming van deze uitgave. Melanie 
besluit met een dankwoord aan Henk Oosterink: zonder zijn inzicht destijds was 
deze Staringia er nu niet geweest. 
 
Thomas Kuipers, samen met Nellie Quist de procesbewaker en eindredacteur van 
deze Staringia, geeft aan dat de mensen van de WMW de inhoudelijke reviews voor 
hun rekening namen. De opmaak van deze Staringia is verzorgd door Rudi Dekker. 
Nog een aardigheidje: bij het googelen van Vosseveld komt de ‘Formatie van 
Vosseveld’ niet als eerste naar voren, in tegendeel. Thomas spreekt de verwachting 
uit dat dit binnenkort, na de presentatie van Staringia 16, wel anders zal worden. 
 
Dennis Voeten vertelt over de ontdekkingen in de groeve en de rol van de WMW. 
Hij memoreert aan Henk Oosterink en Wim Berkelder als werkgroepleden van het 
eerste uur en als bron van kennis over de groeve en de gedane vondsten. Bijzonder is 
dat paleontologische vondsten in Nederland niet beschermd zijn, dit in tegenstelling 
tot archeologische vondsten en in tegenstelling tot het buitenland. De huidige WMW 
vervult een centrale functie tussen, wat hij noemt, de ‘burger’verzamelaars, de 
academici, de musea en Sibelco. Op deze wijze wordt het gemis in paleontologische 
bescherming in Winterswijk opgevangen door de WMW en mogelijk kan dit als 
voorbeeld voor de rest van Nederland dienst doen.  Dennis laat de grote diversiteit 
in vondsten zien en geeft aan dat veel amateurs zijn vernoemd in de wetenschap-
pelijke benamingen van de vondsten, onder andere Oosterink, Winkelhorst, Bleeker. 
Hiermee geeft hij tevens aan hoe belangrijk ‘burger’verzamelaars zijn voor het 
wetenschappelijk onderzoek. 
 
Als laatste komt Dirk Willink aan het woord. Vanuit het standpunt van de gemeente 
Winterswijk schetst hij de toekomstvisie van Winterswijk, de overwegingen en de 
analyse die aanleiding zijn geweest voor het idee van een museum bij de groeve. 
Voordat het museum er is, zal er eerst een bezoekerscentrum gerealiseerd worden. 
Dit volwaardige bezoekerscentrum, met verschillende tentoonstellingsruimtes, een 
filmzaal en een restaurant, vormt een pilot voor het toekomstige museum. In het 
bezoekerscentrum zullen onder meer Sibelco, de Werkgroep Muschelkalk 
Winterswijk, het Steengroevetheater, de Oehoewerkgroep, Natura 2000 en de 
‘Universiteit van Ratum’ een plaats krijgen. 
 
 



 
17 

 

Nadat alle sprekers bedankt zijn, werden de eerste twee exemplaren uitgereikt aan 
Johan Mentink en aan Gerard ten Dolle. Gerard ten Dolle, de huidige plantmanager 
van Sibelco, maakte van de gelegenheid gebruik om een aantal woorden tot het 
publiek in de zaal te richten. Vervolgens bedankte Clarinus Nauta een ieder die  
heeft meegewerkt aan de totstandkoming van deze bijzondere Staringia. 
 

 
Het eerste exemplaar van Staringia 16 uitgereikt aan Gerard ten Dolle.  
Rechts een tevreden Thomas Kuipers en Melanie During. 
 
Onder het genot van een drankje en een warme snack praten we na en constateren 
we dat het een bijzonder geslaagde middag is geweest. De opkomst was groot, het 
was erg gezellig, er zijn veel handen geschud, er hebben veel gesprekken plaats-
gevonden en er werden bijzondere vondsten bewonderd en gedetermineerd.  
Mogelijk verschijnt er over vijf of tien jaar wéér een Staringia over de vondsten in 
Winterswijk. Want, ondanks het feit dat er al veel moois gevonden is, zal, volgens 
Gerard ten Dolle, het mooíste fossiel nog gevonden moeten worden! Er valt nog 
genoeg te ontdekken en het aantal wetenschappelijke artikelen over de vondsten 
neemt steeds verder toe. Ik blader stiekem even door deze prachtige uitgave van de 
Staringia “The Middle Triassic Vossenveld Formation in Winterswijk” en kan niet 
wachten tot deze bij mij in de brievenbus wordt bezorgd. 
 
Verslag: AnnaWil Rumpt – van Dokkumburg. Foto’s: Gerard Goris 
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De medewerkers en auteurs van Staringia 16 op de trap in het Komrij College. 
 
 

 



 
19 

 

Winterswijk lag ooit dicht bij de evenaar 

 
WINTERSWIJK - Winterswijk, en daarmee in feite heel Nederland, lag miljoenen 
jaren geleden heel dicht bij de evenaar. Dat blijkt volgens de Universiteit Utrecht 
onder andere uit het meten van magneetvelden in gesteenten van die periode uit 
de Muschelkalkgroeve in Winterswijk. 
 

 
Winterswijk lag ooit dicht bij de evenaar, bewijst onderzoek van gesteente uit de steengroeve.  
© Theo Kock 
 
De Achterhoekse plaats lag 245 miljoen jaar geleden ter hoogte van de huidige 
Perzische Golf en 205 miljoen jaar terug nabij het huidige Turkije. Van 20 graden 
noorderbreedte is Winterswijk steeds verder naar het noorden opgeschoven naar de 
huidige 52 graden. 
 
Supercontinent 
Dat Nederland een kwart miljard jaar geleden een subtropisch klimaat had, was al 
bekend. Dat lag niet aan een mondiale klimaatverandering, maar kwam doordat 
Europa toen nog deel uitmaakte van het supercontinent Pangea, dat langzaam 
uiteenviel in meerdere continenten. Na het uiteenvallen van het continent schoof 
Europa langzaam maar zeker op naar het noorden. In het trias-tijdperk (200 tot 250 
miljoen jaar geleden) waarin de sauriës leefden en de eerste dinosauriërs ontstonden, 
was Nederland een ondiepe kalkzee temidden van een groot woestijnachtig gebied. 
 
 

https://www.gelderlander.nl/winterswijk/winterswijk-lag-ooit-dicht-bij-de-evenaar~aaea8ec4b/153389373/
https://www.gelderlander.nl/winterswijk/winterswijk-lag-ooit-dicht-bij-de-evenaar~aaea8ec4b/153389373/
https://www.gelderlander.nl/winterswijk/winterswijk-lag-ooit-dicht-bij-de-evenaar~aaea8ec4b/153389373/
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Geen onderzoek 
Hoewel de Winterswijkse steengroeve een rijke vindplaats is van vroege soorten 
sauriërs, was er nog geen ‘paleomagnetisch’ onderzoek gedaan. Daarom hebben Lars 
van Hinsbergen, leraar aardrijkskunde in Lisse en zijn broer Douwe van Hinsbergen, 
hoogleraar geologie aan de Universiteit Utrecht, monsters genomen van stenen uit de 
groeve. 
 
,,Ons onderzoek illustreert maar weer eens dat we voor het bestuderen van het 
klimaat in het verleden ook de oude geografie in kaart moeten brengen”, zegt  
Douwe van Hinsbergen. 
 
Bron: Gelderlander, Jan Ruesink, november 2019 
 
 
 

Vroeg leven op aarde kon bloeien na botsing tussen planetoïden  
 
Leven op aarde kon ruim 470 miljoen jaar geleden bloeien als gevolg van twee 
planetoïden die op elkaar botsten, waardoor een resulterende stofwolk het 
zonlicht op aarde blokkeerde. Door deze afname van zonlicht koelde de aarde af 
en ontstond een ijstijd, waarin vroeg leven op aarde kon bloeien, schrijven 
wetenschappers van over de hele wereld in het tijdschrift Science Advances. 
 

 
Botsing tussen planetoïden. 
 
De botsing vond plaats in de planetoïdengordel, een grote riem van rotsblokken die 
zich grofweg tussen de banen van de planeten Mars en Jupiter bevindt. Eén van de 
twee rotsblokken was ongeveer 150 kilometer groot, ongeveer de hemelsbrede 
afstand van Amsterdam naar Groningen. 

https://advances.sciencemag.org/content/5/9/eaax4184/tab-pdf


 
21 

 

De botsing vulde het binnenste van het zonnestelsel, waar de aarde ook in ligt, met 
stof. De wetenschappers vergelijken het met het kapotslaan van een stofzuigerzak 
middenin een huiskamer, alleen dan op een aanzienlijk grotere schaal. 
Het team van Amerikaanse, Belgische, Britse , Chinese, Russische, Zweedse en 
Zwitserse wetenschappers stelt dat dit stof resulteerde in een ijstijd, tijdens het 
ordovicium-tijdperk. 
 
Diversiteit op aarde groeide explosief in ordovicium 
Tijdens het ordovicium leefden er vooral waterdieren, al zijn er wel aanwijzingen 
voor insecten en planten. Onder meer inktvissen gedijden tijdens deze periode. 
Tijdens het ordovicium vond echter de zogenaamde Great Ordovician Biodiversity 
Event (GOBE) plaats: een explosieve groei van levensorganismen op aarde. Naar 
schatting verviervoudigde het aantal soorten zeedieren tijdens de GOBE. 
 

 
Dit diorama in het Amerikaans nationaal natuurhistorisch museum laat een aantal zeedieren 
uit het ordovicium zien. (Foto: Fritz Geller-Grimm) 
 
'Stofwolk kan ook kunstmatig gemaakt worden' 
De GOBE ontstond volgens de onderzoekers door de ijstijd die werd veroorzaakt 
door ruimtestof. Mogelijk zorgde het stof ook voor het vruchtbaarder worden van de 
oceanen, waardoor organismen in de zee konden groeien en daardoor 
koolstofdioxide uit de atmosfeer konden halen, wat het afkoelen van de planeet nog 
meer zou stimuleren. De wetenschappers menen dat een stofwolk, zoals die hier 
beschreven is, ook kunstmatig gemaakt kan worden.  
Eerder onderzoek introduceerde een model om een planetoïde in een baan om de 
aarde te duwen, als constante bron van ruimtestof. Door een dergelijke wolk 'zelf te 
maken', kan de aarde afgekoeld worden in het geval van extreme opwarming. 
 
Bron: NU.nl   18 september 2019 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0273117712004504
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480 miljoen jaar oude diertjes liepen de 'polonaise' 
 
Paleontologen hebben fossielen gevonden van 480 miljoen jaar oude trilobieten, 
die keurig op een rijtje liggen en dezelfde richting op wijzen. De fossielen in een 
'polonaise' bieden een inkijkje in de evolutie van groepsgedrag, stellen de Franse, 
Zwitserse en Marokkaanse wetenschappers in het wetenschappelijke 
tijdschrift Scientific Reports. 
 

 
Foto: Jean Vannier, Laboratoire de Geologie de Lyon 
 
Wetenschappers weten dat dieren al miljoenen jaren groepsgedrag vertonen, zoals 
rupsen die in 'kettingen' migreren. Het is echter niet bekend hoelang geleden dier-
soorten dergelijk gedrag begonnen te vertonen. De vondst van de 480 miljoen jaar 
oude fossielen is een van de duidelijkste bewijzen van groepsgedrag in de vroege 
stadia van de evolutie van het leven. 
 
Het is niet de eerste vondst die wijst op prehistorisch groepsgedrag. Britse en 
Chinese wetenschappers vonden al eerder de Synophalos xynos, een garnaalachtig 
beestje dat meer dan 500 miljoen jaar geleden een ketting maakte met soortgenoten. 
De Frans-Zwitsers-Marrokaanse ontdekking betreft de Ampyx priscus, een 16 tot 22 
millimeter grote trilobietensoort. De paleontologen vonden rijen van de Ampyx 
priscus in Marokko, in de Fezouata-steenformatie afkomstig uit het tijdperk 
ordovicium. De fossielen werden netjes op een rij in verschillende groepen aan-
getroffen. De dieren wijzen in dezelfde richting en daarom denken de weten-
schappers dat die in een soort 'polonaise' over de zeebodem liepen. 
 
Waarschijnlijk zijn rijen geen toeval 
Het is mogelijk dat de dieren door bijvoorbeeld een waterstroom zijn meegesleurd en 
zo in rijen hebben gevormd. Dit is volgens de wetenschappers echter onwaarschijn-

https://www.nature.com/articles/s41598-019-51012-3
https://science.sciencemag.org/content/322/5899/224.abstract


 
23 

 

lijk, omdat de vondsten van de Ampyx priscus in rijen te consistent zijn om toeval te 
zijn. In totaal vonden de paleontologen 150 trilobieten en slechts een daarvan ging 
een andere richting op dan de rest in de rij. Het lijkt de wetenschappers waarschijn-
lijk dat de dieren plotseling zijn omgekomen tijdens een wandeling over de zee-
bodem. Ze werden bedolven onder een zogenaamde ‘event layer’. 
 

 Uitsteeksels hielpen bij de rijvorming. 
 
Dieren bleven in contact door uitsteeksels op lichaam 
De vraag die wetenschappers moesten stellen, is hoe de Ampyx priscus rijen konden 
vormen, terwijl de dieren blind waren en dus niet konden zien waar soortgenoten 
waren. De paleontologen denken dat ze hiervoor gebruikmaakten van puntige 
uitsteeksels aan de voor- en achterkant van hun lichaam. Door fysiek contact met 
deze punten te houden, kon de Ampyx priscus in de buurt van groepsgenoten 
blijven. Een andere mogelijkheid is dat de trilobieten met elkaar in contact stonden 
via feromonen, moleculen die signalen doorgeven tussen levende wezens. 
 
Bron: NU.nl, oktober 2019 
 

 



 
24 

 

‘Hout’vondsten onder de loep 
    

 

 

 
Een fraaie vondst uit de klei van groeve De Vlijt, uit het midden Oligoceen, de 
afzetting van Brinkheurne. Uit de bovenlaag van de keileem een fors stuk fossiel 
loofhout met een afdruk van een aanhechting van een tak en jaarringen. 
Afmetingen: lengte 22,5 cm x breedte 13 cm x hoogte 12 cm. 
Gevonden door Herman Memelink op 21 juni 2017. 
 

 
 
Dan fossiel palmhout ofwel palmoxylon. Een stuk palmhout met bladlittekens en 
horizontale vaatbundels naar een blad toe. Vindplaats: Aalten, bij de Duitse grens. 
Vinder: Herman Memelink. In Grondboor en Hamer nr. 5/6 2006 staat hier een  
artikel over van Hans Steur. 
 
Herman Memelink, Winterswijk  
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Dijbeen gevonden van een ‘knoeperd’ van een oervogel  
 
In Oost-Europa liep ooit een reuzenvogel rond die drie keer zo groot was als de 
tegenwoordige struisvogel. Het uitgestorven dier dat 2 miljoen jaar geleden leefde, 
behoort tot de grootste en zwaarste vogels waarvan het bestaan bekend is. 
 

Tekening van de loopvogel waarvan een fossiel is ontdekt op de Krim. Afbeelding: A. Atuchin 
 
Russische onderzoekers ontdekten in een grot op de Krim het dijbeen van een 
loopvogel die daar tussen de 1,5- en 2 miljoen jaar geleden moet hebben geleefd.  
Het dier, dat niet kon vliegen, maar waarschijnlijk wel hard kon lopen, heeft  
naar schatting zo’n 450 kilo gewogen – ongeveer evenveel als een ijsbeer. Het was 
vermoedelijk 3,5 meter hoog. De enorme vogels hebben de mensachtigen die Europa 
destijds bevolkten mogelijk voorzien van vlees, botten, veren en eierschalen, 
schrijven de wetenschappers in de Journal of Vertebrate Paleontology. 
 
Lang was gedacht dat reuzenvogels alleen zijn voorgekomen op Madagaskar, 
Nieuw-Zeeland en Australië. Dat blijkt niet zo te zijn. Het dijbeen behoort aan een 
soort die al eerder is beschreven (de Pachystruthio dmanisensis) na een vondst in 
Georgië, maar er was nooit eerder een wetenschappelijke schatting gemaakt van 
omvang en gewicht van het dier. Dat deden de onderzoekers aan de hand van 
formules die vaker worden gebruikt voor fossielen van loopvogels. 
 
Uit de afmetingen van het fossiel maken de wetenschappers op dat het dier ongeveer 
even groot moet zijn geweest als de – eveneens uitgestorven – olifantsvogel op 
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Madagaskar en de moa op Nieuw-Zeeland. Vergeleken met olifantsvogels heeft de 
reuzenvogel op de Krim een lang en slank dijbeen. Daarmee zou hij relatief hard 
kunnen lopen, al vermoeden de auteurs dat hij niet zo snel was als de tegenwoordige 
struisvogel. 
 
‘We wisten al dat er een hele grote struisvogel rondliep in het vroege Pleistoceen’, 
reageert paleontoloog Lars van den Hoek Ostende, onderzoeker bij Naturalis. 
‘Nieuw is dat hij na vondsten in Georgië en mogelijk in Hongarije nu ook op de Krim 
is gevonden.’ Volgens hem proberen de Russische auteurs deze vondsten door de 
naamgeving los te koppelen van de recente struisvogel (Struthio). Hij vindt dat niet 
overtuigend. ‘Dit was echt een knoeperd van een struisvogel, de grootste drumstick 
van het noordelijk halfrond.’ 
 
De suggestie dat de vroege mens op deze dieren jaagde noemt Van den Hoek 
Ostende ‘pure speculatie’. ‘Ze zijn samen in Dmanisi (Georgië) gevonden, maar dat 
wil niet zeggen dat struisvogelbiefstuk op het menu stond. Struisvogelomelet zou ik 
trouwens veel logischer vinden – een ei stelen is makkelijker dan zo’n groot beest de 
nek omdraaien.’ Dat de grootte van de dieren samenhing met de kwaliteit van het 
voedsel op de toenmalige open vlakten, vindt hij een interessante gedachte. ‘Andere 
dieren, zoals de mammoet, waren destijds ook veel groter dan hun nakomelingen.  
Bij de mammoet zou het inderdaad met de kwaliteit van het voedsel te maken 
kunnen hebben.’ 
 
Bron: Volkskrant, Cor Speksnijder, juni 2019 
 
 

'Oermens kwam al eerder naar Europa, maar stierf weer uit' 
 
De oermens verliet Afrika al veel eerder dan gedacht, bereikte Europa maar stierf 
weer uit. Dat verhaal leiden Duitse onderzoekers af uit schedelfragmenten die in 
Griekenland zijn gevonden.  
 
Het schedeldak werd in de jaren 70 al gevonden in een grot in Zuid-Griekenland. 
Het fragment werd nu voor het eerst met moderne technieken onderzocht. Zo 
maakten de wetenschappers een virtuele reconstructie en werd het bot gedateerd. 
De paleontologen schrijven in vakblad Nature dat de schedel 210.000 jaar oud is. Dat 
betekent dat de vroege homo sapiens 150.000 jaar eerder naar Europa kwam dan tot 
nu toe werd aangenomen. Niet alleen was de verspreiding eerder dan gedacht, ze 
kwamen geografisch ook veel verder dan tot nu toe aangenomen. 
 
Paleontologen doen al jaren onderzoek naar de vraag of de mens in een continue lijn 
Afrika verliet, of dat er meerdere pogingen nodig waren. Deze schedel suggereert het 
tweede scenario. Volgens de onderzoekers is deze loot van onze stamboom weer 
uitgestorven, mogelijk door contact met neanderthalers, een andere mensensoort. 
 
Bron: NOS Nieuws, juli 2019 
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Komst bezoekerscentrum bij steengroeve Winterswijk  
baart landbouwers stikstof-zorgen 
 
Landbouwers zijn bang dat hun bedrijf beperkt wordt, omwonenden vrezen dat 
de plannen te grootschalig worden. De partijen spraken gisteren hun zorgen uit 
over het geplande bezoekerscentrum bij de steengroeve van Winterswijk. 
 

 
Een voorlopig ontwerp van het bezoekerscentrum bij de steengroeve. © Jorrit Hulshof 
 
De steengroeve is vanwege vondsten van fossielen een bijzondere locatie. Voor de 
bouw van het bezoekerscentrum is is nieuw onderzoek nodig naar de stikstof-
belasting. Het oude onderzoek voldoet niet meer. Hierbij werd de compensatie 
gevonden in het opheffen van bemesting van landbouwgrond. Het centrum, op 
enkele honderden meters van Natura 2000 gebied Willinks Weust, kon het wel eens 
moeilijk krijgen, voorspelden omwonenden gisteravond tijdens de raadscommissie. 
Ook de agrarische organisatie LTO Noord is bezorgd over de stikstofuitstoot van de 
bouw en het toekomstige verkeer. “Neem het hele gebied in het nieuwe onderzoek 
mee”, riep de LTO-vertegenwoordiger op, “zodat niet de agrariërs en Sibelco (het 
bedrijf dat de steengroeve exploiteert, TK) beperkt worden in hun bedrijfsvoering”. 
 
Veiligheid Steengroeveweg 
De commissie had vooral zorg over de verkeersveiligheid van de Steengroeveweg. 
Die komt dwars door het park, met aan de ene kant het bezoekerscentrum en aan de 
andere kant de kinderwerkplaats. Onwenselijk, vindt commissielid lid Tom van 
Beek. “Kinderen steken zo de weg over. Terwijl hij ook bestemd is voor bestem-
mingsverkeer, inclusief zwaar landbouwverkeer”. Wethouder Wim Aalderink 
beloofde dat de verkeersveiligheid in het uiteindelijke bestemmingsplan aandacht 
krijgt. Ook krijgen de direct omwonenden dan meer inspraak. 
 

https://www.tubantia.nl/achterhoek/komst-bezoekerscentrum-bij-steengroeve-winterswijk-baart-landbouwers-stikstof-zorgen~a1c82c235/160679455/
https://www.tubantia.nl/achterhoek/komst-bezoekerscentrum-bij-steengroeve-winterswijk-baart-landbouwers-stikstof-zorgen~a1c82c235/160679455/
https://www.tubantia.nl/achterhoek/komst-bezoekerscentrum-bij-steengroeve-winterswijk-baart-landbouwers-stikstof-zorgen~a1c82c235/160679455/
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Museum kan nog tien jaar duren 
Hij wilde het niet over het museum hebben, dat is gepland op hetzelfde terrein als 
het bezoekerscentrum. “ Dat museum kan nog wel tien jaar duren”. Er gingen 
meerdere stemmen op om het museum niet bij het bezoekerscentrum te plannen, 
maar in het dorp Winterswijk. In het plan blijft de mogelijkheid voor een museum 
echter wel aanwezig. 
 
Bron: Tubantia, Tanja Kits, 15 november 2019 
 
 
 
 
 

B en W kan verder met bezoekerscentrum bij de Steengroeve 
 
WINTERSWIJK - Burgemeester en wethouder kunnen verder met de planvorming 
voor het bezoekerscentrum bij de Steengroeve. De gemeenteraad stemde in met de 
wijziging van het ruimtelijk afsprakenkader gebiedsontwikkeling Steengroeve. 
Daarin is een andere locatie aangegeven voor het bezoekerscentrum. Tom van 
Beek (Voor Winterswijk) en twee insprekers, die namens de omwonenden 
inspraken, vonden het voorstel niet besluitrijp. Van Beek vroeg daarom het van  
de agenda te halen. De andere raadsleden vonden dat niet nodig, mede omdat 
wethouder Wim Aalderink bij de vervolgprocedure voldoende ruimte ziet  
voor inspraak. 
 

 
Planvorming om "iets unieks" te laten zien kan verder. Foto: Bernhard Harfsterkamp 
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"Waarom niet eerst met ons in gesprek?" 
Bij die inspraak is dan wel het huidige plan het uitgangspunt. Omwonende Ton 
Berendsen gaf aan dat het accepteren van het aangepaste kader het wantrouwen in 
de buurt alleen maar groter zal maken. Hij waarschuwde voor onnodige bezwaren-
procedures. "We zijn niet tegen een kleinschalig centrum. Waarom gaat u niet eerst 
met ons in gesprek? Met dit kader begeeft u zich op glad ijs." Frank van Eerden, een 
oud-buurtbewoner die er nog regelmatig op bezoek komt, vond dat de gemeente-
raad is misleid. Instemming van de partijen, die onderdeel uitmaken van het 
Steengroeveconvenant, zegt niets over het draagvlak. "Er is geen betrokkenheid 
geweest. Het plan zou niet in behandeling genomen mogen worden." 
 
Meer aandacht aan de buurt besteden 
Wethouder Wim Aalderink zei dat hij de betrokkenheid van de buurt verkeerd had 
geïnterpreteerd. Na de algemene commissievergadering sprak hij met de voorzitter 
van Ratums en Vossevelds belang. "In hun optiek zijn ze wel onderdeel van het 
convenant, maar hebben ze altijd aangegeven dat ze er zitten om informatie op te 
halen en door te geven en niet om in te stemmen. Ik had er een ander gevoel over. Ik 
dacht dat de buurt volledig betrokken was." Voor de wethouder betekent dit dat hij 
in het vervolgproces volledig en meer aandacht aan de buurt wil besteden. Sandra 
Prinsen (CDA) kreeg hierdoor de indruk dat de wethouder een tussenstap wilde 
inlassen om met de omwonenden te praten, maar dat bleek niet geval. De buurt komt 
aan bod bij de voorbereiding van het bestemmingsplan voor het bezoekerscentrum. 
 
"Iets unieks in handen" 
Voor het CDA was het niet inlassen van een tussenstap bijna reden om tegen het 
aangepaste kader te stemmen. Na een schorsing stemde de partij toch in, omdat het 
opzetten van een bezoekerscentrum bij de Steengroeve een goede zaak wordt 
gevonden. Ruth van der Meulen (Winterswijks Belang) sprak over een goede basis 
voor het vervolg. "We rekenen op een goede invulling van de betrokkenen-
paragraaf." Ook Paul Puntman (GroenLinks) had zorgen over de betrokkenen. "Als 
de indruk is ontstaan dat niet naar de buurt wordt geluisterd", zei Gert-Jan te 
Gronde, "dan zullen we dat alsnog doen. Het is nooit de bedoeling geweest mensen 
niet te betrekken." Wethouder Aalderink liet al doorschemeren dat er met hem te 
praten is over aanpassing van onderdelen van het plan, zodat bijvoorbeeld de 
verkeersveiligheid beter wordt. "We hebben iets unieks in handen", zei hij "en dat 
willen we laten zien." Bij de uitwerking wil de wethouder extra zorgvuldig zijn. Tom 
van Beek stemde tegen het voorstel. "Ik ben niet tegen een in de omgeving passend 
bezoekerscentrum, maar tegen het voorstel omdat de uitwerking van de 
betrokkenenparagraaf niet goed is." 
 
 
Bron: Achterhoek Nieuws, Bernhard Harfsterkamp, 30 november 2019 
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KRANTENKNIPSEL:  Artikel Trouw, augustus 2019 
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“Vijftig jaren wel en wee bij de Winterswijkse NGV” 
 
In de zomer van 1969 verhuisden we naar Doetinchem en kwamen we te wonen aan 
de Caenstraat, 2e flat. Op een zaterdagmorgen werd er gebeld. We liepen nog in 
pyjama en ik ging open doen. Buiten, op het lange balkon, stond een forse man, met 
een baard en een markante kop. Dat bleek Gerrit Griffioen te zijn. Hij kwam vragen 
of ik lid van de afdeling Winterswijk wilde worden en dat hij daarvoor altijd de 
desbetref-fende mensen eerst persoonlijk opzocht. En zo begon het! In oktober werd 
ik lid. Al gauw liet hij mij de geologische verschijnselen rondom Winterswijk zien en 
nam mij mee naar z’n huis aan de Gasthuislaan, om zijn verzameling te bekijken.  
De eerste tijd waren de bijeenkomsten in een ruimte van de schoolartsenpraktijk.  
De groep was toen nog niet zo heel groot, maar wel erg gezellig. Gerrit en ik werden 
echte vrienden en ik mis hem nog altijd. Hij was een man met een ruim hart, heel 
creatief en met een bijzondere manier van doen. 
 
Langzaam maar zeker ging ik mij thuis voelen bij dit ‘clubje ongeregeld’, met 
bijzondere mensen. Els Langedijk, met haar pannekoeken tijdens excursies, Willem 
Peletier, druk met onder andere bestuurlijke zaken en later met de Steengroeve.  
Cees Ehlers, zeer actief als voorzitter en het organiseren van excursies. Albert van 
Manen, zwerfstenenzoeker op de Vragender akkers. De Speetzen, enigszins een paar 
apart. Henk Kolstee, onder andere actief als penningmeester bij het hoofdbestuur van 
de landelijke NGV en Freriks, die ook publiceerde in Grondboor en Hamer. Verder 
maakte ik toen, en in al die komende jaren, mensen mee zoals De Hartliefs, Maud 
Langelaar, Trees Passtoors, Henk Oosterink, Bernhard Smit, Arent Noordink, Jan 
Eberhard, Will, Henri, Jos, Adam, Herman, Hendrik Jan, Ben, Wiljo en Tineke, Hans 
Eijkman, Herman, Henk, Fred en nog veel meer. Tegenwoordig ook: Jan Willem, 
Ron, Marga, AnnaWil, Pieter, en anderen Als heel fijn ervaar ik ook de talloze 
contacten buiten onze afdeling, zoals Henk Römer, Harry Huisman, Dennis Voeten, 
Melanie During, Jelle Reumer, Henk Schriemer, Clarinus Nauta, de vele sprekers die 
een lezing komen houden en zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik besef dat ik hier 
lang niet volledig ben, dus excuses aan iedereen die ik niet noem. 
 
Helaas verloor ik in 1986 een deel van mijn gezichtsvermogen. Nooit zal ik vergeten 
hoe Gerrit mij daar doorheen heeft gesleept, zodat ik onder meer toch weer aan het 
verzamelen kon. In de loop van de jaren, ja zelfs tot in 2019 toe, maakte ik binnen 
deze ‘club’ van alles mee. Het organiseren van tentoonstellingen, het zeven van Miste 
materiaal de ‘geologische verhuizing’ vanuit Freriks, de geologische Markt.  
Ook veranderden we nogal eens van locatie: Het gebouw van de Schoolartsen 
Dienst, de Jan Ligthartschool, de nieuwe Leao school. Vervogens Museum Freriks  
(en de Huusker), een zeer koude boerderij dichtbij de Steengroeve en uiteindelijk de 
Zonnebrinkkerk. 
 
Jubilea, promoties, het verkrijgen van de Van der Lijnprijs, geboortes, ziekte, etcetera, 
kregen eveneens de nodige aandacht. Ook de jaarvergaderingen waren gebeurte-
nissen waarop veel ontmoetingen tussen verzamelaars en belangstellenden 
plaatsvonden. Vooral die in Winterswijk, Denekamp en Arnhem.  
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Er waren helaas ook nare ervaringen, zoals het overlijden van een aantal mensen,  
in zowel de jaren tot aan 2000, als daarna. Ik denk hierbij met name aan Cees Ehlers, 
Bonne van de Hoek en Hans Eijkman. In zulke situaties deelden we lief en leed.  
Excursies speelden gedurende die vijftig jaar uiteraard ook een rol, hoewel het de 
laatste jaren steeds moeilijker wordt om nog toegankelijke plekken te vinden die 
redelijk dichtbij liggen. Uitzondering is de zand- en grindwinning in Azewijn.                                                            
In de jaren zeventig tot circa 2000 bezochten we onder meer: Allstätte, Wüllen en 
Uelsen (o.l.v. Freek Rhebergen). De Ölbach (Kleine belemnieten). De haaie- en 
roggetandensloot bij Oldenkotte. Haddorf, Wettringen, Misburg en Höver 
(tweedaagse excursies). Borges (bij Ochtrup) en het Sauerland. Aan de Hemelvaarts-
excursies heb ik nooit kunnen meedoen. 
 
Ik heb geprobeerd om hier een zo beknopt mogelijke indruk te geven van mijn 50-
jarig lidmaatschap. Misschien zal het vooral degenen aanspreken die al vrij lang lid 
zijn en een en ander wellicht ook zelf hebben meegemaakt. Hoewel het de ‘jongere 
leden’ ook een indruk kan geven van onze activiteiten en wat er in het verleden 
bijvoorbeeld nog aan vindplaatsen te bezoeken was. Al met al: Ik hoop nog vele  
jaren te kunnen genieten van onze bijeenkomsten en de contacten daaromheen.  
Alle waardering voor onze afdeling! 
 
Jan Drent 
 
 

Het raadsel van de gipskristallen in Spanje 
 

 
 
Deze geologische schatkamer is de Geode van Pulpí, een grot van elf kubieke 
meter in de buurt van Almería, Spanje. De schat is seleniet, gips in kristallijne 
vorm. Kristallen die hier tot meters groot zijn gegroeid. Er zijn maar een paar 
plekken op aarde waar gipskristallen van deze omvang zijn gevonden. De grot 
werd twintig jaar geleden ontdekt, en nu pas beginnen geologen te begrijpen  
hoe die kristallen schatkamer kan zijn ontstaan. 
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Afbeelding EPA        Afbeelding Hector Garrido 
 
In vakblad Geology doen onderzoekers van de universiteit van Granada verslag van 
hun zoektocht naar de oorsprong van de Geode van Pulpí. Het verhaal begint met 
anhydriet, een mineraal dat bestaat uit calcium, zwavel en zuurstof. Calciumsulfaat, 
zegt de chemicus. Gips is dat ook, met dit verschil dat gips in zijn kristalstructuur 
watermoleculen heeft opgesloten. Anhydriet is vrij van water. Die twee vormen van 
calciumsulfaat kunnen in elkaar overgaan. Boven 58 graden Celsius is anhydriet de 
stabielste vorm, beneden die temperatuur heeft gips de voorkeur. Als de 
temperatuur in extreem laag tempo onder die grenswaarde zakt, kan in een met 
water gevulde grot anhydriet veranderen in gips, dat als seleniet uitkristalliseert. Dat 
heeft de beroemdste schatkamer met zulke kristallen opgeleverd, in Naica, Mexico. 

 
Zo kan het in de Geode van Pulpí niet zijn gegaan, zeggen de onderzoekers nu. De 
kristalvorming is hier zo’n 2 miljoen jaar geleden begonnen bij een temperatuur van 
20 graden, ver beneden de overgangstemperatuur tussen anhydriet en gips. De grot, 
die door geweld van de aardkorst is gevormd, moet zijn volgelopen met water dat 
meer dan verzadigd was met gips. Daaruit zijn bij die lage temperatuur seleniet-
kristallen gevormd. Geologen kennen processen waarbij kleine kristallen weer in 
oplossing gaan en hun elementen afstaan aan de grotere. Dat moet hier ook zijn 
gebeurd. En dat proces, zeggen de Spaanse onderzoekers, is geholpen door langzame 
schommelingen in de temperatuur, schommelingen van 5 graden Celsius. De kanjers 
van kristallen zijn het bijzondere resultaat van enkele miljoenen jaren rust in een 
meanderend klimaat. 
 
 
Bron: Trouw, Willem Schoonen, december 2019 
 
 

 
De Geode van Pulpí is sinds kort 
open voor bezoek ! 
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Programma verenigingsavonden NGV Afdeling Winterswijk 
 
 
Programma eerste helft 2020 
 
Ma. 13 jan. Edy Kwak. Tocht door Zuid-Amerika. 
 
Ma. 10 febr. De jaarvergadering. 
 

Na de pauze AnnaWil Rumpt – van Dokkumburg: lezing over oker. 
 
Ma. 09 mrt. Een geologisch verhaal door Jelle Reumer. 
 
Ma. 13 apr. Eric Mulder. Over het ontstaan van het leven. 
 
Ma. 11 mei Een avond met ‘leden voor leden’, maar nu met een andere invulling. 

Te denken valt aan korte demonstraties; een inkijkje in je verzameling; 
het opbergen van je vondsten, etc. 

 
Zoals gebruikelijk worden de bijeenkomsten gehouden in de Zonnebrinkkerk. 
 
Adres: De Zonnebrink 61, Winterswijk. 
 
Aanvangstijd: 20.00 uur. 
 
 

Het afdelingsbestuur 
 
     functie    aftredend in 
 
Gerard Goris    Voorzitter (waarnemend)   2020  
 
Jan Drent    Secretaris    2020 
      
AW. Rumpt van Dokkumburg  Penningmeester    2024  
 
Gerard Goris    Lid     2020 
 
Jos Lankamp    Lid     2020 
 
Pieter Gaemers   Lid      2024  
 
Statutair kan het bestuur verder aangevuld worden tot zeven personen. 
Kandidaten wordt verzocht zich bij één van de bestuursleden te melden. 
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The Long, Strange Tale of the Hand Beast Footprints 
 
A Triassic creature left curious tracks in the sandstone; 
it took decades to unravel the mystery. 
 

 
At right is a left front foot followed by the hind foot of the mysterious Chirotherium, or "hand 
beast." The tracks were first found in the German town of Hildburghausen. (H.-D. Sues) 
 
In Arthur Conan Doyle’s A Study in Scarlet, the legendary sleuth Sherlock Holmes 
observes: “There is no branch of detective science which is so important and so much 
neglected as the art of tracing footsteps. Happily, I have laid great stress upon it, and 
much practice has made it second nature to me.” Holmes is able to distinguish the 
separate tracks of two men from the many footmarks of the constables on the scene. 
He can calculate when the men arrived, and by the length of their stride, can 
determine their height. He also determines that one man is fashionably dressed 
“from the small and elegant impression left by his boots.” Countless crime scene 
investigators have used footprints to apprehend culprits, but footprints are also a 
valuable resource for studying ancient animals. In many rock formations, tracks are 
the only remaining record that paleontologists can find of animals that lived millions 
of years ago. 
 
We can identify the creatures who made fossil footprints if the imprints are well-
preserved. The details in these will often reveal the configuration of the bones in the 

https://en.wikipedia.org/wiki/A_Study_in_Scarlet


 
37 

 

hands or feet and even show traces of skin on the palms and soles. From the length of 
the stride, researchers can also calculate the speed at which the animal moved. 
Sometimes, however, the shape of the footprints can be misleading. Take for 
example, a set of footprints found in 1833, in a small town in Germany. The fossil 
footprints, discovered during a construction project, confounded the great naturalists 
of the day. And, therein lies a tale. 
 

 
The peculiar foot prints of the hand beast showed hind feet imprints that looked like large 
human hands with prominent thumbs alongside much smaller front feet. (Hans-Dieter Sues) 
 
Friedrich Sickler, the high-school principal in the town of Hildburghausen, first 
discovered the fossils. He was building a garden house when he noticed strange 
imprints on the sandstone slabs that were used for this construction project. The 
sediment was part of what today is termed the Buntsandstein, meaning “colored 
sandstone,” which represents the early part of the Triassic Period in much of 
Europe—about 252 to 248 million years before the present. Sickler offered rewards 
for more tracks to the workers in the sandstone quarry and soon a large surface 
covered with the footprints was exposed. The hind feet imprints looked like large 
human hands with prominent thumbs. The much smaller front feet left only imprints 
of the fingers. Unable to identify the maker of these tracks, Sickler published an 
“open letter” in 1834 describing his discovery to the famous German physician and 
naturalist Johann Friedrich Blumenbach. 
 
Word of Sickler’s find quickly spread and many naturalists weighed in with 
interpretations of the track maker. Europe’s natural history museums rushed to 
acquire track-bearing slabs cut from the quarry’s sandstone surface. Researchers 
made learned guesses at what sort of creature could have left the tracks. The 
legendary explorer Alexander von Humboldt believed that they were made by a 
marsupial. Another naturalist insisted the prints were the tracks of a giant ape and 
still others offered up animals as varied as giant toads and bears. Finally, the German 
naturalist Johan Kaup named the unknown creature Chirotherium, which means 
simply “hand beast” in Greek. 
 
A few years after Sickler’s discovery, Chirotherium tracks were found in Cheshire, 
England, and later also in France and Spain. Naturalists remained at a loss. The 
unusual footprints were turning up in other locations but without any known 
skeletal remains of backboned animals to help identify what could have left them. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chirotherium
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Recently restored reconstructions for one contender, the giant toadlike Labyrinthodon,  
can still be found in Sydenham, London. Tom Page, Wikimedia Commons 
 
In the 1840s, two famous Victorian scientists, Sir Richard Owen and Sir Charles Lyell, 
developed theories about the animal responsible for the Chirotherium footprints. 
From rocks in Warwickshire, Owen identified a few bones similar in age to those 
from Cheshire as belonging to large amphibian precursors. He named these 
animals Labyrinthodon because of the labyrinthine folding of the dentine in their 
teeth. Owen surmised that Labyrinthodon could have made the tracks of Chirotherium.  
 
A few years later, Owen began working with the British artist Benjamin Waterhouse 
Hawkins to build the first life-sized reconstructions of prehistoric animals for the 
Great Exhibition of 1851 in London. (The models, recently restored, are still on view 
in a park in Sydenham, London.) The two men envisaged Labyrinthodon as a giant 
toad-like creature that looked like it had escaped from the nightmarish paintings of 
Hieronymus Bosch. 
 
Lyell, who is considered the father of modern geology, meanwhile, wondered how 
the Chirotherium would have ambulated because the “thumbs” of the tracks were 
pointed to the outside of the foot. Using the Owen-Hawkins model of Labyrinthodon, 
Lyell surmised that the animal must have walked with its feet crossed! Other 
researchers found Lyell’s reconstruction implausible, but they could do no better. 
 
 
 



 
39 

 

 

 
In 1855, Sir Charles Lyell took a stab at modeling how Chirotherium might have walked, 
surmising that because of the thumbs, the poor creature had to get around with its feet 
crossed. (Hans-Dieter Sues) 
 
Little changed until 1925. That’s when a German paleontologist named Wolfgang 
Soergel decided to review all available specimens of Chirotherium held in German 
collections. Looking at the feet of many living reptiles, he realized that the “thumb” 
had been misidentified because previous researchers had been so heavily influenced 
by its similarity to a human thumb. It was, in fact, Soergel pointed out, the fifth toe 
sticking out from a five-toed hind foot. Measuring the trackways, Soergel, then, 
reconstructed the limb posture and proportions of the Chirotherium track-maker.  
In Soergel’s model, the creature would have had strong hind legs and short forelegs, 
both of which were held much more upright than in living reptiles. The hind feet left 
large impressions whereas the front feet barely touched the ground. Much like our 
fingers and toes, well-preserved footprints had distinct crease lines, which allowed 
Soergel to reconstruct the arrangement of bones in the digits. 
 
But the question still remained: what animal left the Chirotherium footprints? 
After an extensive search, Soergel noted that a two-foot-long reptile named  
Euparkeria roaming South Africa early in the Triassic also had a foot with its fifth toe 
sticking out to the side. Euparkeria is an ancient precursor of both crocodilians and 
dinosaurs. Although the reptile that made the Chirotherium tracks was quite a bit 
larger than little Euparkeria, Soergel inferred that the Chirotherium track-maker 
was probably related to the South African reptile. 
 
Enter the famous German paleontologist Friedrich von Huene, who in the late 1920s 
was conducting fieldwork in the Brazilian state of Rio Grande do Sul. A German 
doctor had sent him crates of unusual bones found there and dating from the 
Triassic. While in Brazil, Huene became acquainted with a local resident named 
Vincentino Presto, who knew of a promising deposit of such bones. In 1942, Huene 
recovered the remains of a large predatory reptile that he christened in honor of 
Presto, Prestosuchus. This creature attained a length of at least 20 feet and is distantly 
related to crocodilians. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Euparkeria
https://en.wikipedia.org/wiki/Prestosuchus
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Batrachotomus is a slightly younger relative of Ticinosuchus. It has the same foot structure 
with a spread-out fifth toe that created the "thumb" imprint of Chirotherium.  
(Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart, Wikimedia Commons) 
 
When Huene reassembled its foot bones he noted a striking resemblance to the foot 
skeleton that Soergel had reconstructed for the maker of Chirotherium. Huene had 
come across a major clue about the track-maker. The Chirotherium tracks were 
probably left by a reptile related to Prestosuchus. However, at that time, nothing 
like Prestosuchus had ever been recognized in Europe and other scientists remained 
unconvinced by Huene’s interpretation. 
 
It was decades later, in 1965 that another major clue emerged, when the French 
paleontologist Bernard Krebs described the nearly complete skeleton of a ten-foot-
long crocodile relative found in Triassic rocks of the Ticino region in Switzerland. 
Krebs named his creature Ticinosuchus, Latin for “crocodile from the Ticino,” noting 
that its feet were near-perfect matches to the Chirotherium footprints and its body 
form closely matched Soergel’s reconstruction. Furthermore, the rocks containing the 
remains of Ticinosuchus were the same geological age as those with Chirotherium. It 
was a promising connection. 
 
Meanwhile in 2004, the town of Hildburghausen, looking for its rightful place in 
history, dedicated a monument to the decades-long long search for the track-maker. 
It featured the reconstructed original sandstone surface with the Chirotherium tracks, 
but the bronze reconstruction of a crocodile-like reptile was still not quite accurate. 
 
There is one last chapter in this long saga. It involved another reptile Ctenosauriscus, 
which is Greek for “comb reptile,” and was from the Buntsandstein of Germany. 
Very tall spines on its backbone probably supported a sail along the back of the 
animal. The 2005 publication of a skeleton of the closely related Arizonasaurus  
in the Moenkopi Formation of Arizona established that the German Ctenosauriscus  
belonged to the same group of crocodile-like reptiles as Prestosuchus and  
Ticinosuchus. The Moenkopi Formation is nearly the same geological age as the 
German Buntsandstein and has also yielded many footprints of Chirotherium. 
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After decades, researchers finally found the culprit. It was Ctenosauriscus, 
(reconstruction above) which had very tall spines on its backbone that probably  
supported a sail. (Hans-Dieter Sues) 
 
Now at long last, the Holmesian quest for the maker of the Chirotherium footprints 
has come to an end. It was crocodile precursors like Arizonasaurus, Ctenosauriscus, 
Prestosuchus and Ticinosuchus, that had left these prints. Tracks that resemble those 
of Chirotherium have now been found on most continents. Some possibly represent 
precursors of dinosaurs. Many other kinds of fossil footprints have been found, 
hinting at the existence of as-yet-unknown animals awaiting future discovery.  
As Sherlock Holmes would have said: “The game is afoot.” 
 
 
Bron: Hans-Dieter Sues, Smithsonian Magazine 
 
  

 
Read more:  
 
https://www.smithsonianmag.com/sm
ithsonian-institution/long-strange-
tale-hand-beast-footprints-
180973096/#6DGRl4c46vutCdYF.99 
 
 

https://www.smithsonianmag.com/smithsonian-institution/long-strange-tale-hand-beast-footprints-180973096/#6DGRl4c46vutCdYF.99
https://www.smithsonianmag.com/smithsonian-institution/long-strange-tale-hand-beast-footprints-180973096/#6DGRl4c46vutCdYF.99
https://www.smithsonianmag.com/smithsonian-institution/long-strange-tale-hand-beast-footprints-180973096/#6DGRl4c46vutCdYF.99
https://www.smithsonianmag.com/smithsonian-institution/long-strange-tale-hand-beast-footprints-180973096/#6DGRl4c46vutCdYF.99
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FIJNE FEESTDAGEN  EN EEN GEZOND 
EN VONDSTRIJK NIEUWJAAR !

 
Van de redactie 

 
Dank aan alle auteurs en inzenders van tekst- en beeldmateriaal voor  
jullie bijdragen aan dit najaarsnummer van Mozaïek. 
 
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 met voldoende resolutie in jpg-format; 

 waar nodig graag een correcte bronvermelding erbij geven. 
 
 
Adam Haarhuis, redacteur 

mailto:ahaarhuis@gmail.com
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   HOREN & ZIEN SPONSORPLAN 
 

U sponsort samen met Horen & Zien uw eigen vereniging! 

 

Hoe zijn de spelregels? 

Als u bij het ophalen van uw nieuwe bril of lenzen aangeeft welke vereniging u wilt spons-

oren dan zorgen wij ervoor dat er 5% van het aankoopbedrag op de rekening van de club-

kas wordt gestort. 

 

Er zijn enkele voorwaarden: 

- De sponsoring is alleen van toepassing op de bij ZIEN gekochte artikelen. 

- De rekening moet voldaan zijn. 

- De originele nota moet overlegd worden. 

- Elke bon komt maar 1x in aanmerking voor het sponsorplan. 

- U ontvangt de bon direct afgetekend retour. 

 
De sponsoring zal om de paar maanden berekend en overgemaakt worden. 

 
 

HOREN & ZIEN 
 
Misterstraat 14 
NL 7101 EW Winterswijk 
 
T: 0543 - 51 97 77 
F: 0543 - 53 01 71 
E: info@horen-zien.nl 
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