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Voorwoord 
 

We zijn in een periode beland, waarin in 
korte tijd veel is veranderd. Ook de ont-
wikkelingen rond Corona zijn snel ge-
gaan. Zo is reizen niet meer wat we ge-
wend waren, ook een virus reist nu snel.  
In januari werd door het virus het reizen 
in China al moeilijk en was daar een ge-
deeltelijk reisverbod. Vanaf eind februa-
ri, begin maart werd het reizen in en 
naar steeds meer landen een probleem. 
 
Geografische kaarten van landen, stre-
ken of steden kregen nieuwe toepassin-
gen. Wat zijn veilige gebieden; waar  
mag je wel heen en waar niet. Op kaar-
ten van Nederland  zag je mozaïekjes 
ontstaan van gemeentes met wel, geen 

en de hoeveelheid besmettingen. Bij rei-
zen en geologische tochten zijn kaarten 
ook belangrijk. Kaarten bieden immers 
veel meer informatie dan alleen naviga-
tiehulp. Tijdens een zoektocht naar kaar-
ten over vindplaatsen kwam er een kaart 
voorbij van een geheel andere aard. 

 
Gevolg was wel dat het leidde tot een 
behoorlijke verspreking. Op een terras 
bij een cafetaria bestelde ik - waarschijn-
lijk met deze kaart in gedachten - een  
‘patat met friet’ in plaats van patat met 
mayonaise … 
We kunnen terug kijken op een zonnige 
zomer. Laten we een balans vinden in 
reizen, welzijn en goed voor elkaar  
zorgen. Ik wens u veel leesplezier. 
 
Gerard Goris, voorzitter 
 
  
 In dit nummer o.a. : 
 

 Kleurrijke verenigingsavonden 
  
 Het jaarprogramma 2020-2021 
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Verenigingsavond 13 januari 
Edy Kwak:  ‘Peru’ - geologie,  
geografie en de Peruanen 
 

 
 
Edy Kwak nam ons mee op reis naar 
Peru: geologie, geografie en de huidige 
én vroegere inwoners komen in beeld 
op deze avond. Peru is een bijzonder 
land aan de westzijde van Zuid-
Amerika, ten zuiden van de evenaar. 
Edy is hier in 2018 geweest en deelt zijn 
indrukwekkende ervaringen met ons. 
 

 
Reliëfkaart Peru. 
 
Als gevolg van de platentektoniek tij-
dens het Krijt en het Tertiair is de weste-

lijke landmassa van Zuid Amerika opge-
stuwd en is het langgerekte Andesge-
bergte ontstaan. De zogenaamde Nasca-
plaat duikt weg onder de continentale 
Zuid-Amerikaanse plaat met en snelheid 
van 8 cm per jaar. De donkere lijn uit de 
kust op de afbeelding hiervoor geeft de 
zogenaamde subductiezone weer die 
verantwoordelijk is voor het ontstaan 
van het Andesgebergte. Dit geologische 
proces vindt nu nog steeds plaats!  
 

 
Huascarán. Hoogte: 6768 meter. 
 
Door de voortgaande platentektoniek 
worden de bergen nog steeds hoger en 
zijn er dikwijls aardbevingen en vul-
kaanuitbarstingen waar te nemen.  
Deze en andere geologisch aspecten met 
betrekking tot het ontstaan van Peru 
worden uitgebreid toegelicht en daar-
naast wordt getoond hoe deze zichtbaar 
zijn in het huidige landschap. Geogra-
fisch bestaat Peru uit drie duidelijk te 
onderscheiden gebieden:  
de kust met de uitgebreide woestijnen, 
het hoogland met gigantisch uitgestrekte 
kale vlakten en het tropisch regenwoud. 
 

 
Het Titicacameer. 
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Edy in Cusco, bij een van de op ingenieuze 
wijze uit gigantische stenen opgetrokken 
muren. 
 
De reis was al even gevarieerd als het 
wonderlijke land zelf en zo dus ook de 
lezing van Edy. Aan de orde kwamen: 
 

 de zandwoestijnen 
 de beroemde Nasca-lijnen 
 de Ballestos eilanden 
 de megalieten van Arequipa 
 Machu Picchu 
 het hooggelegen Titicacameer 
 de Heilige vallei 
 de Colca Canyon 
 Cusco 
 de Inca's  
 en nog veel meer … 

 

 Machu Picchu. 
 

 
Deel van de Nasca-lijnen. 
 
Iedereen was onder de indruk van de 
onderwerpen, de fraaie, kleurrijke beel-
den en het boeiende verhaal. Het werd 
zo een bijzondere avond. 
 

 
Caňon del Colca. 
 
  
Verslag: Adam Haarhuis & Edy Kwak 
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Naar ‘De Domelaar’ bij Markelo 
Twee verslagen van één excursie! 
 

Op dinsdag 4 februari 2020 zijn we met 

zes personen naar deze zandzuigerij bij 
Markelo geweest. AnnaWil heeft de en-
tree geregeld. Het terrein is alleen toe-
gankelijk als er gewerkt wordt. Sinds  
januari 2019 is het verkocht aan de gebr. 
van der Heiden, maar gelukkig vinden 
zij het ook goed dat er daar gezocht 
wordt. Wel een helm op en een gekleurd 
hesje aan! Indien je als NGV lid meedoet 
aan de excursie, ook nog even van het 
excursiereglement een verklaring invul-
len dat de deelname op eigen verant-
woordelijkheid en eigen risico is. Ook 
dien je een eigen aansprakelijkheidsver-
zekering te hebben. De NGV, de excur-
sieleiding en de beheerder/eigenaar zijn 
niet aansprakelijk voor vergoeding van 
schade ontstaan door de deelname aan 
de excursie. 
 
Na de nodige maatregelen tegen eventu-
ele regenbuien, gingen we op pad. De 
stenen hoop onder de transportband was 
helemaal weg, gelukkig wel een eindje 
verderop neergelegd. Helaas waren de 
stenen erg modderig en daarom is het 
moeilijk zoeken naar mooie dingen. De 
stenen hoop en ook een groot deel van 
het terrein waar de stenen wel goed 
schoon waren, zijn goed afgezocht.  
 
De vondsten vielen helaas tegen. Er lag 
wat recent slachtmateriaal en er zijn ge-
steenten meegenomen om eens nader te 
onderzoeken. Er is door mijn buurvrouw 
een klein agaatje gevonden, tevens wat 
stengeldelen van zeelelies en ik heb nog 
een dijbeenkopje van een jong rund, wat 
op één van de kolommen lag meegeno-
men. Tevens vond ik nog een deel van 
een zeeëgel in vuursteen. Verder heb ik 

niet zoveel bijzonders gezien. Zelfs verij-
zerd hout wat je hier normaal nog wel 
vindt, lag er niet. “Ze zullen wel in de 
verkeerde laag zitten … “  Gelukkig viel 
het uiteindelijk met de buien wel mee en 
zo was het al met al goed te doen. 
 
Verslag: Ben Hofs 
 
 
 

 
 
 
 

De weersvoorspellingen van gisteren 

zijn niet bepaald gunstig. De afgelopen 
nacht en ook vanmorgen nog hoosde 
het. Ik rijd met AnnaWil mee en terwijl 
ik op haar sta te wachten is het nog 
steeds niet droog. Als ze arriveert beslui-
ten we om het er toch maar op te wagen 
en vertrekken we richting Markelo. 
 
Onze rit gaat via Zelhem, Hengelo en 
Vorden. Vervolgens nemen we een 
mooie route binnendoor, onder andere 
langs de Wildenborg, naar Lochem, 
waar we richting Markelo rijden. Vanaf 
een afstand zien we de installaties al, 
met daarbij grote bulten zand. Tegen 
tienen arriveren we op de parkeerplek 
bij De Domelaar, waar Ben Hofs, zijn 
buurman Gejo Wassink en dochter 
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Moon zojuist hun auto geparkeerd heb-
ben. Niet lang daarna verschijnt ook  
Gerard Doornbos. We melden ons bij het 
kantoor. De mensen hier blijken erg 
vriendelijk en gemoedelijk te zijn. 
 
Als we de juiste kleding hebben aange-
trokken, pakt ieder van ons zijn of haar 
helm en het juiste gereedschap. Als af-
ronding vindt de “ceremonie van de hes-
jes” plaats. Zelf meegebracht of geleend 
heeft uiteindelijk iedereen zich erin ge-
wurmd. De dames in het geel, de heren 
in het oranje. Zo gaan we op weg; over 
asfalt, door plassen en de nodige blub-
ber! Wonder boven wonder is het droog. 
Gelukkig blijft het dat, met slechts af en 
toe wat gespetter. 
 
Op zoek naar de verste stenenberg blijkt 
deze de vorige dag verplaats te zijn en 
op de reeds bestaande ‘Halde’ gestort. 
Hierdoor is het materiaal erg vuil, onder 
meer door de aanwezige klei, en niet 
schoongespoeld door de regen. Toch 
maar daarheen om te proberen op deze 
bult ons geluk te vinden. Maar zoeken 
wordt hier wel lastig. We nemen de uit-
daging aan en iedereen gaat aan de slag. 
Ondanks de koude wind houden we 
dapper vol, soms glibberend en struike-
lend. Een enkeling zelfs zonder hand-
schoenen! 
 
AnnaWil vindt een grote pegmatiet en 
een forse jaspisachtige ijzerkiezel; na het 
schoonmaken thuis blijkt het een waar-
schijnlijk metamorfe steen te zijn, met 
hele grote kwartsen, biotiet. Muscoviet 
en wel duizend ‘speldenknop-grote’ 
granaatjes. De buurvrouw van Ben vindt 
een agaat, Ben zelf - vlak voordat we 
wegaan - wat botmateriaal. Wat z’n 
buurman heeft opgeraapt weet ik niet. 
Gerard houdt zich bezig met vuursteen 
en ijzerhoudend gesteente. Zelf denk ik 

ook nog een wervel gevonden te hebben, 
maar dat blijkt helaas toch niet zo te zijn. 
 
Rond twaalven is iedereen zo’n beetje 
uitgezocht. Even nog bij de waterplas 
kijken, de spullen bij elkaar zoeken en 
lopend door de laag modder weer naar 
de parkeerplaats. Ondanks de geringe 
vondsten vinden we het toch wel de 
moeite waard geweest. Na het inladen 
van onze spullen en de nodige verkleed-
partijen, gaan we weer op weg naar huis, 
nadat we ons hebben afgemeld. Net op 
tijd, want het begint volop te hozen! Een 
echte bui!                                          
 
AnnaWil neemt een fraaie route door de 
binnenlanden van Markelo, met soms 
prachtige boerderijen, waar bijna altijd 
grote veldkeien liggen. Tegen half twee  
zet ze mij af in de Caenstraat en vertrekt 
naar haar eigen huis. 
 
Al met al was het toch wel een fijne 
morgen. Om zo met een kleine groep op 
‘zoektocht’ te zijn heeft altijd weer z’n 
eigen charme. 
 
Verslag: Jan Drent 
 
 
 

 
 
 
Leuk drone-filmpje van De Domelaar: 
https://youtu.be/5pib5od7ZdE  

https://youtu.be/5pib5od7ZdE
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Verenigingsavond 10 februari 
AnnaWil Rumpt–van Dokkumburg: 

‘Okers van de Luberon’ 
 
Aansluitend op de jaarvergadering van 
10 februari (zie verslagen achterin deze 
Mozaïek, red.) werd er een presentatie 
over de okers van de Luberon gegeven 
door ondergetekende. 
 
Oker is een zogenaamd aardpigment, 
meestal geelbruin en soms rood ge-
kleurd. Het woord oker stamt van het 
Griekse woord ôhkra, dat gele aarde bete-
kent en/of ochros , dat vuilgeel betekent. 
De kleur van gele oker is afkomstig van 
gehydrateerd ijzer(III)oxide, Fe2O3.H2O.  
In de oudheid werd oker al gebruikt 
voor het maken van rotsschilderingen en 
later als pigment voor schilders. Zo ge-
bruikte Rembrandt vaak oker als onder-
grond, om zijn schilderijen een warme 
gloed te geven. 
 

 
Roussillon. 
 
De Luberon is een bergmassief in het 
departement Alpes-de Haute-Provence, 
een uitloper van de Alpen. Het centrum 
van het ‘Massif des Ocres’ in de Proven-
ce is Apt. Hieromheen liggen de groeves 
van Roussillon, Gargas, Villars en Rus-
trel. In vergelijk met andere gebieden in 
de wereld gaat het hier om een klein ge-
bied van circa 200 vierkante kilometer en 
heuvels tot 100 meter hoogte. 

De Luberon is een kalkgebergte dat ca. 
40 miljoen jaar  geleden, tijdens het Eo-
ceen, is ontstaan. Kalksteen is sedimen-
tair gesteente dat ontstaat door de op-
eenhoping van kalkhoudende overblijf-
selen van in zee levende organismen en 
bevat vaak fossielen. Zo zijn er ook veel 
fossielen en sporen van dinosaurussen in 
de Luberon gevonden. In 1987 is het  
Réserve Naturelle Géologique Luberon 
opgericht om te zorgen dat deze behou-
den blijven voor de regio. Het reservaat  
is een gebied van 70.000 hectare en bevat 
28 paleontologische sites, vanwaar niets 
mag worden meegenomen. 
 

 
Colorado de Rustrel. 
 
Hoe is het oker hier ontstaan?  
In het Albien ligt de Provence onder de 
zeespiegel. Er wordt hier glauconiet, 
(K,Na)(Fe3+, Al,Mg)2(Si,Al)4O10(OH)2,  

gevormd. De vorming van glauconiet 
vindt plaats in de zuurstofarme lagen 
van het sediment op de zeebodem. Het 
is ontstaan door de chemische inwerking 
van bacteriën op klei. Glauconiet, een 
kleimineraal met ijzer, zorgt ervoor dat 
het zand groen wordt. In het midden 
krijt is het warm en de bodem van de zee 
komt bloot te liggen. Het regent veel en 
overvloedig en het water omhult de 
zandkorrels in het gesteente. Bepaalde 
mineralen komen vrij en lossen op in het 
water.  
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In minder dan 2 miljoen jaar wordt er in 
de bovenste laag oker gevormd. Deze 
transformatie gaan van boven naar be-
neden: de groene zanden worden oker. 
Uiteindelijk worden er van boven naar 
beneden 4 lagen gevormd: 
 
1 een ijzerhoudende bovenlaag 
2 witte klei, kaolien   
 Al2Si2O5(OH)4 
3 een rode ijzeroxide: hematiet  

Fe2O3 
4 een gele ijzerhydroxide: goethiet 
 Fe3+O(OH)  
 
Productieproces 
Aan het eind van de 18e eeuw bedenkt 
Jean-Étienne Astier een methode om het 
zand en de klei met pigment te scheiden. 
De ijzermineralen binden aan het kaolien 
en bevinden zich tussen het zand. In de 
Luberon gaat het om 80% zand en 20% 
oker-kleimineralen. Door het ruwe mate-
riaal te mengen met water en door eerst 
het zand te laten bezinken, kan het oker-
watermengsel worden afgevoerd naar 
een bezinkbassin. In de herfst en winter 
worden deze bassins dagelijks gevuld 
met dit oker-watermengsel en daar be-
zinken de oker-kleimineralen. In het 
voorjaar en de zomer laten ze dit indro-
gen en worden er briketten van gesne-
den. Deze worden vervolgens gedroogd 
en daarna vermalen. Rode oker wordt 
verkregen door de gele briketten te 
branden in een oven. Eerst tot 250 gra-
den om het water te laten verdampen en 
daarna tot 450 graden om de ijzerhy-
droxide om te zetten in ijzeroxide.  
 

 

Tijdens de hoogtijdagen van de oker-
productie, in 1929, werd er jaarlijks 
40.000 ton oker geproduceerd. Er waren 
50 groeves en daar werkten ongeveer 
1000 mensen. Door onder andere de  
fabricage van synthetisch ijzeroxide in 
1926 en de wereldwijde crisis in 1929 
werd de productie daarna alleen maar 
minder, tot ongeveer 2000 ton nu. Er zijn 
nog nauwelijks mensen werkzaam in 
deze industrie. 
 

 
Okers in een winkeltje in Roussillon. 
 
Roussillon is een pittoresk, gezellig 
stadje, dat bekend staat vanwege de 
okerkleur van de huizen en de winkel-
tjes waar je okerpigmenten en andere  
lokale specialiteiten kunt kopen. Daar-
naast is, net buiten Roussillon, Usine 
Mathieu te bezichtigen: een oker-
museum met een winkel. Verder zijn er 
in Roussillon en Rustrel wandelingen 
uitgezet door de (voormalige) groeves 
en de omgeving. In Gargas is een oude 
okermijn te bezichtigen. 
 
Al met al kan ik u, als u toch naar de 
Provence afreist, zeker aanraden om 
Roussillon en een van de genoemde 
okergroeves eens te bezoeken. 
 
 
AnnaWil Rumpt – van Dokkumburg 
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'Vliegende dino' moest tand missen na mislukte aanval op 
inktvisachtige 
 
Wetenschappers hebben een tand van een vliegend reptiel gevonden in het fossiel 
van een 150 miljoen jaar oude voorloper van de inktvis. De onderzoekers denken 
dat de pterosauriër, de inktvis poogde op te vissen uit het water en dat daarbij een 
bijna twee centimeter lange tand bleef steken in het weefsel van het weekdier. 
 

 
De wetenschappers hebben geprobeerd het tafereel te reconstrueren. Afb. CK and B. Scheffold. 
 
Hoewel niet vast te stellen valt of de inktvis stierf door de aanval, is wel duidelijk dat 
de vliegende dino het zeedier niet heeft kunnen oppeuzelen. De inktvis zonk na zijn 
dood namelijk af naar de zeebodem, schrijven de onderzoekers in een artikel dat 
deze week verscheen in het online wetenschapstijdschrift  Scientific Reports. 
 

 
De tand van de pterosauriër in het inktvisfossiel . 

https://www.nature.com/articles/s41598-020-57731-2
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Het fossiel werd gevonden in kalksteen bij de Beierse plaats Solnhofen. Tijdens de 
late Jura, zo'n 150 miljoen geleden, was dat gebied een eilandengroep met vele 
lagunes. In die lagunes had het water een extreem hoog zoutgehalte en was er weinig 
zuurstof, waardoor het dier hoogstwaarschijnlijk zo goed bewaard kon blijven. 
 
Mislukte jachtpoging 
Volgens de wetenschappers is het zeldzaam dat dieren die voornamelijk bestaan uit 
zacht weefsel, zoals een inktvis, fossiliseren. Laat staan dat het fossiel ook nog eens 
hint naar een mislukte jachtpoging. Het is ook meteen het eerste signaal dat 
pterosauriërs überhaupt jaagden op prehistorische inktvissen. 
"En direct bewijs van een succesvolle of mislukte jacht is essentieel voor het 
reconstrueren van uitgestorven voedselketens", schrijven de wetenschappers. 
 
Bronnen: Hoffmann et al., SCIENTIFIC REPORTS, 2020; NOS, februari 2020.   
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Een miljard jaar: oudste plantenfossiel gevonden 
  
Wetenschappers hebben in rotsen uit Noord-China de oudste fossielen van een 
groene plant ooit gevonden. Het gaat om zeewier dat ongeveer een miljard jaar 
geleden delen van de zeebodem bedekte. Het maakte onderdeel uit van het 
allereerste leven op aarde. 
 

 
 
Onderzoekers melden dat de plant, Proterocladus antiquus genaamd, ongeveer de 
grootte van een rijstkorrel had en bestond uit tal van dunne takjes. De plant groeide 
in ondiep water en zat aan de zeebodem vast met wortels. 
 
In de huidige wereld is deze plant misschien klein, maar Proterocladus was toen een 
van de grootste organismen. De plant deelde de zee namelijk voornamelijk met 
bacteriën en andere microben. Het groene sliertje transformeerde energie uit zonlicht 
in chemische energie en zuurstof, net als groene planten tegenwoordig. 
 
Het fossiel is door Amerikaanse paleontologen in rotsen gevonden bij de stad Dalian 
in de provincie Liaoning. Het is een belangrijke vondst, omdat het ons inzicht kan 
geven in de vroegste evolutie van planten en uiteindelijk dieren. Het is 200 miljoen 
jaar ouder dan eerder gevonden ‘oudste’ zeewierfossielen. De eerste landplanten, 
vermoedelijk afstam-melingen van dit soort zeewier, verschenen ongeveer 450 
miljoen jaar geleden. 
 
Bronnen: FAQT, februari 2020. De ontdekking is gepubliceerd in een artikel  in: 
Nature Ecology & Evolution. 

http://www.faqt.nl/recent/oudste-fossiel-ooit-gevonden/
https://www.nature.com/articles/s41559-020-1122-9
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Dino-voorouder van de tyrannosaurus rex ontdekt in Canada 
 
In Canada is een nieuw soort dinosaurus ontdekt. De Canadese boer en dinofanaat 
John de Groot vond het oudste dinofossiel van de Thanatotheristes degrootorum, 
een ver familielid van de beruchte tyrannosaurus rex. De Groot vond de fossielen 
bijna tien jaar geleden met zijn vrouw aan de oever van een rivier in Alberta. 
"Daarom is de dino vernoemd naar John en Sandra de Groot", zegt Anne Schulp, 
paleontoloog van Naturalis en Universiteit Utrecht, in Nieuws en Co. 
 

 
Zo zou de Thanatotheristes degrootorum er uit gezien kunnen hebben. Afb. AFP 
 
Degrootorum is het meervoud van De Groot, legt Schulp uit. "En dan krijg je een 
beetje potjeslatijn en potjesgrieks, want thanatos komt weer van de Griekse god die 
zich met de dood bezighoudt en de oogster van de doden. Die dinosaurus is 
natuurlijk wel een hele enge vleeseter." In tegenstelling tot wat de naam doet 
vermoeden, is deze Thanatotheristes degrootorum eigenlijk helemaal niet zo groot. 
"Hij zou een meter of zeven bij elkaar zijn geweest", zegt Schulp. De nieuwe soort is 
daarmee kleiner dan de T. rex, die ongeveer 14 miljoen jaar later leefde. "De 
tyrannosaurus die we allemaal kennen leefde 66 miljoen jaar geleden. Dat was een 
beest van 12 meter", zegt Schulp. "Wat we zien is dat ze in de jaren steeds groter 
werden. En de voorpootjes werden juist steeds kleiner." 
 
De fossielen betroffen slechts enkele stukjes van de schedel. Maar die waren al zo 
bijzonder, dat er een hele wetenschappelijke studie aan is gewijd. Ieder detail hebben 
wetenschappers met bekende tyrannosaurussen vergeleken. Volgens de weten-
schappers is de ontdekking belangrijk, omdat het meer inzicht geeft in hoe de 
tyrannosaurussen evolueerden. "We hadden tot een paar jaar geleden een 20 million 
year gap", zegt Schulp. "Daar zat gewoon een hiaat van 20 miljoen jaar in onze kennis 
van de vroege evolutie van die beesten." 
 
Bron: NOS, februari 2020 
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Meester Bos in Noordbergum 
 

Ook dit artikel over schrijvers van boeken over geologische onderwerpen gaat over 

een onderwijsman. Het betreft Lambertus Bartels Bos, die van 1887 tot 1981 leefde. 
Een belangrijk deel van zijn lange leven was hij verbonden aan de school in het 
Friese Noordbergum, namelijk van 1917 tot 1952. Geruime tijd was hij hoofd van 
deze school. Al vroeg was hij hevig in zwerfstenen geïnteresseerd. Bij een aantal 
leerlingen wist hij een ware passie op te wekken voor het verzamelen daarvan. Hij 
nam ze mee het veld in om samen te zoeken. De vondsten werden daarna met de 
leerlingen aan de keukentafel behandeld. “We moeten de stenen even thuisbrengen”, 
zei hij dan. Een aantal van deze leerlingen groeide uit tot echte kenners. 
 

 Meester Bos in het veld. 
 
Meester Bos had zelf een grote verzameling. Na zijn overlijden werd de collectie in 
delen over het land verspreid. Zo kwamen er stukken in Natura Docet in Denekamp 
terecht, in Naturalis in Leiden, in het Natuurmuseum in Leeuwarden en in het 
Streekmuseum te Bergum. Ook liet Bos een collectie na aan zijn eigen dorp en 
vermaakte zelfs een legaat om die collectie in vitrines in het Dorpshuis te exposeren. 
Dat is inderdaad gebeurd, maar later verhuisde alles naar de kelders. Naderhand zijn 
tal van stenen in andere collecties opgedoken. Enkele door meester Bos opgeleide 
verzamelaars vonden dat er een plek moest komen waar zoveel mogelijk stenen uit 
de oorspronkelijke collectie goed ondergebracht zouden worden en waar deze 
verzameling ook voor een breder publiek toegankelijk moest zijn. Zo ontstond in 
2006 het IJstijdenmuseum in Buitenpost. 
 
Toen meester Bos tijdens een les vertelde over een grote kei op de Lemelerberg, 
staken enkele jongens de vinger op: “Er ligt ook een grote kei achter in het bos op de 
Bergumerheide”. Dat was een kolfje naar meesters hand. Na toestemming van de 
boswachter werd de volgende woensdagmiddag samen met vier knapen de steen 
uitgegraven. Het transport naar het schoolplein betekende nog wel een hoeveelheid 
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werk en ook de nodige kosten. Dankzij een financiële bijdrage van de Afdeling 
Leeuwarden van de Nederlandse Natuurhistorische Vereniging werd ook dit 
probleem opgelost en werd de steen bij de school opgericht. 
 

 
De ‘kei van de Bergumerheide’ op het schoolplein. 
 
Een bekend boek dat Bos heeft geschreven is ‘Geologie voor Natuurvrienden’.         
De eerste druk verscheen in 1933 en in 1944 een tweede. Al in 1949 kwam de derde 
druk, waarin een nieuw hoofdstuk werd opgenomen over  petroleum. Het boek 
begint met een historisch-geologische tabel waarin Winterswijk enkele keren wordt 
genoemd. Ook in de tekst is dat enkele keren het geval. Het boek is in drieën 
verdeeld: Geologie, Petrografie en Paleontologie. Bij de illustraties van mineralen 
lijkt Bos wel sterk geïnspireerd te zijn door de tekeningen die in Het Keienboek van 
P. van der Lijn staan. 
 
Vijf jaar na het verschijnen van Geologie voor Natuurvrienden schreef Bos in 1938 
‘Geologie van Nederland’. In het voorwoord schreef hij onder andere: 
“Aangemoedigd door het succes dat ik had met mijn “Geologie voor 
Natuurvrienden”, die ten doel had de studie der Nederlandse zwerfstenen meer 
populair te maken, bied ik den natuurvrienden bij dezen een werkje aan, dat zich 
vooral bezig houdt met de vorming van den bodem van ons land.” Het boek is een 
mengeling van kennis van derden en geologische reisverslagen van hemzelf. 
Op de pagina’s 118 tot en met 120 komen het Winterswijks Triaseiland en de 
Muschelkalk ter sprake. Opvallend is dat hij de Muschelkalk vermeldt als een 
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voorkomen in de Willinkbeek. Dat zal bij de eerste druk van zijn eerdere boek nog 
wel verklaarbaar zijn geweest, maar in 1938 was de steengroeve al zes jaar in 
ontginning. Op pagina 126 worden het Gault (Albien) als ontsluiting in de Grote 
Beek bij de boerderij Bekerink en het Cenomaan in de Kleine Beek in Kotten 
genoemd, toen nog als Onder- en Boven-Krijt, nu Oud- en Jong-Krijt. 
Op bladzijde 141 worden de boringen door de Rijksopsporing van Delfstoffen 
besproken, ook de diepboring bij Corle waarbij “zout, steenkool en petroleum” 
werden aangetoond. 
Op de laatste tekstpagina wordt vermeld dat de kosten van de boring Winterswijk II 
in 1914 (dat was de boring in Ratum) met een einddiepte van 1380 meter ƒ 136.000,-- 
hadden bedragen. Een groot deel van de foto’s, vooral van de zwerfstenen, had ook 
al in ‘Geologie voor Natuurvrienden’ gestaan.  Zeker, men zal niet veel nieuwe 
kennis uit deze boeken opdoen, maar het is interessant te kunnen constateren hoe in 
de loop der jaren de amateur-geologie zich heeft ontwikkeld. 
 
 Na het overlijden van meester Bos kwam een met de hand geschreven boek 
tevoorschijn. Dit werd uitgegeven onder de titel ‘Kringloop der gesteenten’.  
Jaap Zandstra schreef dat Bos een echte autodidact is geweest op het gebied van de 
geologie van Nederland en in het bijzonder die van Friesland.  Naast de genoemde 
boeken heeft meester Bos tussen 1955 en 1968 een elftal artikelen in Grondboor en 
Hamer gepubliceerd, bijvoorbeeld over een fossiele zee-egel, conglomeraatgneis, 
plagioklaas en de zandzuigerij in Bergum. Duidelijk dat zijn belangstelling zeer 
breed was. 
 
 
Willem Peletier 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Wormachtig organisme is voorouder van zowat alle dieren,  
inclusief de mens 
  
Een rijstkorrel groot is het organisme dat een nieuwe studie beschouwt als de 
vroegste voorouder van het dierenrijk tot nu toe gevonden. Ikaria wariootia is de 
wetenschappelijke naam van dit wormachtige fossiel dat 555 miljoen jaar oud is. 
 
Stamboom 
De stamboom van de mens en van de meeste dieren gaat helemaal terug tot een soort 
worm, zo blijkt uit het onderzoek van een wormachtig wezen van 555 miljoen jaar 
oud. Het is alleszins voorlopig het oudste voorbeeld van een fossiel van bilateria. 
Bilateria vormen een onderdeel van het onderrijk van de dieren waartoe bijna alle 
dieren behoren. Sponzen en neteldieren zijn de bekendste die géén bilateria zijn. 
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Afbeelding: S. Wasif 
Artistieke impressie van Ikaria wariootia, die 555 miljoen jaar geleden leefde. 
 
Bilaterale symmetrie 
Bilateria zijn dieren met een voor- en achterkant, twee symmetrische zijkanten en 
openingen aan beide uiteinden die verbonden zijn via een darmkanaal. Volgens de 
wetenschappers van de studie die in het vakblad PNAS verscheen, was de 
ontwikkeling van een bilaterale symmetrie een cruciale stap in de evolutie van het 
dierlijke leven. Organismen konden zich daardoor doelgericht bewegen. Het 
verschafte hen ook een gemeenschappelijke maar succesvolle manier om hun 
lichaam te organiseren. Van wormen tot insecten, van dinosaurussen tot mensen: 
enorm veel dieren kenmerken zich door eenzelfde basisplan voor bilaterale lichamen. 
 
Holletjes 
Het organisme Ikaria wariootia leefde 555 miljoen jaar geleden in het Ediacarium, het 
geologische tijdperk waarin leven meercellig en complexer werd. De ontdekking van 
het wormachtige organisme volgde op die van kleine holletjes die vijftien jaar 
geleden al aangetroffen werden in rotsen in Nilpena in Zuid-Australië.  
Wetenschappers vermoedden wel dat het sporen van bilateria waren, maar vonden 
in de oude afzettingen geen aanwezigheid van wezens. Pas recent ontdekten 
onderzoekers Scott Evans en Mary Droser minuscule, ovale impressies bij sommige 
gaatjes. Dankzij driedimensionale laserscanning werd een regelmatige, consistente 
vorm van een cilindrisch lichaam met een duidelijke kop en staart en een lichtjes 
gegroefd spierstelsel blootgelegd. 
 
Zeebodem 
Ikaria wariootia was tussen 2 en 7 mm lang en 1 tot 2,5 mm breed. De grootste ovaal 
paste perfect voor het aanmaken van de holletjes die al vroeger ontdekt waren. Ikaria 
wariootia bracht waarschijnlijk zijn leven door met graven door lagen zand op de 
oceaanbodem, op zoek naar organisch materiaal waarmee het zich kon voeden. 
 
Bronnen: S.D. Evans et al., PNAS, 2020; HLN, J. Vlemings, maart 2020 
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Na 140 jaar eindelijk bewijs geleverd voor omstreden uitspraak  
van Darwin in The Origin of Species 
 
Ondersoorten van zoogdieren spelen mogelijk een veel belangrijkere rol in de 
evolutie dan voorheen werd gedacht. Een interview met Laura van Holstein. 
 

 
 

Toen natuurwetenschapper Charles Darwin in 1859 zijn boek (On) The Origin of 

Species uitbracht, deed dit de biologische wetenschap op zijn grondvesten schudden.  
Zijn baanbrekende werk werd als zeer controversieel beschouwd, omdat het in 
tegenspraak was met het scheppingsverhaal uit de Bijbel. In het boek zet Darwin zijn 
evolutietheorie uiteen, die stelt dat al het leven op aarde een gemeenschappelijke 
afstamming heeft, en dat natuurlijke selectie het belangrijkste mechanisme is voor de 
evolutie van soorten. “Op pagina 55 van zijn boek stelt Darwin dat een soort die tot 
een groter geslacht behoort, ook meer ondersoorten bevat,” vertelt Laura van 
Holstein aan Scientias.nl. Een uitspraak die verder in het boek niet wordt 
onderbouwd. Maar nu hebben onderzoekers na 140 jaar toch bewijs voor deze 
hypothese gevonden, met een belangrijke bevinding tot gevolg. 
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Geslacht, soort en ondersoort 
Laten we bij het begin beginnen. Want wat houdt een geslacht, een soort en een 
ondersoort precies in? 
 
Een geslacht is een groep dieren met vergelijkbare eigenschappen. Soorten binnen 
eenzelfde geslacht zijn nauwer aan elkaar verwant dan aan soorten in andere 
geslachten. 
 
Een soort is een groep van vergelijkbare dieren die zich onder natuurlijke 
omstandigheden onderling kunnen voortplanten en daarbij vruchtbare 
nakomelingen voortbrengen. 
 
Een ondersoort is een groep dieren binnen een soort die meestal in verschillende 
gebieden voorkomen. Omdat de dieren bijvoorbeeld op een eiland zijn afgezonderd 
van de moedersoort, zijn ze anders geëvolueerd. Van een ondersoort is sprake als de 
populatie waarneembare genetische verschillen vertoont. 
 

 
Meer over ondersoorten 
Ondersoorten zijn eigenlijk hele interessante fenomenen. Noordelijke giraffen 
beschikken bijvoorbeeld over drie ondersoorten terwijl de rode vos de meeste 
ondersoorten kent: wel 45. Mensen hebben echter geen ondersoort. “Wij zijn eigenlijk 
best raar, of – wetenschappelijk gezegd – we zijn uitschieters,” zegt Holstein. “Om 
een ondersoort te hebben moet een populatie aan twee criteria voldoen. Ten eerste 
moet er qua uiterlijk een duidelijke en concrete breuk zijn met de rest van de soort – 
denk bijvoorbeeld aan verschillende vlekken en kleuren bij elke ondersoort van de 
giraffe. Ten tweede moet deze over een eigen ‘broedgebied’ beschikken dat niet 
overlapt met de rest van de soort. Mensen kennen geen ondersoort omdat we niet 
voldoen aan deze twee criteria.” 
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Darwins hypothese 
Darwin voorspelde dat soorten in een groter geslacht ook meer ondersoorten zouden 
moeten bevatten. “Wat je je hierbij moet voorstellen is het volgende,” legt Holstein 
uit. “Stel, geslacht A omvat 50 soorten en geslacht B omvat slechts 2 ondersoorten.  
In dat geval zou een soort in geslacht A meer ondersoorten moeten bevatten dan een 
soort in geslacht B.” Darwin legde echter nooit uit waarom dit zo zou zijn. Ook 
andere onderzoekers hebben nooit gepoogd dit verder te bestuderen. “Ondersoorten 
hebben relatief weinig wetenschappelijke aandacht gekregen,” verklaart Holstein. 
“Dit komt omdat gedacht werd dat ze waarschijnlijk evolutionair gezien niets 
zinvols vertegenwoordigen.” Holstein en haar collega’s besloten zich echter wel in 
het onderwerp vast te bijten en tonen nu het tegenovergestelde aan. 
 
Modellen 
Holstein bevestigde de hypothese van Darwin door gegevens van elk zoogdiersoort 
te analyseren die in een tijdsbestek van honderden jaren – lang voordat Darwin de 
beroemde Galapagoseilanden aan boord van de HMS Beagle bezocht – door 
natuurwetenschappers zijn verzameld. Vervolgens lieten de onderzoekers hier 
verschillende modellen op los. En hieruit bleek dat er wel degelijk een relatie is 
tussen de omvang van een geslacht en het aantal ondersoorten. Hoe meer soorten in 
een geslacht betekent dus doorgaans meer ondersoorten. Vervolgens ging Holstein 
nog een stap verder. Want in de studie toont ze ook aan dat de relatie tussen soorten 
en ondersoorten afhangt van het feit of een dier wel of niet op het land leeft. 
“Ondersoorten vormen en diversifiëren zich op een andere manier in landzoogdieren 
en zeezoogdieren en dit beïnvloedt op zijn beurt hoe ondersoorten uiteindelijk 
soorten kunnen worden.” 
 

 
 
Leefgebied 
“We ontdekten dat de evolutionaire relatie tussen zoogdiersoorten en ondersoorten 
verschilt afhankelijk van hun leefgebied,” legt Holstein uit. “Ondersoorten vormen 
en diversifiëren zich op een andere manier in landzoogdieren en zeezoogdieren en 
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dit beïnvloedt op zijn beurt hoe ondersoorten uiteindelijk soorten kunnen worden.” 
Wat je je hierbij moet voorstellen is het volgende. “Als een natuurlijke barrière zoals 
een bergketen bijvoorbeeld in de weg zit, kan dit diergroepen scheiden en ze elk op 
hun eigen evolutionaire reis sturen,” legt Holstein uit. “Maar vliegende dieren en 
zeezoogdieren – zoals vleermuizen en dolfijnen – hebben minder fysieke barrières in 
hun omgeving.” Kort gezegd, de vorming van soorten is dus afhankelijk van het 
leefgebied. Bij soorten die op het land leven, beïnvloeden natuurlijke barrières hoe de 
soort zich vormt. Maar bij soorten die in de lucht of de oceaan leven, hangt 
soortvorming meer af van de populatiedynamiek.” 
 
Soortvorming 
Dit is een hele interessante bevinding. Want volgens de onderzoekers betekenen de 
resultaten namelijk dat ondersoorten van zoogdieren mogelijk een veel belangrijkere 
rol spelen in evolutie dan voorheen gedacht. “Ik laat in de studie zien dat ze 
waarschijnlijk kunnen worden beschouwd als beginnende soorten (vooral binnen 
niet-terrestrische soorten),” legt Holstein desgevraagd uit. “Dit betekent dat we 
ondersoorten en hun onderlinge verschillen kunnen bestuderen om inzicht te krijgen 
in waarom soortvorming in een vroeg stadium plaatsvindt.” 
 
Het onderzoek fungeert als een andere wetenschappelijke waarschuwing dat de 
menselijke impact op de leefomgeving van dieren – denk bijvoorbeeld aan houtkap 
en ontbossing – niet alleen nu, maar ook in de toekomst van invloed zal zijn op hun 
evolutie. “We hebben in de studie laten zien dat de vorming van ondersoorten niet 
bij elke soort op dezelfde manier gebeurt,” legt Holstein uit. “Daarnaast hebben we 
bewijs geleverd dat ondersoorten in de toekomst volledige soorten kunnen vormen. 
De vernietiging van ecosystemen zal dus gevolgen hebben voor de vorming van 
ondersoorten. En dat betekent dat het mogelijk ook gevolgen heeft voor de manieren 
waarop nieuwe soorten ontstaan.” Holstein wil zich nu dan ook storten op 
soortvorming bij bedreigde- en niet-bedreigde soorten, om op die manier te 
voorspellen welke dieren het meest kwetsbaar zijn. Vervolgens kunnen deze 
resultaten door natuurbeschermers worden gebruikt om te voorkomen dat deze 
dieren in het ergste geval uitsterven. 
 
 
Bronmateriaal: 
"One of Darwin’s evolution theories finally proved by Cambridge researcher" 
University of Cambridge 
Interview met Laura van Holstein 
 
Bron artikel: Scientias, V. Lammerse, maart 2020  

  

https://www.joh.cam.ac.uk/one-darwins-evolution-theories-finally-proved-cambridge-researcher


 
20 

 

Programma verenigingsavonden NGV Afdeling Winterswijk 
 
 

Lezingen 
 
2020 
 

 Ma. 14 sept. Gecanceld i.v.m. corona voorschriften. 
 

 Ma. 12 okt. Xander de Jong uit Nijmegen. Geologisch onderzoek naar de 
herkomstgebieden -van diverse gesteentesoorten- op Åland, Åva en Kökar. 

 
 Ma. 09 nov. Nico Zethof, secretaris Afdeling Utrecht. De ammonietenfauna 

van de Zuid-Franse Caussus. 
 

 Ma. 14 dec.  De avond zal worden verzorgd door Betsy Ooms. Met een lezing 
over een tocht door Ierland.  

 
2021 
 

 Ma. 11 jan. Emeritus prof. Bert Boekschoten. Oude eilanden, vroege mens-
heid: Sardinië en Kreta sedert 6 miljoen jaren. 

 
 Ma. 08 febr. Jaarvergadering. Na de pauze: Misschien weer eens een ‘De 

vondst van het jaar verkiezing’? En/of: ‘Mijn belangrijkste geologische ont-
moeting of gebeurtenis’. 

 
 Ma. 08 maart. Onze trouwe gast Eric Mulder. ‘Het ontstaan van het leven’. 

 
 Ma. 12 april.  Herman Heskamp, verbonden aan het museum in Velp:  

Veluwekenner.  Over de geologie van Gelderland, met nadruk op de Veluwe.  
Hoe komen die ‘bulten’, stuwwallen hier? 
 

 Ma. 10 mei. ‘Inloopavond’. Een soort uitgebreide leden-voor-leden bijeen-
komst. Hierbij komen diverse activiteiten aan bod, waarbij ook publiek zeer 
welkom is. Over de invulling zal nog verder overlegd worden.  

 
 
Zoals gewoonlijk worden de bijeenkomsten weer gehouden in de Zonnebrinkkerk. 
 
Adres: De Zonnebrink 61, Winterswijk.   
 
Aanvangstijd: 20.00 uur. 
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Mogelijke excursies    
 

 Geologische wandeling over de Veluwezoom. Eventueel gecombineerd met 
een bezoek aan het museum in Velp. Excursieleider is Herman Heskamp.  
                                                                                                                           

 Museum Hofland. Daarna een bezoek aan de voormalige zandwinning van 
NS het steneneiland. Onder leiding van Gerard Doornbos.  
N.B. Mogelijkheid voor een heerlijke lunch! 

  
 Herhaling excursie Needse Berg. 

 
 Markelo, De Domelaar. 

 
 Een bezoek aan Natura Docet, met lunch en ’s middags een tocht door het 

Dinkeldal. Dit alles o.l.v. Eric Mulder. Eventueel ook met partners . 
 

 Misburg/Höver (2 dagen, afhankelijk van de belangstelling). 
 

 Onder voorbehoud: Meerdaagse excursie naar het Wendland, o.l.v. Fred Bos. 
 

 Bad Essen e.o., Tongrube Wallenhorst en Wehrendorf. Ongeveer 2 uur rijden. 
 

 Rheine, Wettringen. 
 

 Hohe Limburg. 
 
 

Het afdelingsbestuur  
 
Gerard Goris     Voorzitter 
 
Jan Drent     Secretaris 
 
AnnaWil Rumpt - van Dokkumburg  Penningmeester 
 
Jos Lankamp     Lid 
 
Pieter Gaemers    Lid 
                                           
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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Schedel van piepkleine vliegende dino ontdekt in barnsteen 

 
Een ‘dinosauriër’ zo klein als een kolibrie raakte bijna 100 miljoen jaar geleden 
verstrikt in een klodder hars. De bek en schedel bleven in de hars van naald-
bomen plakken en zijn in Myanmar teruggevonden in een stukje barnsteen. 
Wetenschappers legden de vondst in een CT-scanner en publiceerden hun 
bevindingen vandaag in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. 
 

 
De kop van de ‘vliegende dino’, Oculudentavis khaungraae, werd ontdekt in een stuk 
barnsteen van 99 miljoen jaar oud. © Reuters 
 
,,Dit is het vreemdste fossiel dat ik ooit bestudeerd heb”, stelt professor Jingma 
O’Connor van de Chinese Academy of Sciences. ,,De vondst heeft me van mijn 
sokken geblazen. Fantastisch om deze nieuwe ecologische niche te mogen 
ontdekken.” 
 
Het dier was zo’n vijf à zes centimeter lang en woog minder dan 28 gram. Vooral de 
uitpuilende ogen (zoals een hagedis) en de scherpe tandjes – zo’n honderd in totaal - 
vallen op. Experts leiden er uit af dat de oculudentavis ondanks zijn formaat een 
roofdier was dat het vooral op kleine insecten gemunt had. De vorm van de oogkas 
doet vermoeden dat de dino overdag actief was. 
 
"Wat hier bijzonder aan is, is dat het in barnsteen bewaard is gebleven. Je hebt bijna 
nooit vogeltjes die zo stom zijn om in een klodder hars vast te zitten", zei Anne 
Schulp, onderzoeker bij Naturalis, in Nieuws & Co op NPO Radio 1. "De meeste 
vogels zijn hier ook veel te groot voor." In deze fossiele hars worden restanten van 
kleinere dieren beter bewaard dan in bijvoorbeeld kalksteen. De barnsteen die nu is 
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gevonden is amper 3 centimeter lang en nog geen 3 gram zwaar. Het gaat dus om 
een bijzonder kleine vogel. "Het snaveltje is nog geen 7 millimeter lang, en daar 
zitten minuscule tandjes in. Hij heeft een kleine overbeet, en zou hier onmiddellijk 
naar de orthodontist gestuurd worden." De Oculudentavis khaungraae, zoals het diertje 
genoemd is, staat dicht bij de oervogels. Alleen dat maakt het volgens Schulp al een 
interessante vondst. "Zo’n oervogel-dinosauruskoppie, dat is volkomen bijzonder." 
 

 
 
De Oculudentavis khaungraae was ongeveer even groot als een bijkolibrie.   © Reuters 
 
De bijzondere ontdekking kan een nieuw licht werpen op de geschiedkundige 
ontwikkeling van vogelsoorten. Algemeen wordt aangenomen dat gevederde 
dinosauriërs 150 miljoen jaar geleden richting vogels is beginnen te evolueren. 
 
In China en Mongolië werden eerder skeletten opgegraven van ongeveer 40 
centimeter lang. Deze dino’s kregen de toepasselijke namen microraptor (kleine 
rover) en parvicursor (snelle renner). De allerkleinste dino die tot nu toe gevonden 
werd, is de anchiornis met zijn 34 centimeter. 
 
 
Bronnen: NOS en AD, maart 2020 
 

https://www.ad.nl/wetenschap/wetenschappers-ontdekken-kleinste-dinosaurus-ooit-ongeveer-even-groot-als-een-kolibrie~afbc0df6/168259279/
https://www.ad.nl/wetenschap/wetenschappers-ontdekken-kleinste-dinosaurus-ooit-ongeveer-even-groot-als-een-kolibrie~afbc0df6/168259279/
https://www.ad.nl/wetenschap/wetenschappers-ontdekken-kleinste-dinosaurus-ooit-ongeveer-even-groot-als-een-kolibrie~afbc0df6/168234738/
https://www.ad.nl/wetenschap/wetenschappers-ontdekken-kleinste-dinosaurus-ooit-ongeveer-even-groot-als-een-kolibrie~afbc0df6/168234738/
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Bijna complete schedel van de laatste gemeenschappelijke voorouder 
van moderne vogels ontdekt 
 
Het fossiel – gevonden nabij de Belgisch-Nederlandse grens – levert het eerste 
bewijs dat Europa een belangrijke rol speelde in de vroege evolutionaire 
geschiedenis van moderne vogels. 
 

 
Artistieke impressie van de oudste moderne vogel, Asteriornis maastrichtensis,  
in zijn natuurlijke omgeving. Afbeelding: P. Krzeminski 
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Wetenschappers hebben een bijna complete vogelschedel gevonden die waarschijn-
lijk een slordige 66,7 miljoen jaar oud is. Dit betekent dat de onderzoekers hier de 
fossiele resten van de laatste gemeenschappelijke voorouder van moderne vogels in 
handen hebben. Een uitzonderlijke ontdekking. Maar misschien wel nog 
bijzonderder is de buitengewone staat waarin de schedel verkeert. “Dit is één van de 
best bewaarde fossiele schedels van vogels ooit,” aldus onderzoeker Daniel Field. 
 
Vindplaats 
Het team ontdekte het fossiel in een kalksteengroeve nabij de Belgisch-Nederlandse 
grens. De bijna complete schedel zat verborgen in een onopvallend stukje rots.  
Met behulp van CT-scans tuurden de onderzoekers door de rots om te zien wat erin 
verstopt zat. Wat ze zagen was de vondst van hun leven: een bijna 66,7 miljoen jaar 
oude vogelschedel. “Het moment dat ik voor het eerst zag wat er in de rots zat, was 
het meest opwindende moment uit mijn wetenschappelijke carrière,” herinnert Field 
zich. 
 
Het fossiel ziet er op het eerste gezicht niet zo bijster interessant uit. Het omvat een 
paar kleine botfragmenten die uit een stuk steen steken ter grootte van een pak 
kaarten. Toch hebben onderzoekers hier een waar pareltje in handen. Na een 
grondige analyse blijkt het namelijk te gaan om het oudste fossiel van een moderne 
vogel tot nu toe daterend uit de tijd van de dinosauriërs. Dat het fossiel op het 
noordelijk halfrond is gevonden, maakt de vondst ook heel bijzonder. Het is namelijk 
de eerste moderne vogel uit het dino-tijdperk dat op het noordelijk halfrond is 
aangetroffen. De meeste fossielen van vogels worden op het zuidelijk halfrond 
ontdekt. “Fossielen van vogels uit Europa zijn uiterst schaars,” vertelt onderzoeker 
John Jagt. “Deze ontdekking levert dan ook het eerst bewijs dat Europa een 
belangrijke rol speelde in de vroege evolutionaire geschiedenis van moderne vogels.” 
 
Wonderkip 
Hoewel het spectaculaire fossiel de liefkozende bijnaam ‘Wonderkip’ heeft gekregen, 
hebben de onderzoekers ‘m officieel de iets elegantere naam Asteriornis gegeven. Dit 
verwijst naar Asteria; de godin van vallende sterren uit de Griekse mythologie. “We 
vonden dit een toepasselijke naam voor een wezen dat leefde nét voordat aan het 
einde van het Krijt de allesverwoestende meteoriet op aarde insloeg,” zegt 
onderzoeker Daniel Ksepka. “Bovendien verandert Asteria zichzelf volgens de 
Griekse mythe in een kwartel. En wij geloven dat Asteriornis heel dichtbij de 
gemeenschappelijke voorouder stond die vandaag eveneens kwartels, kippen en 
eenden omvat.” 
 
Kenmerken 
De vondst van de vogel is vooral bijzonder omdat er nog maar heel weinig fossiel 
bewijs is van dieren die vóór de alles vernietigende meteorietinslag leefden. “De 
oorsprong en diversiteit van levende vogels is gehuld in mysterie,” vertelt 
onderzoeker Albert Chen. “We weten alleen dat moderne vogels op een bepaald 
moment, tegen het einde van het dino-tijdperk, zijn ontstaan. De meeste fossiele 
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bewijzen stammen echter uit de tijd na de meteorietinslag.” Het betekent dat de 
nieuw ontdekte vogelschedel ons een inkijkje biedt in hoe moderne vogels er in de 
beginfase van hun evolutionaire geschiedenis uitzagen. En de uiterlijke kenmerken 
van Asteriornis kwamen de onderzoekers erg bekend voor. Ondanks de oude leeftijd 
van het fossiel staat het buiten kijf dat dit de schedel van een moderne vogel is. 
Bovendien komen verschillende kenmerken overeen met die van moderne kippen en 
eenden. Dit suggereert dat Asteriornis heel dichtbij de laatste gemeenschappelijke 
ouder van moderne kippen en eenden staat. 
 
Dankzij het fossiel beginnen wetenschappers steeds beter te begrijpen waarom 
vogels de massa-extinctie aan het einde van het Krijt overleefden, terwijl dinosauriërs 
uitstierven. Bovendien komen we steeds meer te weten over de bijzondere 
evolutionaire geschiedenis van vogels. “Dit fossiel vertelt ons dat in het begin 
sommige moderne vogels in ieder geval vrij kleine, op de grond levende vogels 
waren die in de buurt van de kust leefden,” vertelt Field. “Hopelijk luidt deze vondst 
een nieuw tijdperk in waarin we fossielen vinden die helpen verduidelijken hoe, 
wanneer en waar moderne vogels voor het eerst de kop op staken.” 

Bron: Scientias, V. Lammerse, maart 2020      
 
 
 
 
 

Bewijs gevonden dat sommige dinosaurussen konden zwemmen 
 
In Marokko is een dinosaurus met een vinachtige staart teruggevonden, die zich 
als een vis in het water moet hebben gevoeld. Tot op heden werd altijd aange-
nomen dat dinosaurussen uitsluitend op het land leefden. Maar een nieuwe 
studie veegt deze theorie hardvochtig van tafel. Het team komt namelijk met 
onomstotelijk bewijs dat de roofzuchtige Spinosaurus aegyptiacus zijn leven in het 
water doorbracht. Hij beschikte namelijk over een vinachtige staart waarmee hij 
onder water op prooien kon jagen. Het is voor het eerst dat onderzoekers zo’n 
bijzondere aanpassing bij een dinosaurus aantreffen. 
 
Skelet 
Het onderzoeksteam baseert zich op een grondige analyse van het ’s werelds enige 
bestaande skelet van een Spinosaurus aegyptiacus, dat over de jaren in delen is 
teruggevonden. Het skelet is niet alleen bijzonder vanwege zijn unieke karakter, 
maar ook omdat dit het meest complete skelet van een roofzuchtige dinosaurus uit 
het Krijt is die het vasteland van Afrika bewoonde. Het skelet werd namelijk 
gevonden in de zogenoemde ‘Kem Kem Group’, een regio in de Marokkaanse Sahara. 
Hoewel deze woestijn vandaag de dag een droge en dorre omgeving voorstelt, 
herbergde deze in vervlogen tijden een enorm riviersysteem. 

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2190-3
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2190-3
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Artistieke impressie van de Spinosaurus aegyptiacus. 
 
Eigenschappen 
Het is niet voor het eerst dat onderzoekers zich over de fossiele resten van  
Spinosaurus aegyptiacus hebben gebogen. De eerste fossiele resten van het dier  
werden in 2008 ontdekt, waarna meerdere studies op poten werden gezet. In deze 
onderzoeken kwamen wetenschappers tot de conclusie dat het beest een visetende 
dinosaurus moet zijn geweest, die trekjes van een amfibische levensstijl vertoonde. 
Dit blijkt bijvoorbeeld uit zijn relatief korte achterpoten, brede voeten en langwerpige 
kaken met kegelvormige tanden. Destijds werd al voorzichtig geopperd dat 
de Spinosaurus aegyptiacus mogelijk een echte, in het water levende dinosaurus was. 
Deze theorie kon echter op veel kritiek rekenen, voornamelijk omdat het skelet geen 
uitgesproken botstructuren vertoonde die voor de dino nodig moeten zijn geweest 
om zich door het water te kunnen verplaatsen. 
 
Staart 
Tussen 2015 en 2019 besloten onderzoekers terug te keren naar de vindplaats van 
de Spinosaurus aegyptiacus. Hier troffen ze tot hun vreugde nog meer onderdelen van 
het skelet aan. Maar de meest verrassende vondst was een complete, vinachtige 
staart. Om deze staart goed te kunnen beoordelen, besloot het team de anatomie van 
de staart digitaal vast te leggen. Vervolgens vergeleken ze de zwemprestaties van 
de Spinosaurus-staart met de staarten van andere dieren, waaronder andere 
dinosaurussen, krokodillen en salamanders. 
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Reconstructie van de staart van Spinosaurus aegyptiacus. 
 
Naar aanleiding van deze analyse kwamen de onderzoekers tot een opvallende 
conclusie. De resultaten wijzen er namelijk op dat de staart toebehoort aan een heus 
zwemmend ‘riviermonster’ dat in het water vertoefde en zijn staart kon gebruiken 
om zich door het water te verplaatsen. Het betekent dat Spinosaurus aegyptiacus zijn 
staart heen en weer kon bewegen om zich op die manier door het water voort te 
stuwen. “Deze ontdekking rekent voor eens en altijd af met het idee dat er nooit 
waterdinosaurussen hebben bestaan,” zegt onderzoeker Nizar Ibrahim. “Spinosaurus 
aegyptiacus jaagde in het water actief op prooien. En niet alleen in ondiep water waar 
hij geduldig wachtte op voorbij zwemmende vissen; waarschijnlijk bracht deze dino 
het grootste deel van zijn leven in het water door.” 
 
Familieleden 
De bijzondere ontdekking wijst er mogelijk op dat ook meerdere familieleden van 
de Spinosaurus in het water leefden. En dat zou betekenen dat er een wijd scala aan 
dinosaurussen de Marokkaanse rivieren onveilig maakten. “Deze ontdekking opent 
onze ogen voor een hele nieuwe wereld aan mogelijkheden voor dinosauriërs,” zegt 
Ibrahim. “Het voegt niet alleen iets toe aan het bestaande verhaal, maar begint ook 
een nieuw verhaal. Bovendien verandert het drastisch ons begrip over dinosaurussen 
en wat we over hen dachten te weten. In de meer dan 220 miljoen jaar durende 
evolutie van dinosauriërs hebben we nog nooit een dier zoals deze aangetroffen. En 
dat is behoorlijk opmerkelijk.” 

https://www.scientias.nl/voor-het-eerst-bewijs-gevonden-dat-sommige-dinosaurussen-konden-zwemmen/nizardigfull3/
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De bevindingen uit de studie bewijzen maar weer dat de rivieren in de Kem Kem 
Group gevuld waren met roofzuchtige en enge zeedieren die je liever niet had willen 
tegenkomen. Ook al eerder stelden onderzoekers dat er in de rivieren angst-
aanjagende vissen en haaien te vinden waren die in griezelboeken niet zouden 
misstaan. De Sahara van 100 miljoen jaar geleden is dan ook door wetenschappers 
aangewezen tot de gevaarlijkste plaats in de geschiedenis van de aarde. En daar kun 
je je nu vast ook wel voorstelling van maken. 
 
Bron: Scientias, V. Lammerse, april 2020 
 
 

Nieuwe vulkaan ontdekt in Nederlandse ondergrond 
 
Geologen van de Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, hebben bij 
recent onderzoek een nieuwe vulkaan in de ondergrond van het Nederlandse deel 
van de Noordzee ontdekt. De vulkaan heeft de naam Mulciber (ook bekend als 
Vulcanus) gekregen, naar de Romeinse god van het vuur en de vulkanen. 
 
De vulkaan Mulciber was kortstondig actief rond de overgang van het Jura naar het 
Krijt, zo’n 150 miljoen jaar geleden, net als zijn al langer bekende broertje in de 
Waddenzee, de Zuidwalvulkaan. Na die korte periode van activiteit is er niets meer 
gebeurd. De vulkaan is dood en (letterlijk) begraven onder ruim drie kilometer 
sediment. De vulkaan is bij toeval ontdekt tijdens een onderzoek naar gesteentelagen 
van Laat-Jura-ouderdom in het gebied. De gegevens voor de ontdekking waren al 
jaren openbaar, de aanwezigheid van een vulkaan was alleen niet eerder iemand 
opgevallen. Al in 1985 was bij een boring in het gebied enkele tientallen 
meters vulkanische as en basalt aangetroffen. Destijds dachten onderzoekers dat die 
lagen afkomstig waren van de 100 kilometer naar het zuidoosten gelegen 
Zuidwalvulkaan. Een onwaarschijnlijke verklaring, omdat basalt nooit zó ver van 
een vulkaan terechtkomt. 
 

 
Figuur 1. De top van de basaltlaag in beeld gebracht met behulp van 3D-seismiek.  
De rode verhoging toont de locatie van de vulkaan zelf. (Bron: TNO) 

https://www.nlog.nl/sites/default/files/2019-01/FOCUS_TNO_report_2016%20reduced.pdf
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De oorsprong 
Een meer lokale oorsprong voor de as en basalt is waarschijnlijker. Onderzoek met 
behulp van 3D-seismiek laat zien dat enkele kilometers naar het westen van de 
boring een gesteentelaag voorkomt die een sterke seismische reflectie geeft. Dat 
duidt op zeer hard gesteente, waarschijnlijk dezelfde basalt die in de boring is 
gevonden. In 3D-beelden van de top van de harde laag is zelfs iets van een kleine 
vulkaanvorm te herkennen (Figuur 1). De positie van de harde laag valt samen met 
een sterke positieve afwijking ten opzichte van het normale aardmagnetisch veld 
(Figuur 2). Zo’n afwijking wordt veroorzaakt door verhoogde concentraties 
magnetische mineralen, zoals ijzeroxide en magnetiet. In gestold magmatisch 
gesteente komen zulke mineralen veel voor, waardoor de positieve anomalie (rood 
op de kaart) kan wijzen op de aanwezigheid van stollingsgesteente zoals basalt. De 
magnetische afwijking bij de Mulciber is vergelijkbaar met die van de 
Zuidwalvulkaan. De combinatie van gegevens leidt tot de spannende conclusie dat 
we er een vulkaan bij hebben in de Nederlandse ondergrond. 
 

 
Figuur 2. Op de kaart met de afwijking van het aardmagnetisch veld in Nederland zijn  
de twee vulkanen in de ondergrond duidelijk herkenbaar aan de donkerrode vlekken.  
Hier is een positieve afwijking van het aardmagnetisch veld waargenomen, wat betekent  
dat er veel magnetische mineralen in de ondergrond aanwezig zijn (Bron: TNO) 
 
Waarom daar? 
De ligging van de vulkaan is te verklaren door grootschalige tektonische processen 
als gevolg van het uiteenvallen van het supercontinent Pangea. Die zogeheten rifting, 
het uit elkaar rekken van de aardkorst, veroorzaakte langgerekte dalingsgebieden 
met breuken aan weerszijden: zogenoemde slenken. Langs die breuken treedt 
veelvuldig vulkanisme op, zoals tegenwoordig te zien is in de Oost-Afrikaanse 
riftvallei. 
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Het vulkanische gesteente is in de Noordzeeboring aangetroffen op zo’n 1660 meter 
diepte, maar de harde gesteentelaag en de vulkaanvorm iets ten westen daarvan 
liggen op zo’n 3300 meter diepte. Dat diepteverschil is het gevolg van een ander 
geologisch proces dat ook door de rifting wordt veroorzaakt: zouttektoniek. Al 
voordat de vulkaan actief werd, waren de breuken langs de slenk actief. De breuken 
veroorzaakten een zwaktezone in het gesteente. Hierlangs bewoog steenzout van 
grotere diepte naar boven. Er ontstond een zoutdiapier die al het erboven liggende 
gesteente gedurende miljoenen jaren langzaam naar boven duwde. Zo werd ook een 
deel van het vulkanische gesteente mee omhoog geduwd en werd het in een relatief 
ondiepe boring toch aangeboord. Dat we een nieuwe vulkaan hebben leren kennen, 
is in de eerste plaats vooral gewoon leuk om te weten. Het is de uitkomst van het 
werk van de Geologische Dienst Nederland. Die is er om kennis van de Nederlandse 
ondergrond op te bouwen en beschikbaar te maken. Als er in de toekomst een partij 
wil boren in het gebied waar Mulciber ligt, is die in ieder geval op de hoogte van de 
aanwezigheid van hard vulkanisch gesteente.  
 
Meer vulkanen? 
Nu plotseling met bestaande gegevens een nieuwe vulkaan aan het licht is gekomen, 
kun je je afvragen of we in de toekomst nog meer vulkanen zullen vinden. Ik sluit dat 
zeker niet uit. Een snelle zoektocht door onze archieven geeft al aanwijzingen voor 
meer vulkanisme dan we tot nu toe dachten. Neem alleen al de ontdekkingsboring 
van de Mulciber. Als je zo’n 170 meter dieper in die boring kijkt, vind je 
aanwijzingen voor vulkanisme uit het Perm, meer dan 250 miljoen jaar geleden.  
En ook de kaart met de afwijking van het aardmagnetisch veld laat nog meer rode 
vlekken zien in het noordelijkste deel van het Nederlandse deel van de Noordzee.  
Er is nog genoeg te ontdekken de komende tijd. 
 
Bron: WETENSCHAP.NU, Geert-Jan Vis, mei 2020 
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Pissebed van 245 miljoen jaar oud gevonden in Winterswijk 
 
Onderzoekers hebben in een steengroeve in Winterswijk een fossiel ontdekt van 
een pissebed dat pakweg 245 miljoen jaar oud is. Nooit eerder werd zo'n oud 
pissebedfossiel gevonden in Nederland. Het gaat om een tot nu toe onbekende 
soort, zeggen paleontologen van de Universiteit Utrecht. De onderzoekers hebben 
het fossiel 'Gelrincola winterswijkensis' genoemd, naar de vindplaats van het 
fossiel. Gelrincola verwijst naar de provincie Gelderland, winterswijkensis naar 
Winterswijk. De vondst is volgens deskundigen extra bijzonder, omdat fossiele 
pissebedden zeldzaam zijn. Wereldwijd zijn er maar negen soorten uit het Trias-
tijdperk (circa 200 tot 250 miljoen jaar geleden) bekend. 
 

 
 Reconstructietekening van Gelrincola winterswijkensis. 
 Tekening: Erik-Jan Bosch, Naturalis Biodiversity Center 

 
Nauw verwant aan krab en kreeft 
In Nederlandse tuinen behoren pissebedden tot de meest aangetroffen bodemdieren. 
Maar ze leven niet alleen op donkere plekken en onder plantenbakken of stenen. 
Ongeveer de helft leeft in zee. Ze zijn nauw verwant aan krabben en kreeften. 
"Je ziet dat het een fossiel is, maar je weet dan nog niet wat het is", zegt evolutie-
bioloog Timo van Eldijk van de Universiteit Groningen tegen Omroep Gelderland. 
"De vinder Herman Winkelhorst, paleontoloog, heeft mij een foto gestuurd en ik zag 
dat het op een pissebed leek." Experts van de universiteit in München en van de 
Universiteit Utrecht hebben vervolgens een internationaal team samengesteld. "Zij 
kwamen er na drie jaar achter dat dit heel bijzonder was. Het is natuurlijk een heel 
proces, van de foto tot aan de publicatie." 

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2451372/Een-pissebed-van-245-miljoen-jaar-ontdekt
http://www.geology.cz/bulletin/contents/art1773
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Ongekende vondst 
"Dit is een ongekende vondst. Winterswijk is voor wetenschappers een heel 
bijzondere plek, ook in de wereld. We hebben er eerder al de alleroudste keverresten 
gevonden. Winterswijk lag vroeger aan zee. Daarom vind je er dus een bijzondere 
samenstelling van fossielen, die van de zee en het land afkomen." 
Wie wil kan de Gelrincola winterswijkensis vanaf 1 juli bekijken in Naturalis 
Biodiversity Center in Leiden. Volgend jaar gaat de zoektocht naar fossielen in 
Winterswijk verder. Op den duur komt er naast de steengroeve in Winterswijk een 
bezoekerscentrum, waar de belangrijkste fossielen uit de groeve te zien zullen zijn. 
 

 
De steengroeve in winterswijk waar het fossiel werd gevonden.  Foto: H. Winkelhorst 
 

 © M. Schädel & J. Haug 
Afbeeldingen van Gelrincola winterswijkensis. A: Opname met een lichtmicroscoop. 
B: Opname met een fluoriscentiemicroscoop. C: Interpretatietekening.  
 
Bronnen: Bulletin van Geosciences, NOS, De Gelderlander  

https://www.gelderlander.nl/winterswijk/oudste-pissebed-van-nederland-is-245-miljoen-jaar-oud-en-heet-gelrincola-winterswijkensis~ad2ab9fa/170938300/
https://www.gelderlander.nl/winterswijk/oudste-pissebed-van-nederland-is-245-miljoen-jaar-oud-en-heet-gelrincola-winterswijkensis~ad2ab9fa/170938300/
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René bouwt een skelet van een steppenwisent  
met botten uit zandafgraving bij Netterden 
 
Vrijwilligers van het Museum Min40celsius in Varsselder zijn al maanden  
bezig om een volledig skelet van een uitgestorven steppenwisent op te bouwen.  
Een deel van het skelet is in de loop van de jaren gevonden in de zandafgraving 
nabij Netterden. 
 

 
René van Uum bezig met het skelet van de steppenwisent.  © Theo Kock 
 
De steppenwisent lijkt op een bizon, maar was een stuk groter. De schofthoogte kon 
tot twee meter zijn en daarmee was het dier bijvoorbeeld groter dan de neushoorn. 
De steppenwisent kwam tot 10.000 jaar geleden veel voor in het gebied tussen de 
huidige Noordzee en oostelijk Azië.  ,,We hebben al jaren behoorlijk wat 
overblijfselen van een wisent in onze collectie, onder andere enkele schedels”, zegt 
René van Uum, de initiatiefnemer van Museum Min40celsius. ,,Ik heb zelf jaren 
geleden al eens een wisent gebouwd, en daarna doorverkocht aan de TwentseWelle 
in Enschede. Het kost gewoon heel veel tijd om zo’n ding te bouwen.” 
 
Een puzzel van verschillende skeletten 
Een klein clubje vrijwilligers is aan de slag gegaan met een nieuw skelet. ,,We hebben 
delen van het skelet zelf gevonden bij de zandafgraving in Netterden. Andere delen 
zijn afkomstig van de bodem van de Noordzee. Een volledig skelet hebben we helaas 
niet, maar door onze ervaring en kennis kunnen we de missende delen zelf maken. 
Het is een forse puzzel, maar we komen er wel”, zegt Van Uum. De verwachting is 
dat het skelet over twee maanden klaar is. Deze komt dan naast het skelet van de 
wolharige neushoorn. 

https://min40celsius.nl/
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Reconstructie van mammoetslagtand 
De afgelopen periode is ook gewerkt aan de reconstructie van een enorme slagtand 
van een mammoet. ,,Het grootste deel is gevonden bij camping Slootermeer in Ulft. 
Maar de punt ontbrak. Die hebben we gevonden in Netterden en vervolgens aan 
elkaar gezet. We hebben nu een slagtand van liefst 3,2 meter lang, met een prachtige 
krul.” 
 
Het bezoekerscentrum is aan de Hoofdstraat 14 in Varsselder. Dat is op woensdag en 
zondag geopend van 13.30 tot 17.00 uur. ,,Gelukkig kunnen we weer open, ondanks 
de corona”, stelt Van Uum. Grote groepen worden nog niet toegelaten in het 
centrum. Kleine groepjes en families wel. ,,We hebben de ruimte om afstand te 
houden.” 
 
Bron: De Gelderlander, G. Mons, juni 2020 
 
Link naar het filmpje op de website van Min40celsius: 
https://min40celsius.nl/wisentskelet-bouwen.mp4 
 
 
 

Voorganger van dinosaurussen paste in handpalm 
 

 
Archeologen hebben op het Afrikaanse eiland Madagascar een voorouder van de 
dino's ontdekt die niet groter was dan 10 centimeter. De onderzoekers uit de 
Verenigde Staten en Madagascar beschrijven hun vondst in Proceedings of the 
National Academy of Sciences. 
 
Dinosaurussen en pterosaurussen behoren tot de groep Ornithodira (Vogelnekken). 
Er worden maar zelden fossielen gevonden van vroege Vogelnekken, waardoor er 
weinig bekend is over de afkomst van de grote reptielen. De Kongonaphon kely, 
zoals de nieuw ontdekte soort wordt genoemd, is echter vermoedelijk afkomstig uit 
het begin van de stamboom van de dinosaurussen en pterosaursussen. Het leefde 237 
miljoen jaar geleden en wordt ook wel ‘de kleine insectendoder’ genoemd.  
 
Bron: NU.nl, juli 2020 

https://min40celsius.nl/wisentskelet-bouwen.mp4
http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1916631117
http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1916631117
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Jaarvergadering 2020.  Foto: Herman Winkelhorst. 
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Foto: Gerard Doornbos 

 

Jaarverslag 2019 werkgroep zwerfstenen 
 
Eens per maand, de derde maandag, komt de groep bijeen op wisselende locaties: steeds bij iemand thuis. 
 
De groep telt gemiddeld 10 leden. Door persoonlijke omstandigheden kan iemand tijdelijk even een stapje 
terug doen. Er zijn ook twee nieuwe leden verwelkomd. 
Er zijn gemiddeld 7 personen bijeen per avond. 
Vier leden zijn op zwerfstenencursus in Schokland bij Henk Schriemer (oud lid van de groep) en worden al 
echte zwerfstenenspecialisten en delen hun kennis met de overige leden. 
 
Het afgelopen jaar zijn er 10 bijeenkomsten geweest, elk met een ander thema. 
Zandsteen, mooie kleine steentjes, IJslandcollectie van Fred Bos, gedetermineerde voorbeeldstenen met 
bijbehorend boek, gneis, ignimbriet. 
 
We zijn op bezoek geweest bij Museum de Scheper in Eibergen om de daar liggende te determineren col-
lectie te bekijken. 
In Groenlo bij Berentsen zijn we tweemaal geweest en hebben een schat aan mooie vondsten verkregen. 
Alle stenen lagen netjes voor ons klaar. Het was enkel de interessante stenen oprapen. Dank aan Gerard 
Doornbos. 
Ook de groeve de Domelaar in Markelo en de grindzuigerij te Netterden werden bezocht en leverden weer 
mooie vondsten op. 
 
Tot slot brengt ook ieder elke keer weer een mooie nieuwe vondst mee van  
individuele  zoektochten. 
 
We kijken op een interessant, leerzaam en vruchtbaar jaar. 
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Een snoepwinkel voor fossielenjagers 
 
STEENGROEVE WINTERSWIJK 
 
De Winterswijkse steengroeve is een eldorado voor wetenschappers en 
amateuronderzoekers. Professor Jelle Reumer, die elke zomer in de groeve staat te 
bikken, schreef er een boek over. In de 30 meter diepe Winterswijkse steengroeve 
kun je soms letterlijk struikelen over het leven dat een kwart miljard jaar geleden 
krioelde in de toenmalige randzee. Annelies Geurkink, vrijwilligster van het 
Steengroevetheater, stuitte bij het opruimen van het terrein op een grote brok 
kalksteen, waarop ze een opvallend motief zag: een halve cirkel van 30 cm met zes 
straalsgewijze 'spaken'. Dat moest haast wel een fossiele kwal zijn, vermoedde 
Jelle Reumer, hoogleraar in de paleontologie aan de Universiteit Utrecht. 
 
Zo'n grote kwal was in de groeve nog nooit gevonden en zou onderzocht gaan 
worden. Maar drie jaar later is het raadsel nog steeds niet opgelost. Het 'wel zeer 
vreemde fossiel' zoals Reumer het nu omschrijft in zijn boek Gids voor de 
Winterswijkse steengroeve, zou ook een toevallige schelpvormige breuk in het steen 
kunnen zijn. 'Maar de twaalftallige symmetrie en de randband duiden wel weer op 
een kwal.' Ach, een paar jaar extra puzzelen kan er nog wel bij op zo'n 240 miljoen 
jaar oud stuk steen. 
 
De 'reuzekwal' is een van de vele bijzondere vondsten die deze schatkamer voor 
geologen, biologen en paleontologen heeft prijsgegeven. Zeker twaalf ontdekte 
diersoorten zijn al vernoemd naar dit unieke stukje Nederland. Zoals het reptiel 
Lariosaurus vosseveldensis, het kreeftje Oosterinkia neerlandica en - de bekendste 
oorspronkelijke bewoners van Winterswijk - de Nothosaurus winterswijkensis en de 
Nothosaurus winkelhorsti. Dat waren hagedissen van 50 tot 150 centimeter groot, die 
rondscharrelden in het gebied dat in het Triastijdperk een soort Waddenzee was. 
 
De nothosaurus was een sauriër (hagedis), maar beslist geen dinosauriër, benadrukt 
Reumer, want die vind je niet in deze groeve. De dinosaurussen bestonden in het 
Trias nog niet, die kwamen pas 25 miljoen later ten tonele. Jammer voor de dinofans, 
maar voor wetenschappers is de Winterswijkse groeve juist zo bijzonder omdat het 
een kraamkamer van nieuw leven was. Want 'vlak' daarvoor was 90 procent van alle 
soorten verdwenen na een massa-uitsterving en dit was de periode dat het leven 
weer opkrabbelde met tal van nieuwe soorten. 
 
Vrijwel nergens in West-Europa zijn zoveel verschillende aardlagen bij elkaar te 
vinden als in Winterswijk. In Ratum komt de oudste laag - van ongeveer 245 miljoen 
jaar - dicht bij het oppervlakte. De firma Sibelco graaft hier kalk uit als ingrediënt 
voor asfalt en meststof. Van het gesteente wordt 99,99 procent tot stof vermalen, voor 
de fossielen- en mineralenzoekers blijft slechts 0,01 procent over om in te bikken. 
Reumer in zijn boek: 'Dat kun je zonde vinden, maar zonder die industrie werden er 
helemaal nooit fossielen gevonden en zou alles onbereikbaar diep onder een 
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onooglijk maisveld hebben gezeten. Die 0,01 procent, daar draait het dus om.'  
En daar hebben de wetenschappers hun handen vol aan. Want niet alleen vind je er 
een grote verscheidenheid aan plantenresten, mineralen, steensoorten, fossielen en 
pootafdrukken, ook is het elke keer een heel gepuzzel om vast te stellen wat het nou 
precies is. Er wordt over menig vondst nog steeds druk gediscussieerd en 
gepubliceerd. 
 
Manager Gerard ten Dolle van terreineigenaar Sibelco toont zich in zijn voorwoord 
ook enthousiast over het boek. 'Door de gids kom ik opnieuw tot de conclusie dat wij 
in een fascinerende omgeving leven. Dit boek beschrijft voor mij het wonder der 
aarde.' Sibelco heeft plannen voor uitbreiding van de middelste van de drie kuilen. 
Dat betekent: meer tijd en ruimte voor alle fossielenjagers. Reumer: ,,Daardoor kan 
nog ongeveer zeventig jaar worden doorgewerkt en ook naar fossielen en mineralen 
worden gezocht." 
 
Bron: De Gelderlander, J. Ruesink, augustus 2020 
 
 

 
 

 
Jelle Reumer: Gids voor de Winterswijkse steengroeve. Uitgeverij Matrijs,  
136 pagina's. Prijs: 19,95 euro, sinds augustus verkrijgbaar in de boekhandel. 



 
45 

 

 

The human DNA is littered with fossils of viruses past that 
attacked us. And lost … 
 

Darwin’s ghosts littered in our DNA 
 

 
Darwin would probably be amazed to know that viruses such as the Covid-19 are considered 
living evidence of his theory of evolution. Illustration by S. Kundu. 
 
English naturalist Charles Robert Darwin’s seminal book On the Origin of Species 
by Means of Natural Selection went to press in 1859. That was 40 years before the 
“concept of viruses” was introduced to the world of science by Russian botanist 
Dmitri Ivanovsk. It took another century for viral researchers to decipher the 
genetic make-up of these “infectious agents”, to find out how they replicate and 
spread disease. Darwin — shunned and ridiculed after the publication of his book 
— would probably be amazed to know that viruses such as the Covid-19 are 
considered living evidence of his theory of evolution. 
 
“If Charles Darwin reappeared today, he might be surprised to learn that humans are 
descended from viruses as well as from apes,” British microbiologist Robin Weiss 
wrote in the journal Retrovirology. He was referring to fragments of retroviruses — 
close cousins of the coronavirus — found in the human genome. These fragments are 
the fossils of a number of ‘‘killer viruses’’, including several novel reassortments of 
influenza or coronaviruses that ravaged humans on a large scale in the past. These 
so-called endogeneous retroviruses (ERVs) are actually trophies of ancient molecular 
battles between viruses and their human hosts — one which the humans eventually 
won. “Some 8 per cent of human DNA represents fossil retroviral genomes,” pointed 
out Weiss in his seminal research paper in 2010. 
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When competing groups of scientists in different parts of the world fully mapped the 
human genome in 2003, they found something they had never anticipated: bits that 
have no known function. Many scientists termed these seemingly inert shards “junk 
DNA” that littered our bodies. In the following decade, however, geneticists realised 
that some of those bits were actually endogenous retroviruses, fossils of defeated 
viruses that managed to invade our bodies but were disabled by our immune system. 
In Darwinian terms, in the “struggle for existence” our immune system got better of 
them and there was “survival of the fittest” through “natural selection”. Instead of 
getting buried as mineralised relics, these viruses reside within our DNA as bits of 
genetic code carrying records of millions of years but forever disabled, with no 
power to make us sick. 
 

      
 
 
The discovery of the human genome as a living document of ancient and now extinct 
viruses prompted the emergence of a new field called palaeovirology. Two of its 
proponents, Michael Emerman and Harmit S. Malik, at the Fred Hutchinson Cancer 
Research Center in Seattle, US, define palaeovirology as the study of extinct viruses 
(called palaeoviruses) and the effects these agents have had on the evolution of their 
hosts. In other words, indirect evidence of these viral fossils can help reconstruct the 
past and offer clues on how to fight emerging viral epidemics or pandemics. 
Malik grew up in Bombay and studied chemical engineering at the Indian Institute of 
Technology there. He studies evolving proteins and “the genetics of evolutionary 
conflict embedded in the molecules”, which has helped him uncover “previously 
unrecognised sources of conflict”. 
 
As a pioneer palaeovirologist, Malik is fascinated by the constant battle being waged 
between humans and viruses for hundreds of thousands of years. In the course of his 
study, he found telltale imprints in our genome that narrate the story of how viruses 
infected our cells, how sometimes we have fought back by changing our protein and 
how sometimes viruses evaded them to get an upper hand. This evolutionary cat-
and-mouse game has shaped our defence against viruses. 
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Palaeovirologists have also studied how similar viruses have attacked our close 
relatives, the primates — chimpanzees and gorillas — and compared how we have 
fared in these battles. For instance, the virus that leads to the killer disease Aids in 
humans does not have much of an effect on chimps. What makes chimps relatively 
immune to this scary virus? Malik and Emerman found the clue to this mystery in an 
endogenous retrovirus called Pterv found in chimps (and other apes) but not in 
humans. They surmised that the retrovirus may have infected both humans and 
chimps about 4 million years ago. We learnt to stave off the virus while the chimps 
were hit by an epidemic. A gene called Trim 5 alpha is believed to have helped 
humans make a protein to purge the virus. 
 
Malik and his colleagues reconstructed a part of the Pterv through computer 
modelling and found that while Trim 5 alpha helped us prevent the entry of the 
virus, it made us vulnerable to the HIV virus that causes Aids. However, the monkey 
version of the gene helps protect the apes from HIV and Aids. They concluded that if 
we can develop a therapy based on the Trim 5 alpha protein, it could defeat HIV. 
Research on drugs based on such evolutionary principles, however, is few and far 
between  
 
Scientists have been studying several resurrected palaeoviruses like Pterv through 
evolution-guided reconstruction procedures. In 2005, researchers at the US Centers 
for Disease Control and Prevention (CDC), reconstructed the influenza virus that 
caused the 1918-19 flu pandemic, which killed as many as 50 million people 
worldwide. According to CDC, the research provides new information about the 
properties that contributed to its exceptional virulence. “The natural emergence of 
another pandemic virus is considered highly likely by many experts, and therefore 
insights into pathogenic mechanisms can and are contributing to the development of 
prophylactic and therapeutic interventions needed to prepare for future pandemic 
viruses,” says a CDC release. 
 
The rapid evolution of viruses and emergence of the new coronavirus Covid-19 has 
once again shown that viruses evolve by the same means as humans. Many of these 
viruses hop from animals to humans and evolve, swapping genetic material in and 
out of respective genomes. That’s why we can have immunity to a virus we’ve had in 
the past, but get seriously affected by one our body has never seen before. 
Somewhere, Darwin must be feeling vindicated that his theory is so starkly exposed 
in a viral machinery. 

Bron: The Telegraph, online edition, Prasun Chaudhuri, maart 2020  
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Van de redactie 

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

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

 afbeeldingen met voldoende resolutie in jpg-format; 

 waar nodig graag een correcte bronvermelding erbij geven. 
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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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