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Voorwoord 
 

Het afgelopen jaar is er een die de ge-
schiedenisboeken ingaat als het jaar 
waarin de corona uitbraak plaatsvond, 
met een wereldwijde pandemie tot ge-
volg. En ook voor komend jaar zijn we 
daar nog niet van af. 
 
Want hoe gaat het verder, ook na vacci-
natie? Zal het ‘normale leven’ weer door-
gaan? Helaas (of gelukkig?) kunnen we 
niet in de toekomst kijken of reizen. Hoe 
graag zouden sommigen niet eens rond 
willen kijken in het verleden of toe-
komst. In boeken, films en strips kan dat 
natuurlijk wel; daar zijn prachtige voor-

beelden van, zoals in de Back tot the Fu-
ture films met de DeLorean. Mooie fanta-
sieën. Alhoewel, een DeLorean is ook al 
eens gesignaleerd in de wei bij de steen-
groeve! Of die uit de toekomst of uit het 
verleden kwam is niet bekend, hij heeft 
er maar korte tijd gestaan … 
 

 
DeLorean in de wei achter de steengroeve. 
 
Helaas is tijdreizen tot nu toe fantasie en 
kunnen we er alleen maar over dromen. 
Wat dromen betreft; zie je een vallende 
ster, dan mag je een wens doen. Maar 
wat als je die meteoriet ook nog vindt? 
Worden dan alle dromen waar? Menig 
geologendroom is al uitgekomen, over 
die ene steen, die ene afdruk, of dat mi-
neraal of fossiel waarvan je dacht: dat 
moet toch te vinden zijn? Alleen in 
groepsverband zoeken, de vondsten be-
spreken en presentaties daarover geven 
of exposities bezoeken, is er even niet bij. 
Maar op een andere manier zoeken is 
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ook mogelijk. Door nieuws en informatie 
te verzamelen over geologie op internet. 
Nieuws verspreid zich tegenwoordig 
ook anders, misschien gaat het soms wel 
te snel. Oud nieuws heeft zo ook zijn 
charme. Tijdens een gesprek vertelde een 
collega, die zelf jaren op een boortoren 
had gewerkt het verhaal over ‘t Haantje. 
Denk ik meteen aan ‘t Haantje waar ik 
vroeger veel geschaatst heb, een oude 
kleiput. Maar nee, hij had het over een 
gebied in de buurt van Emmen, waar 
een boortoren had gestaan. In zijn jeugd 
waren medewerkers die daarop werk-
zaam waren bij zijn ouders in het hotel 
gehuisvest. Over die boortoren in ‘t 
Haantje was wat bijzonders te vertellen. 
Het verhaal opgezocht en ja, het was  
zeker bijzonder. U leest het in deze  
Mozaïek.  
 
Ook een artikel over meteorieten is een 
verhaal met meer achtergrond. Van een 
gesprek, een krantenartikel tot een zoek-
tocht naar informatie. In de huidige tijd 
kunnen we veel opzoeken en leren.  
Gelijktijdig lees je de veranderingen in 
de tijd. Een bericht via de telex is al lang 
niet meer van deze tijd; verslaglegging 
en verspreiding gaan anders. Maar ook 
mijn meteorieten-speurwerk werd een 
herontdekking van mooie, bijzondere 
verhalen. Ik wens u allen heel veel  
leesplezier. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gerard Goris, voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Ik hoop van harte dat het volgend jaar 
weer mogelijk is om elkaar te ontmoeten 
en als vanouds ‘leuke dingen’ te doen! 
 

Op naar 2021 !! 

 

 In dit nummer o.a. : 
 

 Meteorieten in Nederland 
 
 De verdwenen boortoren … 
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Bijzondere verhalen rondom meteorieten 
 
Het is vrij zeldzaam dat ingeslagen meteorieten werkelijk worden aangetroffen.  
In Nederland gebeurde dat slechts zes keer tot nu toe. Geïnspireerd door een van 
die berichten, ondernam Gerard Goris een zoektocht naar beschrijvingen over his-
torische meteorietinslagen in Nederland en de veranderende inzichten door de 
tijd. Hij vond bronnen variërend van ooggetuigenverslagen uit kranten tot sprok-
kels uit de moderne media op internet. Het resultaat is hier gepresenteerd:  
een bundeling van mooie en bijzondere verhalen. 
 
 
Diepenveen, 27 oktober 1873: een steen van 68 gram valt sissend naast “de heer Bos 
en zijne vrouw, die daar stonden te werken”. 
 
De meteoriet van Diepenveen, sinds 1873 bewaard in een kistje met briefje, met de 
tekst: “Gevallen onder Diepenveen, den 27e october 1873. Des middags ten drie ure ongeveer. 
Deze steen viel met een verblindend licht onder heftig sissen neder naast de personen van de 
heer Bos en zijne vrouw, die daar stonden te werken, en werd weinige minuten later op een 
diepte van anderhalve voet en nog merkbaar warm uit den zandgrond gehaald”. 
 
Van de zes meteorieten die in ons land zijn gevonden, is de Diepenveen meteoriet 
toch wel de meest bijzondere. Het is een wonder dat deze kwetsbare steen bewaard 
is gebleven. Het geluk wil dat landarbeiders op 27 oktober 1873 getuigen waren van 
de inslag. Ze hebben hem direct opgeraapt en overhandigd aan de plaatselijke hoofd-
onderwijzer, destijds een soort vraagbaak van het dorp. Via zijn stiefzoon belandt de 
steen bij de Rijks HBS in Deventer waar hij een vurenhouten kistje krijgt aangemeten. 
Er wordt een halfrond kartonnetje ingeplakt met informatie over de val van de mete-
oriet, maar de vondst blijft onbekend voor de wetenschap. 
 

   
Ontsnapt aan de prullenbak. 
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Op verschillende momenten heeft de meteoriet het gevaar gelopen weg gekieperd te 
worden. Wanneer de HBS in 1968 wordt opgeheven komt de steen in particuliere 
handen. Pas in 2013 wordt de meteoriet wetenschappelijk onderzocht, nadat de 
nieuwe eigenaresse bij toeval op de camping Henk Nieuwenhuis ontmoet, voormalig 
conservator van het Eise Eisinga Planetarium. Het blijkt een uiterst zeldzame en oer-
oude koolstofchondriet. Slechts 0,9% van de gevonden meteorieten is ermee verge-
lijkbaar. De Diepenveen bestaat uit materiaal dat waarschijnlijk is gevormd bij het 
ontstaan van ons zonnestelsel en is daarom zeer uniek en wetenschappelijk van groot 
belang. Het behoort nu tot de topstukken van Naturalis. 
 
De meteoriet die 12 september 2019 over ons land vloog en neerplofte in het Duitse 
Flensburg werd gevonden door een inwoner van Flensburg op zijn oprit toen hij het 
gras wilde gaan maaien, blijkt een zusje te zijn van de wereldberoemde meteoriet uit 
Diepenveen. Beide meteorieten behoren volgens Werkgroep Meteoren tot de relatief 
zeldzame koolstof-chondrieten. Het uiteindelijke steentje van 24 gram dat zou over-
blijven, was volgens Joost Hartman (voorzitter van de Werkgroep Meteoren) ‘één 
meter tot enkele meters’ in doorsnee voordat het door de dampkring ging. 
 
 
Uden, 12 juni 1840: een steen van 710 gram slaat in op een zandweggetje. 
 
De Uden-meteoriet viel op 12 juni 1840, tussen 10 en 11 uur lokale tijd, in de gemeen-
schappelijke turfpeel van Uden in Noord Brabant bij een plaats genaamd Het 
Staartje. Het weer was helder en zonnig, "uitgenomen eene kleine donkere wolk aan de 
noordzijde der zon" (mogelijk het ablatiespoor van de meteoriet). Een groepje van ze-
ven personen bestaande uit Nicolaas Denissen, Hendricus van Gerven, Johannes van 
Gerven, Martinus van de Vondervoort, Arnoldus Verwegen, Antonie van Dijk en 
Hendricus van der Heijden was op dat moment aan het werk in de peel. Zij hoorden 
een "zacht, van oogenblik tot oogenblik toenemend geschuifel, dat, na eenige secunden, met 
eenen zwaren slag of neerploffing eindigde". Op 15 to 20 meter afstand van de peelwer-
kers kwam een voorwerp met een klap op een zandweggetje neer, wierp een stof-
wolk op en sloeg een ondiepe cirkelvormige inslagkuil één tot anderhalve palm (10 
tot 15 cm) diep. Landbouwknecht Martinus van de Vondervoort stond het dichtst bij 
de inslag: de steen kwam op slechts 5 meter afstand van hem neer. 
 
De meteoriet, "zeven onsen en een lood Nederlandsch" (ongeveer 710 gram) zwaar, was 
volgens het ooggetuigenrapport toen men hem na de inslag met een schep uitgroef 
nog zo heet dat men hem nauwelijks vast kon houden. De geheel van smeltkorst 
voorziene meteoriet werd na de val meegenomen door Nicolaas Denissen en enige 
tijd tentoongesteld in zijn herberg te Volkel. Daar werd door bezoekers van de her-
berg een stuk van de meteoriet afgeslagen. 
 
Jan Baptist van Erp, gemeentesecretaris van de gemeente Zeeland in Noord-Brabant, 
hoorde van de steen en stelde de ooggetuigenverslagen op schrift. Hij verkreeg de 
steen van Denissen en bood hem aan aan de gouverneur van Noord-Brabant, Baron 
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A.J.L van den Bogaerde van ter Brugge, die hem aan het bestuur van het Provinciaal 
Genootschap in Noord-Brabant schonk. Tegenwoordig maakt de meteoriet deel uit van 
de collectie van het Nationaal Natuurhistorisch Museum in Leiden. 
 
 
Utrecht, 2 juni 1843: Nederlands grootste meteoriet breekt voor zijn landing in twee 
delen (7 kilo en 2,7 kilo) die in weilanden storten. 
 
Bij de val van de Utrecht-meteoriet gaat het om tenminste twee fragmenten welke 
plaatsvond op 2 juni 1843, rond 8 uur ‘s avonds lokale tijd bij bewolkte hemel.  
De meteoriet explodeerde nog tijdens zijn passage door de atmosfeer en brak in 
meerdere stukken. Over een gebied van meer dan 25 kilometer werden drie tot vier 
zware ‘sonic booms’ gehoord, gevolgd door een gierend geluid dat zich van west naar 
oost door de lucht leek te verplaatsen. De zwaarste sonic boom is zelfs gehoord tot op 
meer dan 50 kilometer afstand, met meldingen vanuit Rotterdam en Leiden. 
 
Een knecht van boer Jan Teunisse Bosch die juist met paard en wagen van het land 
terugkeerde, zag een zwaar voorwerp inslaan in een wei bij het Fort Blaauwkapel, 5 
kilometer ten oost-noordoosten van Utrecht. Hij borg een met smeltkorst bedekte, 
ongeveer 7 kg zware meteoriet uit een inslaggat van 3 voet (ongeveer 0,9 meter) 
diepte. De meteoriet had een kleilaag doorboord en was op een solide zandlaag blij-
ven steken. 
 
De boer Johannes Verweij zag een tweede fragment in een hoge fontein opspattend 
water neerkomen in een sloot nabij het gehucht Loevenhoutje of Lovenhoutje, buiten 
de Waard bij de Gageldijk, op ongeveer 3 kilometer afstand van de andere inslag. 
Drie dagen later werd ook dit 5.5 "oude" pond (2.6 kg) zware, grotendeels met smelt-
korst bedekte fragment geborgen. Verweij verkocht de steen aan de dakpannenbak-
ker C. van der Schroeff, die hem op zijn beurt schonk aan de Hoogeschool van 
Utrecht. Dit fragment bevindt zich thans in de collectie van de Universiteit Utrecht. 
 
 
Ellemeet, 28 augustus 1925: meerdere stukken vallen in een Zeeuws weiland, samen 
zijn ze ongeveer anderhalve kilo zwaar. 
 
De Ellemeet-meteoriet, met een val van tenminste twee fragmenten, vond plaats 
op 28 augustus 1925 tussen 11 en 12 uur lokale tijd op het Zeeuwse eiland Schou-
wen.  
Net als de Utrecht viel ook deze meteoriet tijdens zijn vlucht door de atmosfeer uit 
elkaar in meerdere stukken. Volgens de getuigen klonken vanuit de lucht gierende 
geluiden (luid genoeg om paarden en koeien onrustig te maken), als van neerval-
lende projectielen, gevolgd door het geluid van een inslag. Een ooggetuige zag een 
970 gram zwaar, ruwweg 10 cm groot fragment van de meteoriet neerkomen in een 
wei in het Prunjebevang (het laagste deel van Schouwen) nabij Ellemeet, eigendom 
van een meneer L.R.B.: dit fragment sloeg een inslagput van een halve meter diepte.  
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Ongeveer 1,5 tot 2 kilometer ten noordwesten van de eerste inslaglocatie kwam een 
tweede ongeveer 500 gram zwaar fragment neer, en sloeg daarbij een inslagput van 
ongeveer 40 cm diepte. De meteoriet is zeer broos. Het deels met smeltkorst bedekte 
fragment viel daardoor kort na de berging uiteen in meerdere brokken. Deze brok-
stukken werden door A.P. van der Weijde voor onderzoek opgestuurd naar het 
KNMI. Ze bevinden zich thans in de collectie van de Universiteit van Utrecht.  
 
In 1927 zond W.L. van der Linde, hoofdmeester van de dorpsschool van Seroosker-
ken, een fragment van de tweede neergekomen steen naar prof. A. Nijland in 
Utrecht. Dit fragment is ook wel bekend onder het synoniem ‘Serooskerke’.  
Het raakte in de vergetelheid maar dook weer op in 2009, en bevindt zich thans in de 
Utrechtse museum-sterrenwacht Sonnenborgh. Dit fragment werd in de nacht van 18 
op 19 augustus 2014 bij een inbraak in de sterrenwacht gestolen. Op 21 augustus 
werd het weer teruggevonden, achtergelaten in een tas naast een tennisbaan. Helaas 
was ze zwaar beschadigd. De oorspronkelijk bijna 8 cm grote steen is in een groot 
aantal kleinere fragmenten gebroken. 
  

 
Het in 2014 bij een inbraak op de Utrechtse museumsterrenwacht Sonnenborgh gestolen en 
later in stukken gebroken weer teruggevonden fragment van de Ellemeet, de ‘Serooskerken’.  
 
De bij de val behorende vuurbol is door één ooggetuige beschreven (als: "een gouden 
ei met een gouden pijl", vermoedelijk een vuurbol met een korte wake): hij vermeldt 
ook de zichtbaarheid van een dun stofspoor. 
  

http://nos.nl/artikel/689436-gestolen-meteoriet-is-weer-terug.html
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Glanerbrug, 7 april 1990: een meteoriet van 855 gram valt door een dak van een 
Overijssels woonhuis. 
 
De Glanerbrug uit 1990 vond plaats op 7 april 1990 om 18:32:38 UTC (19:32:38 Neder-
landse tijd), rond het moment van zonsondergang, en is de best gedocumenteerde 
van alle Nederlandse vallen. De door de in de dampkring binnentredende meteoriet 
veroorzaakte heldere vuurbol met een helderheid gelijk aan die van de volle maan is 
door honderden mensen in Nederland, Duitsland en zelfs Denemarken gezien. Eén 
van de ooggetuigen van deze vuurbol was de moeder van de auteur van deze pa-
gina, die de vuurbol zag vanuit Voorschoten (nabij Leiden), 200 kilometer verwijderd 
van de val! 
 
Behalve de heldere vuurbol, meldden sommige ooggetuigen in de buurt van het in-
slagpunt ook een donker stofspoor achtergelaten door de meteoriet. De meteoriet zelf 
werd pas de volgende dag ontdekt. Hij was ingeslagen in het huis van de familie 
Wichmann aan de Gronausestraat in Glanerbrug, een buurtschap tussen Enschede en 
de Duitse grens (het bewuste huis bestaat inmiddels overigens niet meer, het is een 
vijftiental jaar later afgebroken). De familie Wichmann was op het moment van de in-
slag niet thuis, maar vond de volgende ochtend de sporen van de inslag op zolder. 
De meteoriet van ongeveer 855 gram had een 25 centimeter groot gat door het pan-
nendak geslagen en was bij die gebeurtenis zelf in duizenden stukjes uiteen geslagen. 
Fragmenten dakpan en meteorietbrokjes lagen verspreidt over de zoldervloer.  
Het grootste brokstuk weegt 135 gram, en de meteoriet moet oorspronkelijk een ge-
wicht rond 1 kg gehad hebben. Uit de grootteverdeling van de brokstukjes van de 
meteoriet kon Jenniskens afleiden dat de meteoriet met een snelheid van 80 ± 30 me-
ter/seconde op het dak van het huis was ingeslagen. Omdat in eerste instantie niet 
aan een meteoriet maar aan vandalisme werd gedacht werd de politie ingeschakeld 
die een onderzoek instelde en de meteorietbrokjes als mogelijk bewijs in beslag nam.  
Na het verschijnen van een bericht over de val in de pers twee dagen na de gebeurte-
nis, werd een wetenschappelijk onderzoek van de geborgen steenfragmenten opge-
start. De steen werd mineralogisch onderzocht door Dr. Arps op het Nationaal Na-
tuurhistorisch Museum te Leiden, waar de meeste fragmenten thans bewaard wor-
den. Diverse waarnemers meldden fragmentatie van de vuurbol aan het eind van het 
traject: mogelijk zijn er dus meer fragmenten neergekomen dan het ene welke gebor-
gen is. Leden van de Dutch Meteor Society zochten een week na de val tevergeefs naar 
mogelijke andere fragmenten in de omgeving van de inslaglocatie. 
 
 
Broek in Waterland, 11 januari 2017: meteoriet van een halve kilo valt door het dak 
van een schuurtje. 
 
De Broek in Waterland-meteoriet viel op 11 januari 2017, om 17:08:40 lokale tijd, en 
sloeg in op het dak van een tuinhuisje nabij Broek in Waterland, net ten noorden van 
Amsterdam. De vuurbol die bij de val hoorde is door diverse ooggetuigen in het land 
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gezien en vanuit een rijdende auto in België, 165 km van de inslaglocatie, gefilmd 
met een dashcam. De val gebeurde kort na zonsondergang: het was nog vrijwel  
geheel licht (de zon stond slechts 3 graden onder de horizon). Het Nederlands /Bel-
gische All Sky cameranetwerk en het CAMS netwerk waren daardoor helaas nog niet 
actief. Ook Doppler neerslagradar en militaire vluchtradar hebben de val niet vastge-
legd. 
 
De eigenaren van het tuinhuisje ontdekten de volgende dag, 12 januari 2017, dakpan-
scherven bij het huisje. Toen ze poolshoogte gingen nemen zagen ze een gat in het 
dak, met daarin een 530 gram zware, geheel met smeltkorst bedekte steen. 
Zo'n twee-en-een-halve week na de val namen ze contact op met Niek de Kort van 
het Meteorieten Documentatie Centrum van de KNVWS. Die zat op dat moment in 
het buitenland en kon niet direct zelf poolshoogte gaan nemen. Hij lichtte Leo 
Kriegsman en de auteur van deze website van Naturalis in, die op 3 februari 2017 de 
inslaglocatie bezochten en de steen formeel als een meteoriet beoordeelden. Met toe-
stemming van de eigenaren is de steen vervolgens in Naturalis nader onderzocht, en 
door Leo Kriegsman en de auteur van deze website als een L6 chondriet geclassifi-
ceerd. 
 
De meteoriet is ongeveer 9 cm groot, aan één kant iets afgerond en aan de andere 
kant voorzien van hoekige facetten die wijzen op het opbreken in meerdere stukken 
in de atmosfeer. De steen is, behoudens enkele kleine beschadigingen die bij de val 
op het dak zijn ontstaan, geheel met smeltkorst bedekt. Eén van de vlakke zijden 
heeft ‘duimafdrukken’ (regmaglypths) in de smeltkorst. 
 
In de weken na de identificatie heeft een team vrijwilligers onder leiding van de au-
teur van deze website en Felix Bettonvil van de Leidse Sterrewacht het gebied rond 
de inslaglocatie uitgekamd voor eventuele mogelijke andere neergekomen brokstuk-
ken. In totaal is zo'n 68 hectare afgezocht. Er is niets gevonden. De ondergrond in het 
gebied is zeer zacht en er is veel oppervlaktewater. Een deel van het gebied is een 
moerassig laagveen. De kans dat er nog iets wordt gevonden is daarom erg klein. 
Op maandag 26 juni 2017 werd het bestaan van de meteoriet officieel door Naturalis 
bekend gemaakt, wat veel persaandacht opleverde. 
 
Bronnen: 
https://topstukken.naturalis.nl/object/diepenveenmeteoriet 
https://www.destentor.nl/zwolle/meteoriet-die-12-september-over-ons-hoofd-vloog-is-
een-zusje-van-de-steen-in-diepenveen~a4db39f2/ 
De Nederlandse meteorieten (xs4all.nl) 

 

https://topstukken.naturalis.nl/object/diepenveenmeteoriet
https://www.destentor.nl/zwolle/meteoriet-die-12-september-over-ons-hoofd-vloog-is-een-zusje-van-de-steen-in-diepenveen~a4db39f2/
https://www.destentor.nl/zwolle/meteoriet-die-12-september-over-ons-hoofd-vloog-is-een-zusje-van-de-steen-in-diepenveen~a4db39f2/
https://langbrom.home.xs4all.nl/meteorieten/udennl.html
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Heerschappij der dino's blijkt mede mogelijk te zijn gemaakt door een 
tot voor kort onbekende massa-extinctie 
 
Wetenschappers hebben een nieuwe massa-extinctie ontdekt. Het gaat om 
omvangrijke crisis die zo’n 233 miljoen jaar geleden plaatsvond. De kritieke 
omstandigheden betekende het einde voor veel organismen, maar leidde ook tot 
nieuw leven. Want dankzij de enorme massa-extinctie kwamen de dinosaurussen 
op, die vervolgens gedurende miljoenen jaren wisten te floreren. 
 

 
 
Massa-extinctie 
Het gebeurt niet vaak dat er een nieuwe massa-extinctie wordt ontdekt. Dergelijke 
gebeurtenissen zijn namelijk zo verwoestend, dat ze zich niet gemakkelijk in het 
fossielenbestand kunnen verschuilen. Vaak steken ze er met kop en schouders 
bovenuit. Toch lijkt het erop dat wetenschappers iets over het hoofd hebben gezien. 
In een nieuwe studie beoordeelden onderzoekers geologisch en paleontologisch 
bewijsmateriaal en kwamen tot een onomstotelijke conclusie: zo’n 233 miljoen jaar 
geleden moet er wel een massa-extinctie hebben plaatsgevonden. Het betekent dat de 
aarde niet vijf, maar wel zes keer getroffen is door een massale uitsterving. De crisis 
is Carnian Pluvial Episode genoemd. “Tot dusverre hebben paleontologen vijf grote 
massa-extincties ontdekt die in de afgelopen 500 miljoen jaar hebben plaats-
gevonden,” zegt onderzoeker Jacopo Dal Corso. “Elk van deze massale uitstervingen 
had een diepgaande effect op de evolutie van de aarde en op het leven zelf. Wij 
presenteren nu de ontdekking van een andere grote massa-extinctie. Deze speelde 
duidelijk een belangrijke rol bij herstellen van het leven op het land en in de oceanen 
en droeg op die manier bij aan de opkomst van moderne ecosystemen.” 
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De zes massa-extincties op een rij 
De afgelopen 540 miljoen jaar hebben er dus in totaal zes massa-extincties 
plaatsgevonden; oftewel het wereldwijd massaal uitsterven van vele soorten 
organismen in een relatief korte tijd. De massa-extincties op een rij: 
 
1. De eerste massa-extinctie – de Laat-Ordovicische massa-extinctie – vond zo’n 445 
miljoen jaar geleden plaats en werd mogelijk veroorzaakt doordat het wereldwijde 
klimaat afkoelde of door een gammaflits die een imploderende nabije ster 
teweegbracht. 
 
2. De tweede massa-extinctie – de Laat-Devonische extinctie – gebeurde zo’n 360 
miljoen jaar geleden. Een mogelijke oorzaak is de opkomst van landplanten of een 
meteorietinslag.  
 
3. In de overgang tussen het Perm en het Trias zo’n 252 miljoen jaar geleden vond de 
derde massa-extinctie plaats; de Perm-Trias massa-extinctie. Deze werd mogelijk 
veroorzaakt door methaanproducerende bacteriën.  
 
4. Dan volgt de nieuw ontdekte massa-extinctie, de Carnian Pluvial Episode waarover 
in dit artikel gesproken wordt. 
 
5. De vijfde massa-extinctie omvat de Trias-Jura extinctie die zo’n 202 miljoen jaar 
geleden op het toneel verscheen. Aan deze massale uitsterving zouden 
vulkaanuitbarstingen ten grondslag liggen.  
 
6. De Krijt-Paleogeen massa-extinctie is de laatste in. het rijtje. Deze crisis kan ook 
wel als de meest bekende worden aangemerkt. De extinctie vond zo’n 66 miljoen jaar 
geleden plaats en maakte een einde aan het dinotijdperk. Waarschijnlijk kan voor 
deze massale uitsterving de inslag van een meteoriet als schuldige aangewezen 
worden. 
 
De oorzaak van de Carnian Pluvial Episode is hoogstwaarschijnlijk desastreuse 
vulkaanuitbarstingen in de westelijk gelegen Canadese provincie Wrangellia.  
De vulkanen spuugden enorme hoeveelheden vulkanisch basalt uit wat over een 
groot deel van de westkust van Noord-Amerika neer regende. “De uitbarstingen 
bereikten het hoogtepunt tijdens de Carnian,” zegt Dal Corso. “Toen ik de 
geochemische signatuur van de uitbarstingen bestudeerde, ontdekte ik een aantal 
enorme effecten op de wereldwijde atmosfeer. Ze waren zo immens, dat er grote 
hoeveelheden broeikasgassen zoals kooldioxide de atmosfeer in werden gepompt. 
Dit leidde tot verschillende pulsen van opwarming.” 
 
Klimaatverandering 
Door deze opwarming regende het op aarde meer, iets dat al wel eerder in het 
fossielenbestand is opgevallen. Deze periode van regenval werd namelijk al in de 
jaren tachtig door twee geologen ontdekt. De vochtige periode duurde zo’n 1 miljoen 
jaar. En dat had een grote weerslag op het leven op aarde. De klimaatverandering 
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leidde namelijk tot een groot verlies aan biodiversiteit in de oceanen en op het land. 
Maar de een zijn dood is de andere zijn brood. Want na deze massale uitsterving 
domineerden nieuwe groepen de aarde en ontstonden er andere ecosystemen. De 
verschuiving in het klimaat stimuleerde bijvoorbeeld de groei van planten en de 
uitbreiding van moderne naaldbossen. “De nieuwe flora waren waarschijnlijk heel 
voordelig voor overlevende herbivore reptielen,” vertelt onderzoeker Mike Benton. 
 
Dinosaurussen 
Bovendien ontstond er dankzij de extinctie letterlijk ruimte voor de dinosaurussen. 
Volgens de onderzoekers is er namelijk een verband te leggen tussen de Carnian 
Pluvial Episode en de opkomst van het dinotijdperk. Hoewel dinosaurussen tijdens 
deze crisis al wel over de aarde struinden – de eerste dino’s zouden rond 245 miljoen 
jaar geleden zijn ontstaan – bleven ze zeer zeldzaam tót de Carnian Pluvial Episode. 
We weten nu dat dinosauriërs zo’n 20 miljoen jaar eerder ontstonden,” vertelt 
Benton. “Maar ze kwamen maar mondjesmaat voor en waren onbelangrijk totdat 
het Carnian Pluvial Episode toesloeg. Dankzij de plotselinge droge omstandigheden na 
de vochtige periode kregen de dino’s een kans.” 
 
Andere dieren 
Ook andere dieren wisten dankzij de Carnian Pluvial Episode te floreren. Naast de 
dino’s verschenen er in dezelfde tijd namelijk ook andere groepen planten en dieren 
waaronder enkele van de eerste schildpadden, krokodillen, hagedissen en de eerste 
zoogdieren. Maar niet alleen op het land veranderde de boel. Zo markeert de Carnian 
Pluvial Episode het begin van de opkomst van koraalriffen en ontstonden er veel van 
de hedendaagse groepen plankton. Dit duidt op ingrijpende veranderingen in de 
oceaanchemie en de koolstofkringloop. 
 
Dankzij de bevindingen weten we nu niet alleen hoe het dinotijdperk eindigde, maar 
ook hoe deze begon. Iets waar tot nu toe niet veel over bekend was. En het lijkt erop 
dat de heerschappij der dino’s niet alleen eindigde met een crisis: het begon er ook 
mee. Ironisch genoeg zouden zij zo’n 180 miljoen jaar later op vergelijkbare wijze 
ruimte maken voor andere soorten, waaronder grotere zoogdieren en uiteindelijk de 
mens. 
 
V. Lammerse, Scientias, september 2020 
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Sibelco kan nog wel zeventig jaar vooruit in steengroeve Winterswijk 
 
Tot het jaar 2090 kan het bedrijf Sibelco nog vooruit met het afgraven van 
muschelkalk in de steengroeve van Winterswijk. ,,Althans, zolang ons product 
nog nodig is in de asfalt- en betonindustrie”, maakt site-manager Gerard ten Dolle 
als voorbehoud. 
 
 

 
Sibelco-managers Piet Jaspers (links) en Gerard ten Dolle bij de steengroeve in Winterswijk. 
(Red.: Piet Jaspers is onlangs met welverdiend pensioen gegaan)  Foto: Jan van den Brink © 
 
De bijzondere laag muschelkalk ten noorden van Winterswijk is circa vier kilometer 
lang en zo’n 500 meter breed. Door een speling in de aardverschuivingen miljoenen 
jaren geleden ligt deze laag hier dicht aan de oppervlakte. In 1932 was het 
transportbedrijf Hannink die het ‘goud’ in de Winterswijkse bodem ging winnen. 
Hannink haalde namelijk eerder al vrachtwagens vol kalk uit Duitsland voor de 
wegenindustrie. 
 
,,Die kalk kunnen we zelf ook afgraven hier in Winterswijk, bedacht hij in de 
crisisjaren", vertelt Gerard ten Dolle, sitemanager van Sibelco in Winterswijk.  
Maar de kalk bleek helemaal niet geschikt voor rechtstreekse toepassing in de 
wegenbouw. Het spoelde zo weg. In de landbouw had het wel nut, want door de 
vermalen kalksteen over het land uit te strooien kon de PH-waarde van de steeds 
zuurder wordende landbouwgrond worden opgekrikt. Een toepassing van de 
kalk uit de groeve die overigens nog steeds wordt gebruikt. 
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Zeer open asfalt beton 
Na de Tweede Wereldoorlog werd er voor de Winterswijkse kalk alsnog een goede 
toepassing voor de wegenindustrie bedacht. Het kalksteenmeel blijkt namelijk ideaal 
als verhardend vulmiddel voor asfalt waarin het zachte bietumen is verwerkt. ,,We 
werken nauw samen met de Nederlandse asfaltindustrie en proberen een steeds 
beter mengsel te produceren", vertelt Ten Dolle, die bij Sibelco begon als hoofd van 
het laboratorium. Vol trots laat hij een monster zien van zeer open asfalt beton (zoab) 
waar het Winterswijkse kalksteen in is verwerkt. ,,Een Nederlandse uitvinding die 
het geluid op wegen met 10 decibel reduceert.” 
 
Het is niet alleen de kalksteen die voor de verharding van het asfalt zorgt. 
,,Daarnaast leveren we een mix van kalk en reststoffen voor asfalt en beton. We 
gebruiken reststoffen van onder meer de wateronthardingsbedrijven, waterzuivering 
en vliegassen van de slib- en afvalverbrandingsinstallaties. Door dit hergebruik 
wordt bijgedragen aan de circulaire economie.” De vliegassen worden opgeslagen in 
de twee grote betonnen silo's op het terrein. 
 

 
Piet Jaspers en Gerard ten Dolle op het uitkijkpunt bij de groeve. © Jan van den Brink 
 
Grote molens 
Het hart van de fabriek aan de Steengroeveweg, waar 25 mensen in vaste dienst 
werken, zijn de grote molens waar het opgegraven kalk en andere grondstoffen 
worden vermalen tot een fijn poeder. Om de productie voor de asfalt- en 
betonindustrie bij te houden, draait de fabriek door de week 24 uur per dag.  
,,Door de corona en de stikstofproblemen in Nederland staat de wegenaanleg op een 
lager pitje. Dat merken wij ook", erkent duurzaamheidsmanager Piet Jaspers van het 
Antwerpse hoofdkantoor van Sibelco, dat wereldwijd 145 vestigingen telt. 
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,,Wij produceren in Winterswijk namelijk alleen naar behoefte. We hebben geen 
voorraad. We zijn net een soort bol.com: wat je vandaag om 14.00 uur bestelt, krijg je 
morgen per vrachtwagen geleverd. Deze wijze van levering is essentieel bij wegen- 
en betonbouw.”Inmiddels is Sibelco in steengroeve nummer 4 aan het werk. 
Nummer 2 is al teruggegeven aan de natuur. In deze groeve broedt al jaren een 
oehoe. Groeve nummer 3 wordt onder andere in gebruikt door het 
Steengroevetheater, waardoor in de zomer bijzondere theaterspektakels worden 
uitgevoerd. En een deel van groeve 3 is bestemd voor paleontologisch onderzoek en 
rondleidingen van de VVV. 
 

 
Kaartje uit het Ruimtelijk Afspraken Kader van de steengroeve van Sibelco. © DG 
 
Bezoekerscentrum 
Aan de rand van groeve 4 is het bezoekerscentrum van stichting Terra Temporalis 
gepland. Een plek waar bezoekers de steengroeve kunnen overzien en de gevonden 
fossielen kunnen bewonderen. Het onderzoek naar fossielen en mineralen in de 
steengroeve is al vele jaren gaande, door professionele en amateurpaleontologen.  
Er worden bijzondere ontdekkingen gedaan, onlangs door  paleontoloog Jelle 
Reumer in het boek Gids voor de Winterswijkse steengroeve beschreven. De fossielen 
hebben een ouderdom van ongeveer 245 miljoen jaar en bieden een unieke blik op de 
Nederlandse prehistorie. 
 
Voor Sibelco liggen de groeve 5 en 6 nog in het verschiet. Het is nu nog landbouw-
grond. Maar als alle vergunningen en  bestemmingsplanwijzigingen rond zijn - een 
proces van zeker tien jaar - kan ook daar begonnen worden met kalkwinning. ,,Dan 
zijn we nog niet klaar in groeve 4, hoor. Daar gaan we nog tot 30 meter diep. Maar 
voor de mix van ons kalksteenmeel is het goed om uit verschillende lagen te kunnen 
putten, vandaar", aldus Ten Dolle. 
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Circulaire samenleving 
Als de vergunningen voor groeve 5 en 6  binnen zijn, kan Sibelco nog zeker zeventig 
jaar vooruit. Oftewel tot het jaar 2090. ,,Als we dat halen", zegt Piet Jaspers. Hij houdt 
een slag om de arm. ,,In Europa ligt de wens om in 2050 een circulaire samenleving 
te hebben. Dus dan zou het delven van grondstoffen niet meer nodig zijn. Dan 
zouden we asfalt moeten maken van alleen reststoffen. Ik weet het niet. Ik denk dat 
er altijd behoefte blijft bestaan aan primaire grondstoffen.” 
 
Bezwaren tegen bedrijvigheid in natuurgebied 
Tegen de activiteiten van Sibelco, dat pal naast het Natura 2000 gebied Willinks 
Weust, zijn de laatste jaren meerdere bezwaren gerezen. Buren op 650 meter afstand 
ervaren toenemende geluids- en lichtoverlast. ,,Nu in Willinks Weust veel bomen 
worden gekapt, hebben wij er meer last van”, zegt Rosita te Hofsté. Zij heeft al een 
handhavingsverzoek ingediend bij de provincie Gelderland voor zowel de natuur- 
als milieuwet, maar die is afgewezen omdat Sibelco zich volgens de provincie aan 
alle regels houdt. Sibelco en de provincie hebben meerdere geluidstesten uitgevoerd 
bij het huis van Te Hofsté, maar die wijzen uit dat de normen niet worden 
overschreden. Gerard ten Dolle betreurt de klachten richting het bedrijf dat er al 
bijna 90 jaar zit. ,,We proberen alle overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Zodra er 
een klacht komt uit de buurt gaan we er serieus op in. En uiteraard werken wij 
binnen de normen van onze milieuvergunning.” 
 
Bron: De Gelderlander, oktober 2020 
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DE VERDWENEN BOORTOREN IN 'T HAANTJE 
 
‘Het was alsof je vlakbij een startende straaljager stond.’ 
 
Dankzij een bijzonder interessant gesprek dat Gerard Goris met een collega had 
en het nodige speurwerk dat hij naar aanleiding hiervan vervolgens verrichte, 
kunnen we hier dit bizarre verhaal uit de vorige eeuw presenteren. 
 
Metershoge boortoren in enkele seconden opgeslokt 
Het gas gierde bij wijze van spreken om je oren. Een fontein van modder en water 
spoot met reuzenkracht metershoog de lucht in. Het regende modder, er klonk een 
oorverdovend lawaai. De boortoren van dikstaal en bijna vijftig meter hoog, knakte 
even voorover en verdween in enkele seconden gracieus in de gaskrater. Opgeslokt 
door de onrustige aarde. Er werd nooit meer iets van teruggezien. 
 
We schrijven de datum 1 december 1965 
De plaats: ’t Haantje, een buurtschap vlakbij Sleen. Om preciezer te zijn: de boor-lo-
catie Sleen 2 van de Nederlandse Aardolie Maatschappij op nog geen honderd  
meter van het Oranjekanaal. Het is ’s middags half vier. Op de boorlocatie is de sfeer 
gespannen want het gaat niet goed met de boring. Zo’n twintig man, vooral Fransen 
van de boormaatschappij Forex, zijn zenuwachtig in de weer. Ze hebben de afgelo-
pen dagen weinig geslapen, want er waren problemen met het boren. Nu dreigt de 
boel volledig uit de hand te lopen. 
 

De boortoren in ’t Haantje. 
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Delhaas was destijds assistent-exploitatie-ingenieur. Tegen een verslaggever van 
deze krant vertelde hij later dat hij in de buurt van de boortoren ‘molshopen’ zag 
ontstaan. Daar borrelde gas omhoog. Naast het boorgat! Ook in de boorput zelf 
kwam het gas nu naar boven. De put ‘kotste gas’, zoals Delhaas zegt. Hij sloeg groot 
alarm: “Wegwezen was het parool. We waren nog bezig met ontruimen toen veertig 
meter bij ons vandaan het gas eruit gierde. Een fontein van wel dertig meter hoog. 
Ongelooflijk, wat een kracht. Een kabaal, onbeschrijflijk. Het was alsof je vlak naast 
een startende straaljager stond”. 
 
Wat is er gebeurd?  
Op 2 november was er op de locatie Sleen begonnen met een boring om het gasveld 
bij ’t Haantje in exploitatie te brengen. In enkele weken wordt een diepte bereikt van 
ruim 1800 meter. Er zijn wat problemen met het boren door een laag zwakke steen 
die het boorgat verstopt maakt. Dan stuit de boorploeg echter op een keiharde steen-
laag. Ook die barrière wordt genomen maar dan blijkt dat onder die steenlaag gas te 
bevinden onder extreem hoge druk. Waar een druk van 140,150 bar op die diepte 
normaal is, heeft het gas hier een druk van bijna 300 bar. “We wisten niet dat achter 
die prop zo’n gasexpansie zat. We verwijderden de prop en kregen meteen de volle 
laag. Toen was het heel vlug gebeurd. We kregen de volle mep van de gasdruk te 
verduren”, vertelt Delhaas. 
 
Uit de diepe ingewanden van de aarde zoekt het gas zich een weg naar boven. Door 
de poreuze aardlagen, die rond het boorgat bovendien zijn gekraakt, borrelt het gas 
zo’n 1850 meter omhoog. Bloeb, blurb. Alsof de aarde boertjes laat. Eerst zijn het 
kleine kratertjes die aan het oppervlak ontstaan, maar al snel worden die groter.  
Tot een grote eruptie de aarde met grof geweld opensplijt! Een fontein van dertig 
meter hoog, een krater van enkele tientallen meters doorsnee en een boorinstallatie 
van vier miljoen gulden (guldens uit 1965!) verdwijnt in de grond zonder een spoor 
achter te laten. 
 
’t Haantje is wereldnieuws 
De gaseruptie en de spectaculaire gevolgen daarvan maken ’t Haantje enkele dagen 
tot wereldnieuws. Dergelijk natuurgeweld is zeldzaam. Gelukkig zijn er geen per-
soonlijke ongelukken gebeurd, maar een boortoren die geheel door de aarde wordt 
verzwolgen, daarvoor komen verslaggevers van heinde en verre naar Sleen.  
Het macabere landschap rond de boorput spreekt tot de verbeelding. 
 
Op 4 december meldt de krant: 

 

“De ingewanden der aarde zijn in Sleen nog steeds niet tot rust gekomen.  

Gisteren nog braakte zij een baaierd van grauwe modder, zout water en gas  

uit haar binnenste. Helaas heeft de NAM nog geen poging kunnen doen de put dood 
te maken. De losgebroken oerkrachten laten zich voorlopig niet temmen …” 
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Vanuit de lucht is het alsof de maan van dichtbij wordt gefotografeerd. 
Een grote ronde krater, glad en in het midden wat restanten van de installatie. 
 
Modderpoel 
Na drie weken werkt de krater nog steeds. Het borrelt voortdurend. “Het onherberg-
zame oord is voor iedereen afgesloten”, meldt een verslaggever. En hij beschrijft: “De 
weilanden rond de krater zijn herschapen in een maanlandschap. Kleine erupties 
hebben overal in de bodem gaten geslagen. Het terrein is levensgevaarlijk, vooral als 
de grote krater tot rust is gekomen. Men weet dan namelijk niet waar de volgende, 
grote eruptie zal plaats vinden.” 
 
Om de borrelende gasput weer onder controle te krijgen, boort de NAM vanaf een 
nieuwe locatie 600 meter verderop schuin een gat naar de oude boorput. Met het kar-
wei zijn ruim twee maanden gemoeid. Op 21 februari 1966 meldt de NAM echter tri-
omfantelijk: Sleen 2 is met succes afgesloten, er zijn geen gaserupties meer. Daarvoor 
was het nodig zo’n 400 ton (400.000 kilo) cement 1800 meter diep het boorgat in te 
spuiten. Een verslaggever ter plaatse meldt: 

 
“Duizenden kubieke meters zand liggen als een dijk rondom de gedoofde krater.  

 Te zien is een verraderlijk meertje van drijfzand met een doorsnee van een  
 kleine honderd meter.” 
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Ravage als gevolg van het natuurgeweld … 

 
Telexbericht    Telexbericht    Telexbericht    Telexbericht 

 

Sleen 17/2 (ANP)- alhoewel daaromtrent nog geen enkele zekerheid bestaat, heeft 

de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) een goede hoop, over enkele dagen de 

gaskrater in de Drentse gemeente Sleen, waaruit de laatste dagen weer constant 

gas en modder naar boven spuit, te temmen. Gisteravond heeft men aan de hand 

van onderaardse metingen kunnen vaststellen, dat rond de buizen van de zoge-

naamde defiatieboring - dat is de tweede boring op een afstand van zeshonderd 

meter, die bedoeld is om de gaseruptie tot rust te brengen - de gasdruk aanmer-

kelijk minder is dan op het punt waar de krater ontstond. Hier spoot het gas 

namelijk onder een druk van 285 atmosfeer naar boven. 

 

ir. H.J. de Ruiter, chef exploitatie van de NAM, zei vanmorgen op een perscon-

ferentie in Emmen, dat deze lage druk zeer gunstige indicaties geeft voor het 

slagen van de operatie. De tweede boring heeft op dit moment een verticale 

diepte bereikt van 1.925 meter, ongeveer tachtig meter onder de top van de 

laag, die de uitbarsting op 1 december van het vorig jaar veroorzaakte. De 

lengte van het schuin geboorde gat bedraagt 2.065 meter. Het einde van het ge-

devieerde gat bevindt zich nu nabij het punt, waar de eerste boring de gaslaag 

penetreerde. 

 

Anekdote 

Bewakingspersoneel en omwonenden van de “gasgeiser” hebben in de nacht van 

donderdag, 2 december op vrijdag 3 december enkele bange ogenblikken doorge-

maakt. Een snel opzettende onweersbui wekte namelijk velen uit een diepe slaap 

en het gerommel van de donder deed aanvankelijk vermoeden dat er iets met de 

spuiter aan de hand was. Spoedig had men echter de werkelijke oorzaak van ’t 

lawaai door en kon iedereen weer rustig gaan slapen. 
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De boorlocatie een dag na de gaseruptie. 
 
Knapzakroute 
Weinig herinnert daar bij het Oranjekanaal nog aan de gaseruptie van 1965. Toen het 
’t Haantje wereldnieuws was. De mensen in het buurtschap weten er natuurlijk nog 
wel over te vertellen en er komen nog regelmatig mensen kijken. Er loopt een toeris-
tische Knapzakroute vlak langs het voormalige rampgebied. Veel is er voor de be-
langstellende toeristen echter niet te zien. Wat bomen in een weiland. 
 
Het verhaal van ’t Haantje is ook vooral een verhaal over wat er niet te zien is.  
De boortoren die er was, maar er niet meer is. Die zomaar van het ene moment op 
het andere verdween. Het is ook het verhaal over gas en dat zie je immers nooit. Gas 
dat bij ’t Haantje bovendien op een diepte van 1850 meter onder de grond zat en dat 
geen kant op kon. Dat het door de eeuwen steeds verder onder druk kwam te staan.  
Meer druk, steeds meer druk. Tot mensen er een gaatje in boorden. 
Toen kon het eruit … 
 
 
Bronnen: 
De verdwenen boortoren in 't Haantje op 1 december 1965 | Geschiedenis Coevorden 
Het verhaal van een dorp dat wereldnieuws werd | NAM 

 
 
 
 
 
   

https://geschiedeniscoevorden.nl/sleen/de-verdwenen-boortoren-in-t-haantje
https://www.nam.nl/nieuws/2020/het-verhaal-van-een-dorp-dat-wereldnieuws-werd.html
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Dinobot gevonden op Schots eiland 
 
Paleontologen hebben op het eiland Eigg voor de westkust van Schotland een 
dinosaurusbot gevonden van 166 miljoen jaar oud. Het stuk bot van ruim 50 
centimeter was waarschijnlijk van een stegosauriër, schrijven de onderzoekers 
in hun studie (link). Het is pas de tweede vindplaats van dinosaurusfossielen in 
Schotland. Eerder zijn die alleen gevonden op het eiland Skye. Op Eigg zijn al  
wel veel andere fossielen ontdekt, van zeereptielen, schildpadden en vissen. 
 

 
 
Het bot werd al in mei 2017 ontdekt door de Schotse wetenschapper Elsa Panciroli. 
Ze vertelt tegen de BBC (link) dat ze aan het eind van een onderzoeksdag met 
collega's wat achterop was geraakt en ging rennen om hen weer in te halen. "Ik 
realiseerde me dat ik over iets heen was gerend, wat er gek uitzag. Het was niet 
meteen duidelijk om wat voor dier het ging, maar we hadden geen twijfel dat het  
van een dinosaurus was." 
 
Er zit ook een Nederlands tintje aan de ontdekking. De Utrechtse onderzoeker Femke 
Holwerda identificeerde het als een kuitbeen uit de achterpoot. In eerste instantie 
dacht ze dat het van een langnekdino moest zijn geweest, omdat het een vergelijk-
bare grootte had. "Het merendeel van de botten van Skye was ook afkomstig van 
langnekken", zegt ze. Maar de proporties van het bot brachten de onderzoekers aan 
het twijfelen: het was lang en dun in plaats van robuust. Toen uit microscopisch 
onderzoek bleek dat de botstructuur kenmerkend is voor stegosauriërs, was het voor 
hen duidelijk. Ze hopen meer botten en misschien pootafdrukken op Eigg te vinden 
die hun aanname ondersteunen. Holwerda: "Maar tot dan toe houden we het dus op 
een stegosauriër. Het dier is, met een knipoog, al omgedoopt tot Steiggosaurus." 
 
Bron: NOS, September 2020 

https://www.cambridge.org/core/journals/earth-and-environmental-science-transactions-of-royal-society-of-edinburgh/article/first-dinosaur-from-the-isle-of-eigg-valtos-sandstone-formation-middle-jurassic-scotland/E693241375EDAE51AE47243C4548AF53/core-reader
http://bbc.com/news/uk-scotland-highlands-islands-53917742
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Siberische rendierherders vinden intacte holenbeer uit de IJstijd 
 
Siberische rendierherders zijn in het Russische poolgebied op een intacte 
holenbeer uit de IJstijd gestuit. Het is voor het eerst dat er een karkas met weefsel 
is gevonden van de uitgestorven diersoort. 
 

 
Holenbeer uit de IJstijd.  © AP 

 
Tot nu toe waren alleen schedels en andere botten van holenberen gevonden. 
Volgens wetenschapper Lena Grigorieva van de Noordoostelijke Federale 
Universiteit in Jakoetsk is de vondst van wereldbelang. Alle organen en zelfs de neus 
zitten op hun plaats, zegt ze in een verklaring. Onderzoekers hopen uit de stoffelijke 
resten dna te kunnen bemachtigen. 
 
Het exemplaar, dat volgens eerste schattingen leefde tussen 22.000 en 39.500 jaar 
geleden, werd gevonden op de Ljachovski-eilanden, tussen de Laptevzee en de Oost-
Siberische Zee. De prehistorische holenbeer (Ursus spelaeus) stierf ongeveer 15.000 
jaar geleden uit, aldus de universiteit. Nader onderzoek moet de leeftijd van het 
karkas verder preciseren. 
 
De smeltende permafrost in Siberië heeft de laatste jaren overblijfselen van meer 
prehistorische diersoorten blootgelegd, waaronder mammoeten, wolharige 
neushoorns en holenleeuwwelpen. 
 
Bron: De Gelderlander, september 2020

https://www.gelderlander.nl/wetenschap/siberische-rendierherders-vinden-voor-het-eerst-een-volledig-intacte-holenbeer-uit-de-ijstijd~a59cb3b0/176139347/
https://www.gelderlander.nl/wetenschap/siberische-rendierherders-vinden-voor-het-eerst-een-volledig-intacte-holenbeer-uit-de-ijstijd~a59cb3b0/176139347/


 
23 

 

 



 
24 

 

 

Programma verenigingsavonden NGV Afdeling Winterswijk 
 
 

Lezingen eerste helft 2021 

 
 

 Ma. 11 jan. Gaat niet door i.v.m. corona-maatregelen. 
 

 Ma. 8 febr. Gaat niet door i.v.m. corona-maatregelen. 
 

 Ma. 8 maart. Onder voorbehoud van eventuele corona-maatregelen.          
Onze trouwe gast Eric Mulder. ‘Het ontstaan van het leven’. 

 
 Ma. 12 april.  Onder voorbehoud van eventuele corona-maatregelen.          

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. Onder voorbehoud van eventuele corona-maatregelen.             
‘Inloopavond’. Een soort uitgebreide leden-voor-leden bijeenkomst. Hierbij 
komen diverse activiteiten aan bod. 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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Jelle’s Weekdier      
 

Slangster    
 
Nightwish-frontvrouw Floor Jansen heeft haar fossiele slangster 
 
Het zal u wellicht verbazen dat er een verband bestaat tussen een 66,7 miljoen jaar 
oude fossiele slangster en de zangeres van een symfonische metalband, maar dat 
verband is er en het heet Ophiomitrella floorae. 
 
Slangsterren zijn zogeheten stekelhuidigen en daarmee verwant aan zeesterren, 
zeelelies, zee-egels en zeekomkommers. Stekelhuidigen ofwel Echinodermata (van het 
Griekse echinos, stekel en derma, huid) vormen een diergroep die uitsluitend in zee 
voorkomt. Ze bestaan al heel lang; de oudste soorten kwamen voor in het Cambrium, 
een half miljard jaar geleden. Ze gaan dus al even mee en vormen nog altijd een 
succesvolle diergroep. De meeste soorten bezitten harde onderdelen waardoor ze 
ook dikwijls in fossiele toestand kunnen worden aangetroffen. Zee-egels zijn de 
bekendste voorbeelden, meestal bolronde fossielen met een maat die varieert tussen 
die van een druif en een grapefruit. 
 
Fossiele zeelelies zijn algemener, maar zelden intact. Ze bestaan uit duizenden kleine 
kalkplaatjes en -schijfjes en zijn meestal volledig uiteengevallen, alsof iemand een 
doos met knopen en kraaltjes heeft leeggekieperd. Er zijn gesteenten die vrijwel 
geheel uit harde onderdelen van stekelhuidigen bestaan; er worden beelden en 
grafzerken van gemaakt. Het is dus niet bijzonder om fossiele Echinodermata te 
vinden en losse onderdelen ervan al helemaal niet. Maar dat de vondst van een 
slangster een nieuwe soort voor de wetenschap oplevert, dat is wel heel bijzonder. 
 
Slangstermateriaal  
Al in de jaren negentig van de vorige eeuw werd in de voormalige Enci-groeve bij 
Maastricht slangstermateriaal gevonden dat destijds met een vraagteken van een 
naam werd voorzien. De publicatie waarin de beschrijving stond vermeld, maakte 
onderdeel uit van het proefschrift van John Jagt, een anglicist die paleontoloog werd, 
op fossiele stekelhuidigen promoveerde en sinds 1991 conservator bij het Natuur-
historisch Museum Maastricht is. Met twee Luxemburgse paleontologen heeft hij nu 
dat vraagteken verwijderd en het slangsterretje van een naam voorzien. 
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Het fossiel dat als referentie dient voor de soortbeschrijving (het zogeheten holotype) 
is een minuscuul kalken dingetje, de laterale armplaat, een onderdeeltje van een van 
de vijf armen van de slangster. Het dingetje is ruim 1 millimeter lang en is voorzien 
van een rijtje van acht niervormige littekentjes waar ooit kleine stekeltjes aangehecht 
hebben gezeten. Op grond van vormkenmerken werd geconcludeerd dat het 
frutseltje afkomstig is van de arm van een soort van het ook nu nog voorkomende 
geslacht Ophiomitrella, maar dan niet van een reeds bekende soort. Er moest dus een 
nieuwe naam worden verzonnen, maar in plaats van de soort te vernoemen naar de 
vindplaats, de vinder of een collega kozen de auteurs voor een bewonderde vertolker 
van hun favoriete muzieksoort. Dat gebeurt vaker, er zijn ook ooit soorten vernoemd 
naar The Beatles, naar Lemmy Kilmister van Motörhead of Frank Zappa.  
Nu dus naar Floor Jansen. 
 
In vertaling luidt de opdracht: ‘Genoemd naar Floor Jansen, leadzanger van de Finse 
band Nightwish als erkenning voor haar lange carrière in metal, haar grote interesse 
in (paleo)biologie en het gebruik van fossielen voor het artwork van de band’. Hoe 
wetenschap en muziek elkaar ontmoeten in een piepklein fossieltje. 
 
Jelle Reumer, Trouw, augustus 2020 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Floor Jansen  

   
  Voor Trouw bespreekt Jelle iedere week een dier dat het nieuws haalt. 
 

https://www.trouw.nl/auteur/Jelle%20Reumer
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'Flamboyante' dinosaurus met nooit eerder ontdekte  
'versieringen' gevonden 
 

 
Ubirajara jubatus 
 
Paleontologen hebben een "flamboyante" dinosaurus ontdekt, die uiterlijke 
versieringen heeft die nog nooit eerder bij dino's zijn gezien, zo schrijven de 
Britse, Duitse en Mexicaanse onderzoekers in het vakblad Cretaceous Research. 
Er steken vier stekels uit de schouders van de Ubirajara jubatus, waarvan de 
functie nog onduidelijk is. 
 
De Ubirajara jubatus leefde ongeveer 110 miljoen jaar geleden in wat tegenwoordig 
Brazilië is. Het dier was ongeveer net zo groot als een kip. De uitsteeksels zijn uniek. 
Naast de opvallende 'antennes' heeft het dier ook manen van lange vacht over de rug 
lopen, die nog intact zijn gebleven. Mogelijk gebruikte het dier dit 'flamboyante' 
uiterlijk om een partner te vinden of bijvoorbeeld om vijanden af te schrikken. 
 
Dit soort gedrag doet denken aan hedendaagse pauwen, waarvan de mannetjes een 
opvallende verentooi hebben om vrouwtjes te imponeren. Mogelijk is de Ubiraja 
jubatus het antwoord op de vraag waar een pauw zijn veren vandaan heeft gehaald. 
De onderzoekers kunnen het geslacht van de opvallende dino niet met zekerheid 
vaststellen. Maar als ze kijken naar hoe hedendaagse mannetjesvogels vaak meer 
opvallende uiterlijke kenmerken hebben dan vrouwtjes, is het waarschijnlijk dat het 
gevonden fossiel een mannetje was. 
 
 
Bron: NU.nl, december 2020   
 
  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0195667120303736
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Fund im SteinbruchErstmals Nagetierchen aus der Kreidezeit 
in Deutschland nachgewiesen 
 

Forscher haben zwei neue Arten entdeckt: Die kleinen Nagetierchen 
lebten zur Zeit der Dinosaurier auf dem Gebiet des heutigen 
Sauerlands. 
 

 
Zwei neue Spezies: Die Arten lebten zu Zeiten der Dinosaurier 
Foto: LWL / Sibbick 
 
Wissenschaftler haben bei der Auswertung von Fossilienfunden aus dem 
Sauerland in Deutschland erstmals rund 125 Millionen Jahre alte Nagetierchen 
nachgewiesen. Gleich zwei neue Arten aus der Kreidezeit konnte das 
Forscherteam anhand von Analysen winziger Zähnchen beschreiben, teilte der 
Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) in Dezember mit. 
 
»Bructerodon alatus« und »Cheruscodon balvensis« gehören den Angaben zufolge 
zur Gruppe der sogenannten Multituberculata, die auch die Nagetiere des 
Erdmittelalters genannt werden. Zwar seien die Tierchen nicht direkt mit den 
heutigen Nagern verwandt, ähnelten diesen aber, schreiben die Forscher im 
Fachmagazin »Cretaceous Research«. 
 
Auffällige Unterkieferschneidezähne 
Vertreter der neu entdeckten Spezies waren in etwa so groß wie Mäuse oder Ratten. 
Sie gehörten zu den Säugetieren und ernährten sich von Pflanzen. Auffällig sind die 
beiden stark nach vorne geneigten Unterkieferschneidezähne. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0195667120303864#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0195667120303864#!
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 Mini-Zähnchen: erster Nachweis von Säugetieren aus 
dem Erdmittelalter in Nordrhein-Westfalen. Foto: Achim Schwermann / LWL. 
 
Die Tierchen sind Bestandteil eines größeren Fundes, den Forscher unter Leitung der 
LWL-Paläontologen seit 2002 in einem Steinbruch bei Balve im Hönnetal gemacht 
haben, und der nun genauer analysiert wurde. Gemeinsam mit Forschern der 
Universität Bonn hatten die LWL-Experten 3D-Scans der entdeckten, nur etwa zwei 
Millimeter großen fossilen Zähnchen angefertigt, um deren Struktur zu analysieren. 
Die Nagetierchen seien im Zeitalter der Dinosaurier zwar durchaus häufig gewesen, 
hieß es. Dennoch seien Deutschland und Großbritannien die einzigen Länder in ganz 
Europa, in denen Stücke eines Kieferfragmentes eines Vertreters der 
Multituberculata aus der frühen Kreidezeit gefunden wurden. 
 

 
 
Das Problem: Die Skelettfragmente seien sehr klein. Forscher müssten sie in 
zeitintensiver Arbeit wie beim Goldwaschen mit Sieben aus den Gesteinsproben 
schlämmen, berichtet das Team. Oft fallen die fossilen Überreste beim industriellen 
Abbau von Gestein in Steinbrüchen erst gar nicht auf (mehr dazu lesen Sie hier). 
 
 
Der Spiegel, Wissenschaft, December 2020 
 
 

https://www.spiegel.de/wissenschaft/streit-um-steinbrueche-wenn-wertvolle-fossilien-zu-strassenschotter-werden-a-00000000-0002-0001-0000-000172728862
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Redactionele uitsmijter 
 
De inhoud van dit nummer van Mozaïek is enigszins afwijkend van andere edities.  
Omdat ons verenigingsleven dit jaar op een laag pitje stond, is daar helaas niet veel 
van terug te vinden in deze uitgave. Maar, met de welkome inbreng van onze immer 
ijverige voorzitter, heb ik er toch nog wat van kunnen maken. Op zoek naar de 
nodige verluchtingen kwam ik daarbij onderstaande illustratie tegen. 
 

 
THE EVOLUTION OF READING   © GoneReading 
 
Een ‘Darwineske’ weergave van de ontwikkeling van het lezen. Met de nodige 
artistieke vrijheden en een knipoog van de cartoonist. Wij lezers gaan (er op) vooruit 
zou je kunnen zeggen. Maar bij mij kwam hierbij wat anders opborrelen. 
Waar wordt gelezen, wordt ook geschreven. De ‘vooruitgang’ daarin heb ik 
hieronder weergegeven. Zonder artistieke vrijheden, maar wel met een knipoog? 
 

 
THE EVOLUTION OF WRITING      © Adam Haarhuis 
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Van de redactie 

 
 
Dank aan de inzenders voor jullie bijdragen aan  
de samenstelling van dit nummer van Mozaïek. 

 
Voor iedereen geldt wederom: voor de volgende editie graag  
uw bijdragen mailen aan de redactie: 

 
ahaarhuis@gmail.com   onder vermelding van: ‘Voor Mozaïek’ 

 
Kopij: 
 

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

 afbeeldingen met voldoende resolutie in jpg-format; 

 waar nodig graag een correcte bronvermelding erbij geven. 

 

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. 

 

mailto:ahaarhuis@gmail.com
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Wij wensen u een gelukkig en gezond nieuw jaar toe! 
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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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