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Voorwoord 
 

Wat een jaar is 2021 tot nu toe. Van 
strenge regels naar versoepelingen als 
een extra lichtpuntje rondom de langste 
dag. Elk half jaar is er een langste dag 
rond 21 juni op het noordelijk halfrond. 
Meestal gaat dit aan de meesten stil 
voorbij deze tijd met een mooie lange 
avondschemering. Anderen hebben er 
meer herinneringen aan door bijvoor-
beeld een lange zoektocht tot aan de 
schemer, een verre reis tot boven de 
poolcirkel of naar de Noordkaap, daar 
waar het niet donker wordt. 
 
Maar wat is lang, in tijd gemeten en hoe 
beleef je dat. Tijd is een constante, alleen 
de beleving is anders. Afhankelijk van 

de situatie of beleving krijg je regelmatig 
de reactie, als je meldt dat het tijd is aan 
het eind van een bezigheid, ‘nu al?’ of 
‘eindelijk!’. De tijd is te kort of wat duurt 
het lang. Maar laten we eerlijk zijn, in de 
(geologische) tijdschaal zijn dit maar 
nauwelijks meetbare momenten. 
 
Maar evengoed, er is nu ruim een jaar 
voorbij waarin wij als vereniging ook 
met de nodige beperkingen te maken 
hebben gehad en bijna niets is doorge-
gaan. Ook privé hebben we onze activi-
teiten moeten aanpassen. Thuiswerken, 
online lessen, et cetera, et cetera. We zijn 
waarschijnlijk meer gaan wandelen en 
fietsen. De collectie nog eens nader be-
keken. Op zoek gegaan naar informatie 
over geologie. Door het internet zijn wij 
in staat veel meer, breder maar ook ge-
richt te zoeken naar informatie. Al zoe-
kende zie je van alles voorbij komen. 
Geologie, laten we wel zijn, is prachtig. 
Maar er zijn ook “geologische activitei-
ten” uit de recente geschiedenis waar 
weinigen van hebben gehoord of over 
gelezen. Een dergelijke activiteit is in de-
ze Mozaïek opgenomen; een gebeurtenis  
die nota bene leidde tot de uitvinding 
van het stalen ros, oftewel de fiets. Zo zie 
je maar weer dat een dergelijke uitvin-
ding zijn oorsprong vindt na gebeurte-
nissen en veranderingen in de wereld in 
dit geval na een geologische activiteit. 
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Het blijkt elke keer weer dat de mens 
vindingrijk en creatief is. De overeen-
komst van die gebeurtenis met vandaag 
de dag, ook toen was er een ramp, met 
als gevolg een pandemie. Alleen de be-
richtgeving, de informatieverwerking 
om tot een totaal overzicht te komen, 
duurde veel langer en heeft in de loop 
van de jaren in de recente tijd tot een to-
tale samenvatting geleid. Vandaag de 
dag gaat de berichtgeving en informatie 
voorziening veel sneller dan 200 jaar ge-
leden. Er komt nu zoveel informatie op 
ons af, maar of dat altijd juist en gezond 
is? Dat is een vraag die waarschijnlijk 
pas in de toekomst beantwoord wordt! 
 

 
 
In 1946 werd de landelijke NGV opge-
richt en dus wordt dit jaar het 75 jarig 
jubileum gevierd. Uit 1946 kwam ik nog 
een ander opmerkelijk berichtje tegen. 
Wegens papierschaarste mag “Ons Huis” 
helaas maar in een grootte van 36 pagina’s 
verschijnen.  

In de berichtgeving via diverse media 
was er afgelopen winter een actualiteit 
over een ophanden zijnde ramp waar-
over je opeens van het ene op het andere 
moment niets meer hoorde. Dat nieuws 
en de geologische link willen we graag 
bewaren voor het decembernummer. 
Het betreft een gebeurtenis met een 
koude oorsprong, die meer bij een de-
cemberuitgave past. In deze tijd is het 
genieten van een ijsje of sorbet meer op 
zijn plaats. 
 
Voor het komende seizoen, startend in 
september, hopen we dat de activiteiten 
weer als vanouds en misschien wel met 
een verrassing kunnen beginnen. Jan 
Drent heeft voor seizoen 21/22 een mooi 
programma in elkaar gezet. Daarnaast, 
zijn nieuwe ideeën en suggesties natuur-
lijk altijd welkom. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gerard Goris, voorzitter 
 
 
 
 
 
 
  

  
In dit nummer o.a. : 
 

 
De uitbarsting van de Tambora 
 
Geologisch alfabet van Willem Peletier 
 
Het afdelingsprogramma 2021 
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Vulkaanuitbarsting leidde tot 
uitvinding van de fiets 
  
De uitbarsting van de Indonesische 
vulkaan Krakatau in 1883 is algemeen 
bekend onder historici. Bijna zeventig 
jaar eerder deed zich echter een grotere 
eruptie voor die minder houvast heeft 
gekregen in het collectieve historische 
bewustzijn. In april 1815 vloog op het 
Nederlands-Indische eiland Soembawa 
de bovenkant van de vulkaan Tambora 
de lucht in. Het aantal indirecte slacht-
offers van deze ramp liep in de tien-
duizenden. 
 
 
De vulkaanuitbarsting van de tambora 
leidde wereldwijd tot een klimaats- en 
temperatuursverandering die van alles 
tot gevolg had: honger, scheepsrampen, 
lawines, aardverschuivingen, enorme 
hagelstenen, blikseminslagen en apoca-
lyptische massahysterie. Maar er waren 
ook positieve gevolgen, zoals de uitvin-
ding van de fiets. 
 
In het boek De wereld van Tambo-
ra (Uitgeverij Unieboek|Het Spectrum, 
2015) laat journalist Philip Dröge – initia-
tiefnemer van het populairwetenschap-
pelijke persbureau FAQT – ooggetuigen 
aan het woord over de ongelofelijke ge-
volgen van een van de grootste natuur-
rampen uit de menselijke geschiedenis. 
 
De impact van de ramp was enorm. De 
uitbarsting van de Tambora, toen ‘de 
hoogste berg van Nederland’, was 2500 
kilometer verderop goed te horen. In de 
maanden na de eruptie verspreidden de 
vulkanische asdeeltjes zich over grote 
delen van de wereld en leiden tot een 
ingrijpende klimaatsverandering. In In-
dia deden zich gigantische hagelbuien 
voor, in Zwitserland viel ineens sneeuw 

in de zomer en in Azië, Europa en Ame-
rika braken hongersnoden uit. 
 

 
 
 
Stille, bijna vergeten berg 
In de zeventiende en achttiende eeuw is 
het onontgonnen eiland Soembawa, 
vanuit Europees perspectief, een beetje 
een vergeten plek. De schepen van de 
Vereenigde Oost-Indische Compagnie 
(VOC) meren af en toe aan. Het contact 
met de lokale bevolking is goed, maar de 
handel tussen de VOC-lieden en de ei-
landbevolking blijft beperkt. Af en toe 
koopt de VOC paarden op het eiland, of 
tabak, amfioen (opium) of hout. De 
Compagnie gebruikt het eiland vooral 
om haar schepen te bevoorraden voor de 
gevaarlijke zeereis verder naar het oos-
ten. Daar liggen de veel interessantere 
Molukken, waar de Nederlandse hande-

https://geschiedenis-winkel.nl/p/de-schaduw-van-tambora/
https://geschiedenis-winkel.nl/p/de-schaduw-van-tambora/
https://historiek.net/thema/voc/
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laren het met name voorzien hebben op 
nootmuskaat en kruidnagel.  
Toen de VOC in 1798 na jaren van wan-
beleid en corruptie ten onder ging, nam 
de Nederlandse regering het beheer van 
de kolonie Nederlands-Indië over, 
waarbij Soembawa bij deze kolonie werd 
gevoegd. Maar het eiland bleef een bui-
tenbeentje: 
 
“Ook de nieuwe heersers hebben weinig be-
langstelling voor dit buitengewest. De mees-
te inwoners van Soembawa hebben dan ook 
nauwelijks contact met hun koloniale mees-
ters; de Nederlandse macht concentreert zich 
in Java. De andere Indische eilanden – met 
uitzondering van Bali – staan weliswaar on-
der Nederlands bestuur, maar meer dan een 
handvol Nederlandse ambtenaren en solda-
ten per eiland is er in deze tijd niet.” 
 

 
De vulkaan Tambora vanuit de lucht. 
 
 
10 april 1815: 
Een knal van 34.000 megaton TNT 
 
Het is de gigantische vulkaanuitbarsting 
op 10 april 1815 die het eilandje Soem-
bawa op de kaart zal zetten. In de vroege 
avond, berekend is dat dit gebeurde tus-
sen 19.00 en 22.00 uur, bereikt de druk in 
de vulkaan Tambora – de vulkaan rom-
melt al zo’n vijf maanden – een kritisch 
hoogtepunt. De explosie die dan volgt is 

haast onvoorstelbaar en behoort tot ‘de 
hardste geluiden die ooit op aarde zijn 
geproduceerd’. Moderne geluidsspecia-
listen schatten de hardste knal op 347 
decibel: 
 
“De energie die bij de eruptie van de Tambo-
ra vrijkomt, staat gelijk aan 34.000 megaton 
TNT. Dat is de kracht van het tegelijkertijd 
ontploffen van duizenden atoombommen van 
het Hirosjima-type, of anderhalf keer de ver-
zamelde explosieve kracht van alle kernwa-
pens die de grootmachten in de Koude Oor-
log op elkaar hadden gericht.” 
 
De schokgolf gaat meerdere keren de 
aarde rond, brengt oceanen en zeeën aan 
het kolken. In totaal wordt 150 kubieke 
kilometer steen de lucht in geschoten. De 
vulkanische as – die met een geschatte 
1600 graden enorm heet is – stijgt naar 
43 kilometer hoogte en gaat dwars door 
de ozonlaag heen. Tot ver in de omge-
ving regent het brokstukken die soms zo 
groot zijn als een auto. Door de enorme 
luchtdruk ontstaan er spontaan torna-
do’s, die de mensen, vee en huizen in het 
stadje Tambora opzuigen en tientallen 
meters door de lucht smijten. Slechts een 
handjevol Tamborezen overleeft de 
ramp. De vulkaanuitbarsting luidt het 
einde in van hun cultuur en taal. 
 
In Indonesië doen zich volgens oogge-
tuigen allerlei angstaanjagende ver-
schijnselen voor. Langs de Indische kus-
ten bijvoorbeeld razen drie tot vijf grote 
vloedgolven het land in, die alleen al op 
Soembawa aan 4600 mensen het leven 
kosten. Zelfs op het kleine eilandje 
Haruku bij de Molukken, liefst 1260 ki-
lometer verderop, is sprake van een 
tsunami. 
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Vulkaan Tambora (NASA) 
 
Potentieel dodelijke cocktail 
De Tamborese vulkaanuitbarsting greep 
diep in, ook op de langere termijn. Tam-
bora zou de geschiedenis veranderen, zo 
schrijft Dröge. Op de eilanden Soemba-
wa, Lombok, Bali en ook Java braken in 
de daaropvolgende weken hongersno-
den uit door stoflagen – die soms zeven 
tot tien meter hoog waren, de rijstvelden 
bedekten en waterbronnen onbruikbaar 
maakte. Drie dagen achtereen zagen de 
Indiërs geen zonlicht meer en voor het 
eerst in hun leven hadden ze het koud. 
Vissen stierven massaal, vogels vielen 
dood uit de bomen. 
 
In de maanden na de ramp breken in In-
donesië maar ook op oorlogs- en han-
delsschepen die in het gebied varen ziek-
ten uit, met als hoofdkenmerken diarree, 
koorts en huidzweren, een combinatie 
die vaak uitloopt op de dood. Dodelijke 
ziekten – met name difterie en tyfus – 
zijn volgens specialisten een standaard-
verschijnsel na een vulkaanuitbarsting: 
 
“Verontreinigde waterbronnen, voedselge-
brek en schadelijke stoffen in de lucht vormen 

samen een potentieel dodelijke cocktail voor 
mens en dier.” 
 
Door de enorme hoeveelheid as in de 
lucht condenseerden waterdruppels veel 
sneller. Hierdoor ontstonden enorme ijs-
ballen ter grootte van cricketballen, die 
met name neervielen in India en daar 
veel mensen doodden. In de nazomer 
van 1815 zijn onder meer China en West-
Europa aan de beurt. In die regio’s daalt 
de temperatuur plotseling een aantal 
graden, waardoor – in combinatie met 
grote droogte – de oogsten van rijst, 
gierst en boekweit massaal mislukken. 
Het gevolg is massale hongersnood en 
sterfte. Er zijn zelfs diverse historici die 
beweren dat de maatschappelijke chaos 
in China en de opstanden vanaf de jaren 
1820 tegen de keizerlijke dynastie, uitlo-
pend op de Chinese communistische re-
volutie in 1949, zijn oorsprong vindt in 
de klimaatsveranderingen vanaf 1815. 
 
Het regent kevers en spinnen 
Ongeveer twee maanden na de vulkaan-
uitbarsting bereikt de as West-Europa. 
De winters van 1815-1816 zijn kouder 
dan ooit. Zo bereikt het kwik in Rome 
een diepterecord van -22 graden, terwijl 
in Hamburg -27 graden gemeten wordt. 
De sneeuw die deze winters naar bene-
den valt, is in Hongarije bruinig en gelig. 
De Middelburgsche Courant van 20 januari 
1816 meldt over een bijzonder, nieuw 
soort neerslag dat in Zwitserland 
en Frankrijk uit de lucht is komen vallen: 
 
“Nabij het [Zwitserse] stadje Vallorbes, aan 
de Franse grens, zouden op 22 en 23 decem-
ber 1815 miljoenen kevers, spinnen en rup-
sen uit de lucht zijn gevallen. Daaronder 
groene rupsen die ‘enkel uit water lijken te 
bestaan’ en die in Zwitserland niet voorko-
men. De diertjes kruipen over een dik pak 
sneeuw dat eerder is gevallen; het vriest op 

https://historiek.net/c/landen/china-geschiedenis/
https://historiek.net/c/landen/frankrijk-geschiedenis/
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dat moment hard. Ook van de Franse kant 
van de grens, in de Jura, komen in deze tijd 
berichten over insecten die uit de lucht val-
len. De kwestie wordt zelfs voorgelegd aan de 
Franse Academie van Wetenschappen. Maar 
die kan het fenomeen niet verklaren.” 
 
Ook de frequentie van hevig onweer valt 
op. De Nederlandse kranten staan vanaf 
1815 bol van onweersbuien met Bijbelse 
proporties. Op 16 december 1815 vallen 
in Haarlem bijvoorbeeld vuistgrote ha-
gelstenen uit de lucht, die door de lokale 
bloembollenhandelaar en amateur-
weerman Simon Veen, evenals de opval-
lend lage temperaturen, opgetekend 
worden. Zijn gegevens behoren tot de 
oudste meteorologische notities van Ne-
derland. Tot mei 1816 blijft het stevig 
vriezen in Europa. Een echte zomer 
komt er dat jaar niet… Het is in dit licht 
niet vreemd dat er in de zomer van 1816 
een emigratiehausse begint vanuit West-
Europa naar Amerika. Onder andere 
veel Nederlanders stappen op een zeil-
schip richting Noord-Amerika. 
 
12 juni 1817:  
Eerste fietstochtje uit de geschiedenis 
 
De mooiste anekdote in het heerlijk ge-
schreven boek ‘De schaduw van de 
Tambora’, is de relatie tussen de vul-
kaanuitbarsting en de uitvinding van de 
fiets. Door de aanhoudende regen en de 
as in de lucht, wilden gras, haver en an-
dere gewassen in grote delen van West-
Europa niet goed groeien. Paarden, toen 
hét vervoersmiddel (stoommachines), 
hadden te weinig te eten en werden 
massaal geslacht. Het Duitse Mannheim 
en omliggende regio werden in 1815-
1816 hard door deze situatie getroffen. 
Door het gebrek aan paarden kwam de 
handel stil te liggen en was sprake van 
hongersnood. Dit probleem zette – daar-

over zijn veel Duitse historici het eens – 
de Mannheimer, 32 jaar nog maar, Karl 
Friedrich Freiherr Drais von Sauer-
bronn ertoe aan met een oplossing te 
komen: ‘het houten paard’, ofwel: de 
fiets. Het is donderdag 12 juni 1817 als 
hij het eerste fietstochtje uit de geschie-
denis maakt, op een houten loopfiets 
met een soort stuurlat: 
 
“De baron trekt zich niets aan van de men-
sen die hem zullen aangapen en zet zich af 
door met een voet achterwaarts tegen de 
grond te duwen. Dan beweegt hij die voet 
naar voren. De andere voet duwt machine en 
rijder naar voren. Voorbijgangers zullen vol 
ongeloof kijken naar het spektakel dat dan 
volgt. Ook al heeft hij soms geen van beide 
voeten aan de grond, de baron valt niet om, 
hij rijdt op slechts twee smalle wielen de weg 
op! Hoe doet hij dat? Natuurlijk heeft Von 
Drais geen tijd om uit te leggen dat het ba-
lanceren een logisch gevolg is van een na-
tuurkundige wet die zijn landgenot Johann 
von Bohnenberger toevallig net datzelfde jaar 
voor de eerste keer wetenschappelijk be-
schrijft, het gyroscoopeffect.” 
 

 
Loopfiets van Karl Drais 
 
Bron: E. Koops, Historiek 
 
Extra Tambora artikel achterin Mozaïek 
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HET GEOLOGISCH ALFABET 
van Willem Peletier 
  
Jaren geleden heb ik als onderdeel voor 
een verenigingsavond met bijdragen 
door leden eens een geologisch alfabet 
samengesteld. Omdat er inmiddels zich 
wel enkele veranderingen hebben 
voorgedaan leek het mij aardig een 
nieuwe versie te maken. Grote delen 
konden echter ongewijzigd blijven. 
 

 
Het alfabet, of… toch niet helemaal? 
 
 
Ik heb voor jullie van A tot Z 
Een geologisch alfabet op rijm gezet. 
Het kostte wat moeite, maar heel graag 
gedaan, 
Ik zal dus op rijm de geologie door gaan 
Met zes regels per letter, dus per couplet. 
Maar een enkele keer heb ik er wat meer 
regels neergezet. 

 De A is van Aarde, ons aller domein, 

Wat zouden geologen zonder aarde zijn? 
Of eigenlijk alleen maar het buitenste deel, 
De hele aarde is eigenlijk ook wel wat veel. 
De korst dus, dat is voor ons wel genoeg. 
En het doel van ons gegraaf en gezwoeg. 
  
De B is van Bikkers, die slaan er op in, 
Dat is nog best moeilijk, vooral in ’t begin 
Het slaan niet zozeer, maar om een goed re-
sultaat te krijgen, 
Om van een vernieling van de vondst maar 
te zwijgen. 
Luister naar mijn advies van de dag: 
Houd op bij de voorlaatste slag. 
  
Wie denkt dat de C moeilijk was, die 
heeft het mis, 
Met de C zijn veel onderwerpen, een hele ris, 
Wat dacht je van Calciet, Cambrium en  
Carboon, 
Van Crinoïden, Calamites en Chalcedoon, 
Om van Continentaal en Conglomeraten 
maar te zwijgen 
En zo kan ik er nog wel een paar aan dit 
stukje rijgen. 
 
 De D is van Druipsteen, in grotten te be-
kijken. 
Ook hier kunnen we onze kennis verrijken. 
In Europa is het bekendste gebied de Karst, 
Gelukkig hebben ze er lampen, anders zie je 
er geen barst. 
De druipsteen is soms dik in pilaren, soms 
dun als sprieten, 
We vergapen ons aan de welgevormde  
mieten en tieten. 
  
Moeilijk wordt het met de Eencelligen, 
moeilijk om te zien, 
Met een goede loep of een microscoop mis-
schien. 
Bijvoorbeeld foraminiferen, prachtig om te 
bekijken, 
Er zijn soorten die wel wat op ammonieten 
lijken. 
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Zo hebben we, zonder dat je ’t hebt gemerkt 
De letter E ook al weer verwerkt. 
  
De F is van Fossielen, dat is nogal logisch, 
Het verzamelen van fossielen is typisch geo-
logisch. 
Een heel uitgebreid gebied zoals je zult  
merken, 
Vandaar dat je gespecialiseerd moet gaan 
werken. 
Dat kan naar soorten of naar gebied, 
Mogelijkheden genoeg, zoals je al gauw ziet. 
  
De G is van Geologie, daar kan ik niet  
omheen, 
Dat is natuurlijk duidelijk voor iedereen. 
Het is het terrein van onze liefhebberij, 
Een deel van onze vrijetijdsbesteding voor 
jou en voor mij. 
Je bent meestal in de vrije natuur, 
Geologie bedrijven is dus een goedkope ge-
zondheidskuur. 
  
De H staat voor Hemelvaart, bij ons be-
kend 
Als de tijd voor een afdelingsweekend. 
Cees Ehlers heeft, enthousiast, gedreven en 
gedegen als altijd 
Vele malen voor ons een uitgebreide  
excursiegids voorbereid. 
Vele doelen zijn in de loop der jaren bezocht 
En elke keer was het weer een fantastische 
tocht. 
  
De I is van Indruk, in velerlei zin, 
Denk je daarbij het volgende maar eens in. 
Je ondergaat de indruk die iets op je maakt, 
Waar je op een of andere manier door wordt 
geraakt. 
Dat kan zijn door schoonheid, vreugde of 
verdriet, 
Maar vergeet ook de geologische betekenis 
niet. 
De indruk die in de bodem is gemaakt door 
een dier, 
Die kennen we onder andere uit de Muschel-
kalk hier. 

Waar de sporen, iedereen weet dat wel  
intussen, 
Gemaakt zijn door de bekende saurussen. 
  
J dat ben Jij, als je het beurt is, bezorgd een 
beetje, 
Beurt voor een voordracht, dat komt, dat 
weet je. 
’t Is haast niet voor te stellen, 
Dat je echt niets weet om te vertellen. 
Dat kan zijn over een museum, een vakantie 
of een bijzonder boek 
Of over iemand die gescheurd is uit zijn 
broek, 
Bovendien: vele kleintjes maken één groot 
En helpen we elkaar uit de ergste nood. 
Dan is er weer een punt van ’t jaar- 
programma rond 
En beleven we een heel gevarieerde avond. 
  
De K is van Klasse, een deel van de  
nomenclatuur, 
De Zweed Linnaeus was de man van het  
eerste uur. 
Het begint bij de stam, in klassen verdeeld, 
’t Kan zijn dat dit verhaal je verveelt. 
Even volhouden, we zijn er zo door 
En dan komt er weer iets eenvoudigers hoor. 
De klassen zijn gesplitst in orden en  
suborden, 
Begint het al duidelijk of juist duizelend te 
worden? 
Vervolgens de superfamilie, de familie, het 
genus, de soort en het ras 
Dat is het einde, ik weet dat het moeilijk was, 
Vergeet het maar weer, maar heb je het no-
dig, dan kun je zoeken 
’t Is zeker te vinden in een van de vele  
boeken. 
  
Literatuur is nodig om kennis te vergaren, 
En dat gaat niet in één week, maar kost vele 
jaren. 
Gelukkig is er over veel onderwerpen  
geschreven, 
Meer dan te bestuderen is in een mensen- 
leven. 
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Zoek eens iets uit op je interessegebied 
Des te meer je weet, des te mee je geniet. 
  
De M is van mineralen, wie had anders 
gedacht, 
De Winterswijkse steengroeve levert er niet 
minder dan acht. 
Pyriet natuurlijk en ook markasiet, 
Verder galeniet, sfaleriet en calciet, 
Maar ook gips, coelestien en strontianiet 
Ze vormen samen een mooi verzamelgebied. 

         
Er is wel plaats voor nog een tweede M, 
Om aandacht te besteden aan een tweede on-
derwerp, dat is het hem, 
De vele vondsten in de steengroeve gedaan 
Hebben een Muschelkalkwerkgroep doen 
ontstaan. 
In 2002 hebben de leden een Staringia  
gewrocht, 
Inmiddels – hoe kan het anders – allang  
uitverkocht. 
  
De N hoort bij nummer. Dat keurig net 
Bij elk vondst op een etiket wordt gezet. 
Een nummer is echter nog maar het begin. 
In het systeem vul je achter het nummer het 
volgende in. 
De datum, waarop de vondst is gedaan 
En natuurlijk moet je nog verder gaan. 
De plaats en de datum worden ook  
genoteerd, 
Gemakkelijk voor later, een goed systeem is 
niet verkeerd. 
  

De O hoorde bij Open dagen. 
“Wat zijn dat?”, zullen velen vragen. 
Op die dagen kwamen geïnteresseerden uit 
het hele land 
Naar Winterswijk, helemaal aan de andere 
kant. 
Ze zochten, klein en groot, jong en oud, 
Naar fossielen en het Winterswijk goud. 
Maar helaas, dat kan nu niet meer, 
Da’s jammer en doet een beetje zeer. 
Echter, Muschelkalkwerkgroepleden 
Kunnen tot op heden, 
Voor een zoekdag zich melden, 
Waarvoor echter wel strenge regels gelden. 
Ze moeten in de eerste plaats voldoen, 
Aan voorgeschreven kleding, zoals een  
veilige schoen. 
  
‘k Heb nog een O en wel van Oligoceen, 
de groeve De Vlijt – 
Dat waren nog eens dagen in die goede oude 
tijd. 
We gingen daar wel samen heen op de fiets, 
Een soort excursie dus, het had wel iets. 
Was de klei wat nat en daardoor iets zachts 
Dan zakte je er in, onverwachts. 
Om nooit te vergeten, op zekere dag 
Zat Els (Langendijk) er in vast en kreeg de 
slappe lach. 
Ze verloor haar evenwicht en stond op  
handen en voeten 
Zodat we haar uit moesten graven met veel 
wroeten. 
Maar ’t leverde wel wat op: schelpjes en tan-
den, 
Ook gips, calciet en pyriet waren voorhan-
den. 
Enkelen weten het misschien. 
De collectie van Els is in het museum te zien. 
  
De P van Pyriet, ‘k heb het net al genoemd, 
Door pyriet werd de steengroeve beroemd. 
Is het vers, dan kleurt en glanst het als goud. 
Zorg er voor dat je het als zodanig behoudt. 
Bewaar het droog, dan zul je merken, 
Dan krijgt vocht geen kans er op in te wer-
ken. 
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Anders zou het ijzer gaan roesten oxideren, 
Dus roesten en da’s jammer, van zo’n strop 
kun je leren. 
  
Voor de Q ken ik alleen iets uit het ver-
leden; 
De Quiz namelijk, maar die is lang  
vermeden. 
Veel vragen waren er op uiteenlopend gebied, 
Soms wist je het antwoord, maar soms ook 
niet. 
’t Moet er toch maar weer eens van komen. 
Er is vast wel iemand die iets klaar kan  
stomen. 
  
Winterswijk bestaat uit een dorp en negen 
buurtschappen 
Eén daarvan wordt met een R geschreven 
moet je snappen. 
Dat is Ratum, bij geologen goed bekend, 
Menigeen heeft daar de steengroeve verkend. 
Over de steengroeve heb ik al gepraat, 
Vandaar dat ik het maar bij laat. 
  
De S zou me verleiden om over Sauriërs 
te praten 
Daar weet ik te weinig van en zal dat dus 
maar laten … 
Ik zou ook de Schollentektoniek kunnen  
noemen, 
Maar ook daarover kan ik me op weinig  
kennis beroemen. 
Dan maar het Saalien waarin het landijs  
Nederland wist te bereiken 
En zou ’n tienduizend terug weer moest 
gaan wijken. 
Maar de S past ook goed bij  
Steenhouwerspad, 
Een straatje in Winterswijk, hoe vind je dat? 
Een deel van de Zuilenesstraat verdient ook 
deze naam 
Drie afdelingsleden, geologen met grote 
faam, 
Wo(o)n(d)en hier door toeval precies naast 
elkaar. 
Haast ongelofelijk, heel raar, maar waar. 
Ik woon er vanaf 1961, vanaf het begin, 

Toen kwamen Hans Eijkman en later  
Bernard Smit er tussenin. 
  
De T hoort bij Tijd, een relatief iets, 
Vooral in de geologie, een eeuw is maar 
niets. 
We rekenen in miljoenen en nog meer 
En realiseren ons elke keer, 
Hoe nietig wij mensen toch zijn in de tijd, 
In die onmetelijke geologische eeuwigheid. 
  
Om iets bij de U te vinden, was moeilijk 
zoals u zult horen, 
‘t Is gelukt, ik hoop dat het onderwerp u niet 
zal storen. 
Fossiele Uitwerpselen, ja zonder dollen, 
Er zijn verzamelaars van fossiele drollen, 
Ik kan ze aanwijzen, enkelen die ik hier zie 
Hebben coprolieten in de collectie. 
  
De V is van Vulkanisme, een geologisch 
fenomeen, 
Wie nog nooit een vulkaan heeft gezien, moet 
er nodig eens heen. 
Persoonlijk ben ik eens op de Etna geweest, 
Na afloop zag ik er uit als een beest. 
We klommen door her zwarte vulkanische 
zand omhoog, 
’t Was winderig en heel erg droog. 
Je raadt al war er toen gebeurde – 
Het leek wel alsof de huid verkleurde. 
’t Was in ze zomer van 1986, 
Geloof me, de ervaring was prachtig. 
Boven kon ik de kraterpijp inkijken, 
Twee weken later mocht dat niet meer, men 
wilde niet nog meer lijken. 
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‘k Heb nog een onderwerp voor de letter V, 
Vuurstenen namelijk, die neem ik graag mee. 
De kiezelconcreties zijn variabel in vorm en 
in kleur, 
Ze zijn zwart, bruin en geel, een grote keur. 
Er kunnen fossielen in zitten, ja ’t is waar, 
Bryozoën, schelpjes, zee-egels, bekijk ze 
maar. 
  
Bij de W heb ik chauvinistisch  
Winterswijk vermeld, 
Het geologisch unicum, heb ik eens verteld. 
Veel geologische formaties zijn hier te zien, 
Bontzandsteen, Muschelkalk en Jura  
bovendien, 
Het Krijt, Oligoceen en het Mioceen van 
Miste, 
Zoveel, dacht je dat ik mij vergiste? 
Nee, echt niet, ook stenen, veen, leem en 
zand 
Zijn in het Kwartair in Winterswijk beland. 
Winterswijk staat heel duidelijk op de  
geologische kaart 
Een heel bijzonder plekje op onze grote aard’. 
  
De X is van Xenophora, een schelp uit het 
Mioceen, 
Zo’n vindplaats als Miste was er geen één. 
Naast schelpen ook tanden, krabben en  
zee-egelmateriaal, 
Ja zeker, ook koralen en pokken, we vonden 
het er allemaal. 
Weet je hoe het indertijd is gegaan? 
In feite is daar in 1968 onze afdeling  
ontstaan. 
 
De IJ is van IJstijd, zo’n honderdvijftig-
duizend jaar geleden. 
Het ijs kwam bij ons uit de richting van 
Vreden. 
Het aangebrachte materiaal, keileem en  
stenen 
Kwam uit Scandinavië, vooral Finland en 
Zweden. 
Gelukkig volgt op de IJ nog altijd de Z, 
Dat heb je zo met ons alfabet. 

 De zwerfstenen besluiten dit verhaal, 

We kennen vele soorten, dat weten we alle-
maal. 
Ze bereikten ons land uit noord, oost en  
zuiden, 
Met rivieren en ijs heb ik horen verluiden. 
Kwartsieten, vuursteen, granieten en  
helleflint, 
En wat je verder nog op de akkers vindt. 
Een twintig jaar geleden zijn we een  
werkgroep gaan formeren 
Waar we op zwerfsteengebied veel van elkaar 
kunnen leren. 
 

 
  
Dan is er nog ruimte voor een laatste couplet 
Een Z-accent of tweede Z, 
Dat gaat over zand, gebracht door rivieren 
en wind 
Er is geen plek waar je ’t zand niet vindt. 
Er zijn veel soorten en dat is aardig, 
Die soorten blijken zeer verzamelwaardig 
 Natuurlijk, het was maar een grapje dat ik 
voor jullie net 
Dit geologisch alfabet op rijm heb gezet. 
Het stelt echt niet veel voor, ’t was een  
vulling van tijd, 
Waarmee ik – naar ik hoop – jullie wat  
ontspanning heb bereid. 
Misschien heeft het iemand op een idee  
gebracht, 
Iemand die bij zichzelf stilletjes heeft  
gedacht: 
“Dat kan ik ook, nog beter misschien”, 
Dat willen we dan graag binnenkort zien. 
 
 
Willem Peletier
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Oudste mijnen van Nederland onder handen genomen 
 
In het Zuid-Limburgse Savelsbos, nabij het dorp Rijckholt, zijn in 1881 door 
Belgische archeologen de eerste sporen van prehistorische vuursteenwinning in 
ons land ontdekt. In 1910 werden er mijnschachten herkend en in 1914 legde men 
de eerste mijngangetjes bloot. 
 

Vuursteenmijn van Rijckholt. Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) 
 
De vuursteenmijnen zijn door de jaren heen diverse malen onderzocht en uiteindelijk 
toegankelijk gemaakt voor publiek. De komende maanden worden ze flink onder 
handen genomen om ze bestendig te maken voor de toekomst. Deze 
consolidatiewerkzaamheden dragen bij aan het behoud, de ontsluiting en een 
verbeterde presentatie van de mijnen voor huidige en toekomstige generaties. 
 

  Vuursteenmijn van Rijckholt op de kaart  
 
Tot ongeveer 4.000 jaar geleden was vuursteen een van de belangrijkste grondstoffen 
om werktuigen, zoals bijlklingen, messen, pijlpunten en andere gebruiksvoorwerpen, 
van te maken. Vuursteen komt op veel plaatsen in de wereld voor. Een vuursteen-
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soort uit Rijckholt bleek hiervoor zeer geschikt en in aanzienlijke hoeveelheden te 
winnen te zijn. Tussen 3950 en 2650 v. Chr. hebben prehistorische gemeenschappen 
daarom in het Savelsbos bij Rijckholt, gemeente Eijsden-Margraten, een groot 
mijngebied aangelegd met wel 2000 tot 4000 vuursteenmijnen. Dat gebeurde niet in 
één keer, de winning strekte zich uit over meer dan 1000 jaar.  
 
Om de beste vuursteenlaag te bereiken, groeven de mijnwerkers tot vijftien meter 
diepe schachten. Op dat niveau werden vervolgens mijngangetjes uitgehouwen van 
60 tot 80 centimeter hoog. De gewonnen vuursteen verwerkte men op locatie tot 
halffabricaten, die via ruilhandel over Noordwest-Europa verspreid raakten. 
 
Opgravingen 1964 - 1972 
Indrukwekkend zijn de opgravingen die tussen 1964 en 1972 werden uitgevoerd 
door de Werkgroep Prehistorische Vuursteenmijnbouw van de Nederlandse 
Geologische Vereniging, afdeling Limburg. Veel leden van de werkgroep kwamen 
uit de Limburgse steenkolenmijnbouw. Met technieken waar zij vertrouwd mee 
waren, legden ze een 130 meter lange verkenningsgang – nu bezoekersgang – aan, 
precies op het niveau waar hun prehistorische voorgangers het vuursteen hadden 
gewonnen. Daarbij sneden ze de gangenstelsels van 76 vuursteenmijnen aan en 
brachten die in kaart. Hun onderzoek vormde de aanleiding om het prehistorische 
wingebied in 1979 aan te wijzen als archeologisch rijksmonument. Het wordt 
beschermd als unieke en eindige, maar ook kwetsbare bron om onze geschiedenis te 
kunnen schrijven en beleven. Ook zijn de vuursteenmijnen aangemerkt als 
geologisch monument en als natuurmonument. 
 

Ingang van de vuursteenmijn van Rijckholt (CC0 – Romaine – wiki) 
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Consolidatie 
Bij de consolidatie worden maatregelen genomen om het archeologische 
rijksmonument in stand te houden, het publiek het ondergrondse prehistorische 
winningslandschap beter te laten beleven en eventueel toekomstig onderzoek te 
faciliteren. Voor dat doel worden onder meer vier nieuwe zijgangen van de 
bestaande bezoekersgang aangelegd door deels ingestort gebied. Op die manier 
worden achterliggende, volledig intacte prehistorische gangenstelsels weer 
bereikbaar gemaakt.  
 
Het werk is gestart in juni van dit jaar en dient voor 1 oktober 2021 afgerond te zijn, 
in verband met de hier overwinterende vleermuizen. 
 
 
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, juni 2021 
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Nooit eerder gevonden: haaiachtig fossiel met ‘mantavleugels’ 
 
Door de vondst van het 95 miljoen jaar oude fossiel vragen paleontologen zich nu 
af of andere haaien uit de oertijd ook een bijzondere lichaamsvorm hadden. 
Een voor het eerst omschreven zeedier dat werd ontdekt in 95 miljoen jaar oude 
aardlagen in Vallecillo in Mexico lijkt op een haai met lange vinnen waarmee hij 
als een manta door het water kan glijden. 
 

 
Illustratie O. Sanisidro 
 
Het idee van een haai met lichaamskenmerken van een mantarog lijkt misschien iets 
uit een goedkope sciencefictionfilm. En toch is dat precies wat paleontologen naar 
eigen zeggen hebben ontdekt in gesteente uit het Krijt-tijdperk in Mexico. De 
bijzondere haai heeft een gestroomlijnd lichaam, maar beschikt ook over grote, 
vleugelachtige vinnen. Dat maakt het dier uit de oertijd anders dan alle eerder 
wezens waarvan ooit fossielen werden gevonden. 
 
Vreemde botten 
In 2012 vond een onbekende mijnwerker een aantal vreemde botten in de 95 miljoen 
jaar oude aardlagen in de buurt van Vallecillo in Mexico, vertelt Romain Vullo die als 
paleontoloog werkt in het Centre National de la Recherche Scientifique in het Franse 
Rennes. De lokale paleontoloog Margarito González González kreeg het fossiel onder 
ogen en hij prepareerde het door gesteente van het bewaard gebleven skelet te 
hakken. Daarna zorgden foto's van de haai voor opschudding tijdens congressen van 
paleontologen en uiteindelijk werd het exemplaar beschreven in een artikel dat 
onlangs werd gepubliceerdin het vakblad Science. 
 

https://science.sciencemag.org/content/371/6535/1253
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Het bijna twee meter lange fossiel kreeg de naam Aquilolamna milarcae. De haai, die 
zijn voeding uit het water filterde, is uniek ten opzichte van alle eerdere vondsten. 
“Toen ik het fossiel voor het eerst zag, realiseerde ik me dat deze morfologie totaal 
nieuw is en anders dan die van alle haaien die we al kennen,” vertelt Vullo die de 
hoofdonderzoeker was van de nieuwe studie. Fossiele haaien worden meestal 
herkend aan hun tanden en soms ook aan een enkel stukje van hun wervelkolom. De 
vondst van een compleet skelet, dat ook nog eens zo vreemd is, biedt paleontologen 
een zeldzame kans om de anatomie van deze oervis te bestuderen. 
 

 
Dit uit het Krijt afkomstige fossiel is het oudste voorbeeld van een haai die zich voortbewoog 
via ‘onderwatervluchten’ zoals moderne manta’s dat doen.  Foto: W. Stinnesbeck 
 
Hoewel er geen tanden van de Aquilolamna zijn gevonden, stellen Vullo en zijn 
collega's toch dat het fossiel hoort tot de haaienfamilie waar ook witte haaien, 
makreelhaaien en reuzenhaaien toe behoren. Zijn brede kop en lange, vleugelachtige 
vinnen duiden er echter op dat dit geen roofvis was. De Aquilolamna maakte 
waarschijnlijk gebruik van filtervoeding: hij opende zijn bek en filterde plankton en 
andere kleine organismen uit het water. 
 
Een prehistorische curiositeit 
Aquilolamna lijkt de kenmerken van een haai te combineren met die van een manta. 
De laatste soort zou pas miljoenen jaren later evolueren. De oervis heeft een lang, 
buisvormig lichaam, net als de haaien die tegenwoordig in de oceanen 
rondzwemmen. Zijn lange borstvinnen doen echter denken aan die van manta's of 
duivelsroggen; ze vormen een soort grote onderwatervleugels. Daarmee 
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zou Aquilolamna een van de oudste diersoorten zijn die zich verplaatste via 
‘onderwatervluchten’, oftewel door langzaam met zijn vinnen te flapperen, zoals 
hedendaagse manta's doen. “Het is ook mogelijk dat Aquilolamna relatief langzaam 
zwom, door alleen kleine bewegingen met zijn staartvin te maken. De borstvinnen 
zouden dan voornamelijk dienst hebben gedaan als stabilisatoren,” stelt Vullo. 
Kenshu Shimada, hoogleraar paleobiologie vaan de DePaul University in Chicago 
vertelt dat deze lichaamsbouw zeer verrassend is voor een haai. Oudere haaisoorten, 
uit de tijd van vóór de dinosaurussen, kenden een grote variëteit in lichaamsvormen. 
Het idee bestond echter dat ze, toen het Krijt aanbrak, evolueerden richting hun 
huidige bouw. Aquilolamna zou het bewijs kunnen zijn dat er veel langer dan gedacht 
sprake was van een grote variëteit aan vreemd uitziende haaien. “De aannames die 
de onderzoekers doen over de lichaamsbouw van het dier en zijn gewoonte om 
voedsel uit het water te filteren zijn redelijk overtuigend,” aldus hoogleraar Shimada. 
 
Haai of een heel ander dier?  
Maar niet alle deskundigen zijn het erover eens dat dit nieuwe dier een manta-
achtige haai is. “De auteur beschrijven veel uitzonderlijke kenmerken en ik heb mijn 
twijfels bij enkele van hun interpretaties. Ik zou het dan ook toejuichen als er nader 
onderzoek wordt gedaan naar dit nieuwe, opmerkelijke fossiel.” zegt paleontoloog 
Allison Bronson van de Humboldt State University in Californië. 
 
Hoewel er in het artikel wel gerept wordt over huidafdrukken van Aquilolamna, 
kunnen externe deskundigen op de afbeeldingen onvoldoende details zien om te 
kunnen vaststellen of het weefsel daadwerkelijk gefossiliseerde huid is, of een 
materiaal dat op huid lijkt zoals een bacteriemat. En hoewel het waarschijnlijk is dat 
deze vis plankton of andere kleine diertjes uit het water filterde, zou het dier 
mogelijk ook kleine, puntige tanden kunnen hebben gehad, net als moderne 
filtervoedende haaien zoals de reuzenhaai en de reuzenbekhaai. Aan de hand van 
die tanden zou kunnen worden bepaald met welke andere haaiensoorten deze soort 
evolutionaire verwant is, maar er werden geen tanden aangetroffen in het nieuwe 
fossiel. 
 
“Het is echt heel jammer dat er geen tanden van dit exemplaar bewaard zijn 
gebleven. Daarmee hadden de onderzoekers kunnen uitzoeken wat de precieze 
taxonomische verwantschap is van deze nieuwe haai,” zegt Shimada. 
Het vermoeden dat dit dier een haai was die zijn voedsel uit het water filterde moet 
hoogstwaarschijnlijk worden bevestigd met behulp van toekomstige vondsten en 
extra analyses. Als dit zou kloppen, dan was Aquilolamna lang voordat zijn moderne 
verwanten zich evolueerden al op zoek naar plankton in zee. Het is dan mogelijk dat 
deze haai een voorbeeld is van een bepaalde manier van voedsel uit het water 
filteren, die ontstond voor de massa-extinctie aan het eind van het Krijt waarbij zo'n 
75 procent van alle soorten in zee uitstierven. Andere dieren die gebruikmaken van 
filtervoeding, zoals de voorouders van de reuzenbekhaai, de walvishaai en de 
reuzenhaai, ontstonden pas nadat de oceanen op aarde zich weer hadden hersteld. 
Als Aquilolamna inderdaad een vreemd familielid was van de reuzenhaai, waren er 
waarschijnlijk ook nog vreemdere haaien of zeedieren, die nog niet ontdekt zijn door 



 
18 

 

paleontologen. “We hebben fossielen van haaien en roggen uit alle tijdsperiodes,” 
vertelt Vullo, “maar er is nog veel onduidelijk over de lichaamsbouw van allerlei 
uitgestorven soorten.” Mogelijk zijn enkele tanden die al door paleontologen werden 
gevonden ooit van de dieren met hun bizarre uiterlijk geweest. 
 
Zelfs de beroemde reuzenhaai Otodus megalodon is tot nog toe alleen beschreven op 
basis van zijn tanden en wervels — megalodon is Grieks voor “grote tand”— 
waardoor er verschillende interpretaties zijn over het uiterlijk van het dier. 
Bijzondere fossielen, zoals die van Aquilolamna, duiden erop dat talloze fossiele 
haaien mogelijk vreemder zijn geweest dan wetenschappers ooit vermoedden. 
“Als we de kans krijgen om complete skeletten op te graven, dan kunnen we nog 
voor flinke verrassingen komen te staan,” aldus Vullo. 
 
Bron: R. Black, National Geographic, maart 2021 
 
 

Vondst tand Megalodon in Netterden 
 
Selma Ruijter-Weideman uit Deventer deed onlangs de vondst van haar leven.  
Op de zandwinning van Netterden vond ze tijdens een excursie een fossiele tand 
van een megalodon, een haai die miljoenen jaren geleden is uitgestorven.  
Een unieke vondst, bevestigt het museum dat de excursies organiseert. 
 

 
De trotse vindster met de tand van de megalodon.© Facebook Selma Ruijter-Weideman 
 
"Ik zoek al 40 jaar, maar dit is mij nog nooit gelukt", zegt de medewerker van 
museum Min40celsius in Varsselder. Hij begeleidt acht keer per jaar de excursie in 
Netterden, waar bezoekers kunnen zoeken naar archeologische vondsten. "Er komen 
daar vrachtwagens met grind uit Duitsland, daar moet het tussen hebben gelegen." 
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De inwoonster van Deventer is heel erg verguld met haar vondst. "Ik ben een jaar 
ziek geweest, dit was mijn eerste uitje." Haar man vond een kwartiertje later ook een 
tand van een megalodon, mogelijk van dezelfde haai. Megalodon betekent overigens 
megahaai met megatanden. Selma vindt de activiteiten van het museum 
Min40celsius in Varsselder van groot belang: "Ik vind het belangrijk dat de jeugd 
weet wat er zich heeft afgespeeld in die tijd." 
 
Bron: M. Loef, Omroep Gld, juni 2021 
 
 

---------------------------------- 
 
 
 

Vis die sinds prehistorie bestaat kan 100 worden en is 5 jaar zwanger 
 
De coelacanth, een enorme vis die al sinds de prehistorie in wateren van de wereld 
zwemt, kan honderd jaar oud worden. En een zwangerschap bij de prehistorische 
vis kan liefst vijf jaar duren, schrijft persbureau AP donderdagavond op basis van 
een nieuwe studie. 
 

 
 
Voorheen werd gedacht dat de vis - die net zo lang kan zijn als een mens - zo'n 
twintig jaar oud zou worden. Franse wetenschappers hebben echter moderne 
methodes toegepast waarmee de leeftijd van hedendaagse vissen wordt berekend.  
Zij concluderen dat de vis een complete eeuw kan meemaken. Bij eerdere leeftijds-
onderzoeken zouden bovendien fouten zijn gemaakt, stellen zij. De coelacanth is 
daarmee overigens niet de oudste vis die op aarde voorkomt, zo kan de Groenlandse 
haai bijvoorbeeld een leeftijd bereiken van tussen de 200 en 500 jaar. 
 

https://apnews.com/article/fish-science-environment-and-nature-0364a1007aea49574a2b68aee6009aa6
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Omdat de coelacanth al 400 miljoen jaar op de aarde leeft, wordt het door 
wetenschappers ook wel een 'levend fossiel' genoemd. Het dier leeft op een diepte 
van zo'n enkele honderden meters. Het precieze leefgebied is niet bekend, er zijn 
onder meer exemplaren aangetroffen bij Zuid-Afrika en bij de Comoren, een 
eilandgroep in de Indische oceaan. 
 
Vrouwelijke coelacanthen zouden pas na hun vijftigste levensjaar kunnen paren. 
Mannelijke exemplaren zijn geslachtsrijp vanaf hun veertigste en tot hun zeventigste 
levensjaar, schrijven de onderzoekers. 
 
Tot 1938 dacht men dat de coelacanth was uitgestorven, tot een exemplaar werd 
aangetroffen voor de kust van Zuid-Afrika. De vissoort wordt echter nog altijd 
zodanig met uitsterven bedreigd, dat wetenschappers alleen exemplaren kunnen 
bestuderen die al gevangen zijn of dood aanspoelen. 
 
Bron: NU.nl, juni 2021 
 
 

 
 
 

De uiterst zeldzame Coelacant leefde tegelijk met de dinosauriërs, 
maar noem het geen levend fossiel 
 
Groot was de verbazing toen in 1938 een Zuid-Afrikaanse visser een grote vis aan 
land bracht die niemand ooit eerder had gezien. Het bleek een zogenoemde kwast-
vinnige, een coelacant, een vissensoort die werd verondersteld samen met de 
dinosauriërs en de ammonieten aan het einde van het Krijt te zijn uitgestorven. Niets 
bleek minder waar. De aldus uit de dood herrezen vis was gevangen bij de monding 
van de Chalumna-rivier en werd als iets bijzonders herkend door de conservator van 
het natuurhistorisch museum van Oost-London, Marjorie Courtenay-Latimer. Het 
dier kreeg in 1939 de wetenschappelijke naam Latimeria chalumnae, waarin de 
namen van mevrouw Latimer en de rivier terugkomen. Er zijn er sindsdien meer 
opgevist; ook Naturalis bezit een exemplaar. 
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In 1997 fotografeerden twee toeristen op de markt van de Indonesische stad Manado 
op het eiland Sulawesi (Celebes) een grote vis die op een handkar werd vervoerd. 
Pas nadat het dier was opgegeten, werd hij op de foto herkend als een coelacant.  
Het bleek een tweede soort te zijn, Latimeria menadoensis gedoopt, waarvan 
sindsdien nog een paar exemplaren zijn opgedoken nadat de foto van de vis op de 
handkar onder de lokale vissers was verspreid. 
 
Het ziet ernaar uit dat de soort chalumnae langs de oostkust van Afrika voorkomt, en 
menadoensis bij Sulawesi. Er gaan geruchten dat er ook bij Nieuw-Guinea 
coelacanten zouden kunnen zwemmen. De dieren leven op grote diepte in volstrekte 
duisternis, dat maakt ze lastig te vinden. 
 
Wat nergens op slaat: een levend fossiel 
Al sinds de allereerste vondst staat de coelacant bekend als een levend fossiel. Er zijn 
van die termen die men gemakkelijk in de mond neemt, maar die feitelijk nergens op 
slaan; één zo’n term is het begrip ‘levend fossiel’. Een fossiel is het overblijfsel of het 
spoor van een organisme dat ooit heeft geleefd. Een fossiel leeft niet. Maar toch 
worden diverse nu levende dier- en plantensoorten aangeduid met de term levend 
fossiel: de ginkgoboom bijvoorbeeld, of de paardenstaart, de degenkrab, de nautilus 
en dus ook de coelacant. Het lijken soorten uit een ver en grijs verleden, abusievelijk 
overgebleven uit een tijdvak dat er nog trilobieten over de zeebodem rondkropen of 
pterosauriërs door het luchtruim zwenkten. De term ‘levend fossiel’ is niet alleen een 
oxymoron, een contradictio in terminis, het is ook onzin. Een fossiel is dood en als 
iets leeft, is het geen fossiel. 
 
De term suggereert ook dat er geen evolutie meer plaatsvindt, alsof de nog levende 
degenkrabben en coelacanten miljoenen jaren onveranderd zijn gebleven en als het 
ware een kogelvrij vest dragen om mutaties tegen te houden. Niets is minder waar, 
zo bleek uit een recente studie naar de genetica van de coelacant. Het zeer technische 
artikel gaat over een bijzondere groep genen, zogenoemde transposons, genen die 
heen en weer kunnen springen van het ene chromosoom naar het andere. Het bleek 
dat zulke transposons wel in de soort chalumnae actief zijn geweest, maar niet in de 
Indonesische coelacant. 
 
Conclusie: de evolutie is gewoon doorgegaan. Een levend fossiel is dus niet zó fossiel 
dat er niets meer aan verandert. Vergeet die term. 
 
 
Jelle Reumer, Trouw, februari 2021 
 
Jelle Reumer is paleontoloog. In Trouw bespreekt hij iedere week een dier dat het nieuws haalt. 
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DNA van 1,6 miljoen jaar oude mammoet is oudste ooit ontrafeld 
 
Wetenschappers hebben het oudste DNA ooit weten te ontrafelen. Het gaat om 
erfelijk materiaal uit kiezen van mammoeten, die tot zo'n 1,6 miljoen jaar geleden 
rondzwierven in Siberië, maakten de Zweedse onderzoekers woensdag bekend.  
 

 
 
 
Tot nu toe was het oudste aangetroffen DNA dat van een paard dat ongeveer 700.000 
jaar geleden had geleefd in Canada. Om tot hun bevindingen te komen, keken de 
onderzoekers naar de overblijfselen van drie verschillende mammoeten. Deze verre 
voorouders van onze huidige olifanten lagen begraven in permafrost. In deze 
bevroren ondergrond zijn de dieren uitstekend bewaard gebleven. 
De mammoetresten zijn al in de jaren zeventig ontdekt, maar de wetenschap 
beschikte op dat moment nog niet over de juiste middelen om het DNA - de 
belangrijkste drager van erfelijke informatie - 'uit te lezen'. 
 
Botten en skeletten vertellen niet het hele verhaal 
Het DNA in de mammoetkiezen was in de afgelopen honderdduizenden jaren 
uiteengevallen tot "extreem kleine stukjes", vertelt hoofdonderzoeker en 
evolutiewetenschapper Love Dalén van het Centrum voor Paleogenetica in Zweden. 
Om het DNA weer in elkaar te zetten, moest zijn team miljarden, ultrakleine stukjes 
aan elkaar puzzelen. Nu deze puzzel eenmaal gelegd is, kunnen wetenschappers 
meer te weten komen over de mammoeten. De meeste kennis van prehistorische 
dieren is opgedaan uit de vondst van skeletten en botten, maar die vertellen niet het 
hele verhaal, aldus Dalén. 
 
"Analyses van botten en tanden geven onderzoekers slechts informatie over een 
handvol kenmerken, terwijl we via DNA vele tienduizenden kenmerken kunnen 
achterhalen", zegt Love Dalén. 
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Een slagtand van een wolharige mammoet steekt uit de Siberische permafrost.  Foto: ANP 
 
Mammoeten liepen over verdwenen landbrug 
Door het gevonden DNA te vergelijken met DNA uit jongere mammoetsoorten, 
kunnen wetenschappers onderzoeken hoe de soorten zich genetisch tot elkaar 
verhielden. Zo hebben de Zweedse onderzoekers al ontdekt dat 'hun mammoeten' 
directe familie waren van de exemplaren die ongeveer 1,5 miljoen jaar geleden van 
Siberië naar Noord-Amerika liepen over een inmiddels verdwenen landbrug. 
Het genetische materiaal biedt mogelijk ook inzicht in het ontstaan van mammoeten. 
Daarnaast kan het mammoet-DNA waarschijnlijk meer vertellen over hoe zij zich in 
de loop der eeuwen steeds weer aanpasten aan klimaatveranderingen. De studie is 
gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Nature. 
 
Bron: NU.nl , februari 2021 
 
 
 

De uitgestorven kwagga graast weer in Zuid-Afrika 
 

‘De schrijver van Jurassic Park wilde dit met eigen ogen zien’ 
 
In de Zuid-Afrikaanse provincie Westkaap hebben natuurbeschermers en 
wetenschappers de handen ineengeslagen met een stel grootgrondbezitters om de 
uitgestorven kwagga of quagga – een zebra-achtige grazer – terug tot leven te 
fokken. Een frappant project nadert de slotfase. 
 
De dauw schittert nog op zijn landgoed als Nick Pentz, de vierde generatie van een 
Zuid-Afrikaans boerengeslacht, uit zijn pick-up stapt. Op de heuvels in de verte 
liggen zijn wijngaarden. Verderop houdt hij schapen en Angus-runderen.  

https://www.nature.com/articles/d41586-021-00436-x
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Drie eeuwen geleden scharrelde hier het vee van de VOC. De Kaap-Hollandse gevels 
op het erf zijn stille getuigen. Maar inmiddels graast er ook het nodige wild: 
struisvogels, koedoe’s, wildebeesten, springbokken, gemsbokken. Het zoeken is naar 
een dier dat meer dan honderd jaar geleden uitstierf. Boer Pentz en zijn buurman, 
een plasticfabrikant, hebben hun grond beschikbaar gesteld voor een opmerkelijk 
fokprogramma: The Quagga Project. De kwagga was een zebra-achtig dier, bruin en 
slechts van voren gestreept, dat op de graslanden en woestijnvlaktes in zuidelijk 
Afrika leefde. De lokale Khoikhoi vernoemden het dier naar zijn blaffend gebalk 
(Spreek uit als: kwa-ha.) 
 

 
 
De Europese kolonisten roeiden de hele diersoort in een mum van tijd uit. Het laatste 
exemplaar overleed in 1883, in Artis. De laatste wilde kwagga was toen al 
afgeschoten. “De kolonisten waren bang dat de kwagga’s niets te grazen overlieten 
voor hun veestapel,” vertelt boer Pentz, een grote vriendelijke reus. Het is rustig 
vandaag. In het restaurant, dicht vanwege de winter en de lockdown, laat hij een 
getekend portretje van de kwagga van weleer zien. Gespierd, elegant, met zwarte 
strepen op een glanzend kastanjebruine vacht. “Het was erg kortzichtig van ze, al 
denk ik niet dat de boeren wisten dat ze een diersoort de ondergang in schoten.” 
Van de kwagga zijn 23 huiden over, die zijn opgezet en wereldwijd tentoon worden 
gesteld. Het Artis-exemplaar staat tegenwoordig in museum Naturalis. In de jaren 
tachtig vond Reinhold Rau, een Duitse preparateur voor het natuurhistorisch 
museum in Kaapstad, achtergebleven DNA op één van die huiden. Uit een analyse 
bleek dat de kwagga, in tegenstelling tot wat gedacht werd, geen aparte soort was, 
maar een ondersoort van de nog levende steppezebra. Rau wist dat als de kwagga-



 
25 

 

genen bewaard lagen in het DNA van zebra’s, het slechts een kwestie van slim 
fokken zou zijn totdat de juiste DNA-variant zich in een veulen aandiende. Hij 
selecteerde negentien zebra’s uit wildparken in Zuid-Afrika en Namibië op basis van 
strepen en vachtkleur en begon een fokprogramma. De finale van zijn Quagga 
Project maakte hij niet mee. Rau overleed in 2006. Maar inmiddels is de kudde van 
Pentz, nu 22 stuks, één van de tien populaties verspreid over Zuid-Afrika. “Wij zien 
een significante vermindering van strepen bij de dieren. Alleen de bruine kleur laat 
nog op zich wachten”, zegt Pentz. 
 

Het enige kwaggaskelet van Engeland staat in Londen, in het universitair Grant Museum of 
Zoology. Foto: Hollandse Hoogte 
 
De dieren die niet genoeg voortgang vertonen, worden uit hun kuddes verwijderd 
door Bernard Wooding en zijn collega’s van The Quagga Project. Wooding nam het 
stokje over van Rau. Hij is natuurbeschermer en werkt op een groot natuurpark, twee 
uur rijden vanaf Pentz’ boerderij. Ze hebben diverse antilopen, wildbeesten, zebra’s 
en de grootste fokkudde kwagga’s. Wetenswaardigheidje: de Amerikaanse 
sciencefictionschrijver Michael Crichton ontleende een deel van zijn inspiratie 
voor Jurassic Park (verfilmd door Spielberg) aan het project en kwam er eens een 
kijkje nemen. “Een jaar of tien geleden, met vrouw en dochter,” vertelt Wooding via 
de telefoon. “Hij wilde de dieren met eigen ogen zien.” 
 
Wooding is niet veel meer dan een stamboekhouder. “Ik fotografeer de dieren en 
rangschik ze op basis van hun strepen. Een dier dat minder strepen heeft dan zijn 
ouders, blijft. We hebben nu een vijfde generatie en worden steeds kieskeuriger.” 
De Rau quagga werd in 2019 door het Zuid-Afrikaanse ministerie van landbouw 
erkend als landras. De naam geeft maar aan dat de dieren weliswaar genetisch 
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verwant zijn aan de uitgestorven kwagga’s, maar niet direct van ze afstammen. 
Operatie Quagga nadert de slotfase. Wooding wil nu een kudde loslaten in het wild, 
onbeheerd. Met een beetje grootspraak kan hij dan beweren dat de kwagga terug is 
in Zuid-Afrika. 
 
Echt veel belangstelling krijgt het fokprogramma nog niet. Maar de vraag is voor 
hoelang. Want boeren van buiten zijn bereid heel wat neer te tellen voor een kwagga, 
bewijzen de drie exemplaren die al werden verkocht op een veiling. Het fokproject 
kan met de opbrengst daarvan minstens tien jaar vooruit. En het zal niet lang duren, 
of ook jagers krijgen er lucht van, denkt Wooding. “Het wachten is op een bord langs 
de weg. ‘Kom kwagga’s jagen.’ Mogelijk afkomstig van één van de fokkers aan wij 
hebben verkocht.” Trofeejacht is een belangrijke inkomstenbron voor Zuid-Afrika. 
 

Bernard Wooding, stamboekhouder van The Quagga Project, selecteert zijn kwagga’s op 
streep en vachtkleur. Foto: Groote Post 
 
Intussen herhaalt op het landgoed van Nick Pentz de geschiedenis zich: de kwagga’s 
grazen zijn weiden leeg. “Ze concurreren met de antilopen en het vee.” De kudde is 
in de eerste plaats een lokmiddel voor wijntoeristen, maar het loopt nog geen storm; 
de meeste ritjes met de safari-jeep verzorgt Pentz vooralsnog zelf. Achter de 
heuvelrug klinkt gebries. Een wildebeest? Een kwagga? Daar staan ze, een stuk of 
vijftien, springlevend. Koppen omhoog, oren gespitst. Ze signaleren geen 
onmiddellijk gevaar en grazen verder. Ze zijn nagenoeg streeploos van achteren. En 
zowaar, de vacht oogt bruin. 
 
Bron: K. van Vliet, Trouw, augustus 2021 
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Programma verenigingsavonden 2021-2022 
 
Afdeling Winterswijk e.o. Nederlandse Geologische Vereniging 
 
Uiteraard is alles toch nog onder voorbehoud, want het is goed om rekening te hou-
den met eventualiteiten. We houden jullie op de hoogte! 
 

Lezingen 2021 
 

 Ma. 13 sept. Omdat we elkaar zo lang niet meer gezien en gesproken hebben 
wordt dit waarschijnlijk een avond die anders zal zijn dan normaal. Een ver-
rassing dus! 

 
 Ma. 11 okt. Nico Zethof, secretaris van de NGV afdeling Utrecht. De ammo-

nietenfauna van de Zuid-Franse Caussus. 
 

 Ma. 8 nov. Koos Tap, o.a. vrijwilliger bij het Hunebed Centrum in Borger.  
Onderwerp: Voor de pauze gaat het over de geologie van de Harz, na de pau-
ze komen de mineralen aan bod. 

 
 Ma. 13 dec. Betsy Ooms, van de NGV afdeling Utrecht, laat ons meegenieten 

van haar tocht door Ierland. 
 

Lezingen 2022 
 

 Ma. 10 jan. Prof. Bert Boekschoten, emeritus hoogleraar Paleontologie.  
Titel: “Oude eilanden, vroege mensheid, Sardinië, Kreta sinds 6 miljoen ja-
ren.” 

 
 Ma. 14 febr. Dit keer eindelijk weer een “gewone jaarvergadering”? 

We zullen zeker stilstaan bij de afgelopen periode. 
Na de pauze “Leden voor leden”. 

 
 Ma. 14 mrt. Onze trouwe en bijna onmisbare Eric Mulder wil onze kennis 

over “Het ontstaan van het leven” uitbreiden. 
 

 Ma. 11 apr. Herman Heskamp, verbonden aan het museum in Velp, is een 
echte kenner van de Veluwe. Zijn onderwerp is: “Over de geologie van Gel-
derland, met name van de Veluwe. Wat is daar allemaal gebeurd? “ 

 
 Ma. 09 mei Afsluiting van het seizoen. We bezinnen ons er nog op hoe we 

deze avond zullen invullen. Graag ideeën!! 
 

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   
 
Ook hier geldt uiteraard dat nog niets echt zeker is en we dus voorzichtig moeten 
zijn met het maken van concrete afspraken. 
 

 Excursie naar Denekamp, naar de Dino-tentoonstelling in Natura Docet, 
Wonderryck Twente. 

 
 Geologische wandeling Veluwezoom, o.l.v. Herman Heskamp. Eventueel is 

na afloop een bezoek aan het museum in Velp mogelijk. 
 

 Museum Hofland. Daarna een bezoek aan de voormalige zandwinning van de 
NS, het “Steneneiland”, bij Maarn. Onder leiding van Gerard Doornbos. N.B. 
Mogelijkheid voor een heerlijke lunch. 

 
 Herhaling van de excursie op de Needse Berg. 

 
 Markelo, De Domelaar; bekend terrein. 

 
 of 2-daagse excursie Misburg/Höver, bij voldoende belangstelling. 

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

 
 Bad Essen e.o. Tongrubes Wallenhorst en Wehrendorf. Ongeveer twee uur rij-

den. Alleen als er voldoende materiaal is. 
 

 
Het afdelingsbestuur  

 
Gerard Goris     Voorzitter 
 
Jan Drent     Secretaris 
 
AnnaWil Rumpt - van Dokkumburg  Penningmeester 
 
Jos Lankamp     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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GEO QUIZ 
 
In zijn Geologisch Alfabet noemt Willem Peletier de ‘Quiz’ als iets uit het 
(afdelings)verleden. Toevallig waren de voorzitter en de redacteur voor dit 
nummer met een kleine ‘Geo quiz’ bezig; dus van het verleden naar het heden! 
 
 Foto – vraag 1 

 
 
Welke Muschelkalkgroeve is dit (1, 2 of 3) en welk geologisch fenomeen is te zien? 
 
 
Foto – vraag 2 

 
 
Is het mos, graffiti of een bijzondere agaat? Of toch iets heel anders? 
 
Antwoorden op pagina 35. 
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Een uitbarsting die de wereld verduisterde,  
maar kleur gaf aan de kunst 
 
In april 1815 vond de krachtigste door de mens gemeten vulkanische explosie 
plaats, een ramp van een dusdanige omvang dat nu, 200 jaar later, onderzoekers 
nog steeds moeite hebben om de gevolgen ervan te begrijpen. Het leidde tot 
ijskoud weer, ineenstorting van de landbouw, en wereldwijde pandemieën.  
En zelfs tot populaire monsters. 
 

 
Tambora. Foto: Iwan Setiyawan/KOMPAS, via Associated Press 
 
Op de weelderige eilanden van Nederlands-Indië – het hedendaagse Indonesië – 
stierven door de uitbarsting van de vulkaan Tambora tienduizenden mensen. Ze 
werden levend verbrand of gedood door rondvliegende stenen, of ze stierven later 
van de honger, omdat de zware as hun gewassen smoorde. Meer bijzonder nog, is 
dat een gigantische wolk van minuscule stofdeeltjes zich over de hele wereld 
verspreidde, het zonlicht blokkeerde en drie jaar een planetaire afkoeling 
veroorzaakte. En dat bijvoorbeeld in juni 1816 een sneeuwstorm de staat New York 
teisterde, in juli en augustus strenge vorst in New England de oogst deed mislukken, 
en tenslotte dat Londen de hele zomer van dat jaar werd geplaagd door hagelbuien.   
Een recente beschrijving van de ramp, ‘Tambora: De vulkaanuitbarsting die de wereld 
veranderde’ van Gillen D’Arcy Wood, maakt duidelijk dat de wereldwijde gevolgen 
dusdanig extreem waren dat veel landen en samenlevingen langdurig last hadden 
van hongersnood, ziekte, maatschappelijke onrust en economische achteruitgang. 
Wereldwijd vergingen oogsten. 
 
‘Het jaar zonder zomer’, zoals 1816 later bekend werd, gaf niet alleen geboorte aan 
schilderijen van vurige zonsondergangen en stormachtige luchten, maar ook aan 
twee genres van gotische fictie. Deze grillige nakomelingen waren Frankenstein en 
de menselijke vampier, die beiden sindsdien lange tijd een duistere rol hebben 

https://javapost.nl/2015/08/26/een-uitbarsting-verduisterde-de-wereld-maar-gaf-kleur-aan-de-kunst/tambora/
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gespeeld in de kunst en de literatuur. “Hun papieren spoor”, aldus Wood, 
hoogleraar Engels aan de Universiteit van Illinois, “loopt steeds terug naar de 
Tambora.” 
 
De gigantische explosie – honderd keer groter dan die van Mount St. Helens -, en de 
daaruit voortvloeiende wereldwijde duisternis, zijn voor wetenschappers sinds lang 
onderwerp van onderzoek, niet alleen om het klimatologische verleden te kunnen 
duiden, maar ook, en vooral, om de waarschijnlijkheid en gevolgen van soortgelijke 
rampen in de toekomst te kunnen voorspellen. Clive Oppenheimer, een vulkanoloog 
aan de universiteit van Cambridge die de Tamboraramp heeft bestudeerd, ziet de 
kans op een soortgelijke explosie in de komende halve eeuw als relatief laag – 
misschien minder dan 10 procent. Maar de gevolgen, voegde hij eraan toe, zouden 
buitengewoon belangrijk zijn. “De moderne wereld”, aldus Oppenheimer, “is verre 
van immuun voor de gevolgen van dit soort potentiële natuurrampen.” 
 
Soembawa is er nooit meer bovenop gekomen 
Voor hij ontplofte was Tambora, op het tropische eiland Soembawa, de hoogste piek 
in de omgeving. Meer dan 4000 meter hoog. Lang sluimerend, werd de berg 
beschouwd als een tempel van de lokale goden. Op zijn hellingen lagen vele dorpen 
bezaaid; de boeren verbouwden er rijst, koffie en peper. Op de avond van 5 april 
1815, volgens ooggetuigenverslagen, schoten er opeens vlammen uit de krater en 
begon de aarde de grommen. De vulkaan viel daarna stil. 
 

  Tambora op de kaart 
 
Vijf dagen later ontplofte de piek met een explosie van vuur, rotsen en kokende as 
die tot op honderden kilometers afstand hoorbaar was. Brandende rivieren van 
gesmolten gesteente rolden de hellingen af, alles op hun weg vernielend. Dagen 
later, nog steeds werkende maar minder sterk, stortte de vulkaan opeens in, en 
verloor anderhalve kilometer van zijn hoogte. Naar schatting vielen 100.000 
slachtoffers. Soembawa is er nooit meer bovenop gekomen. De gevolgen waren 
wereldomvattend, maar niemand besefte op dat moment dat allerlei uitingen van 
dood en chaos waren toe te schrijven aan de Tambora. Wat ontstond was regionale 
folklore. New England noemde 1816 ‘achttienhonderd en doodgevroren’. Duitsers 

https://javapost.nl/2015/08/26/een-uitbarsting-verduisterde-de-wereld-maar-gaf-kleur-aan-de-kunst/tambora_map/
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noemden 1817 het jaar van de bedelaar. Deze en vele andere lokale anekdotes bleven 
lang onbekend of werden onderling niet met elkaar in verband gebracht. 
 
Het waren wetenschappers die recentelijk pas de verbanden legden, vooral die 
tussen vulkaanuitbarstingen en klimaatsveranderingen. Gezamenlijk doel was hierbij 
de natuurlijke klimaatschommelingen te onderscheiden van de menselijke invloed. 
In steeds meer studies werd gewezen op New England en de vrieskoude zomer van 
1816. Professor Wood verbreedde de scope van het onderzoek voor zijn boek, dat 
volgende maand als paperback verschijnt. Gebaseerd op honderden 
wetenschappelijke artikelen en Wood’s eigen kennis van de 19e-eeuwse literatuur, 
legt het verbanden tussen drie jaar wereldomvattende chaos en de oorsprong van 
fictieve demonen. “Ik wilde een wereldwijd fenomeen kunnen begrijpen”, aldus 
Wood in een interview, “en dat betekende grondig speurwerk in tal van onbekende 
archieven.” Vijf onderzoeksjaren brachten hem naar China, Europa en India. Het 
bracht hem ook naar de Tambora, waar hij bloedzuigers en vlijmscherpe bladeren 
trotseerde om de zes kilometer brede kratermonding te kunnen bekijken. 
 
De exploderende berg, vertelt het boek, braakte zo’n 25 kubieke kilometer materie uit 
tot een hoogte van zo’n 40 kilometer. Terwijl de grove deeltjes door de regen snel 
daalden, verspreidde het fijnere stof zich door de harde wind tot een enorme wolk. 
“Deze passeerde”, schrijft Wood, “zowel de Zuid- als de Noordpool, zodat daar 
anderhalve eeuw later door paleoklimatologen sulfaatresten in het ijs werden 
ontdekt.” De wereldwijde sluier, hoog boven de regenwolken, weerkaatste veel van 
het zonlicht terug de ruimte in zodat de Aarde afkoelde. Dit lijkkleed, aldus Wood, 
veroorzaakte ook zware stormen. 
 
Gevolgen in de kunst 
In zijn boek staat een reproductie van een olieverfschilderij uit 1816 van Weymouth 
Bay, een beschutte baai aan de zuidkust van Engeland, van John Constable. De 
afgebeelde hemel is vol kolkende donkere wolken. “Overal”, zegt Wood, “waaiden 
de vulkanische winden hard.” Zowel de historische bronnen als de 
computermodellen spreken van hevige stormen. 
 

 
Chichester Canal, van J.M.W. Turner 

https://javapost.nl/2015/08/26/een-uitbarsting-verduisterde-de-wereld-maar-gaf-kleur-aan-de-kunst/chichester-canal-jmw-turner/
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De stofdeeltjes hoog in de atmosfeer produceerden ook spectaculaire 
zonsondergangen, zoals te zien in de beroemde schilderijen van J.M.W. Turner, de 
Engelse landschapspionier. Zijn levendige rode luchten, aldus Wood, “lijken een 
advertentie voor de toekomst van de kunst.” Het verhaal komt ook tot leven in de 
lokale drama’s, niet alleen belangrijk voor de literaire geschiedenis, maar ook voor de 
geboorte van het monster van Frankenstein en de menselijke vampier. Dit gebeurde 
op het Meer van Genève in Zwitserland, waar enkele van de belangrijkste 
vertegenwoordigers van de Engelse dichtkunst op vakantie waren gegaan. 
In 1816 begon ook het inlandse en bebergde Zwitserland de gevolgen te ondervinden 
van het slechte weer en misoogsten. Uitgehongerde menigten bestormden de 
bakkerijen na prijsstijgingen van het brood. Het boek citeert de noodkreet van een 
priester: “Het is beangstigend om te zien dat deze lopende skeletten het meest 
weerzinwekkende voedsel met gretigheid verslinden.” 
 

 19e eeuwse afbeelding van het monster van Frankenstein. 
 
In juni van dat jaar joeg het koude en stormachtige weer de Engelse toeristen naar 
binnen, om zich daar, in een villa aan de rand van het meer, te warmen aan het vuur 
van de open haard en de uitwisseling van spookverhalen. Mary Shelley, toen 18, was 
onderdeel van een literaire coterie die werd beschreven door Percy Shelley, haar 
latere echtgenoot, evenals door Lord Byron. Wijn stroomde, evenals laudanum, een 
vorm van opium. Kaarsen flikkerden. In deze sfeervolle ambiance vertelde Mary 
Shelley de lugubere geschiedenis van Frankenstein, een verhaal dat ze twee jaar later 
zou publiceren. En Lord Byron schetste een vampierverhaal, later door een 
landgenoot gepubliceerd als ‘The Vampyre.’ Het grillige weer inspireerde ook Byron’s 
apocalyptische gedicht ‘Darkness.’ 
 

https://javapost.nl/2015/08/26/een-uitbarsting-verduisterde-de-wereld-maar-gaf-kleur-aan-de-kunst/frankenstein/
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Het geweld van de regen 
Wood’s boek documenteert veel andere gevolgen van de globale kou, waaronder een 
cholera-pandemie in 1817, die, begonnen in India, wereldwijd tientallen miljoenen 
mensen doodde. Professor Wood schrijft, in navolging van bestaande theorieën, de 
oorzaak toe aan een dodelijke combinatie van veranderende moessonwinden en 
zware regenval. De pandemie verspreidde zich en bereikte uiteindelijk ook 
Nederlands-Indië. Op Java alleen al kwamen naar schatting 125.000 mensen om het 
leven. “Meer”, merkt Wood op, “dan door de vulkaanuitbarsting zelf.” 
Hij wijst ook op de winterse kou in de provincie Yunnan in het zuiden van China, 
een land van bergen en jungles waar tijgers en olifanten leefden. Rijstoogsten gingen 
er verloren, en jarenlang heerste er de hongersnood. In juli 1816, aldus Wood, was in 
deze provincie sprake van nooit eerder voorgekomen sneeuwbuien. 
De dichter Li Yuyang, die 32 jaar oud was toen de Tambora uitbarstte, schreef in  
‘Een zucht voor de herfstregen’ over koude stortbuien en hevige overstromingen: 
 
Het water dat van de dakrand valt verdooft me. 
Duizenden mensen ontvluchtten hun instortende huizen, 
En tienduizenden voor het geweld van de regen. 
Het is erger dan diefstal. Bakstenen barsten. Muren vallen. 
In een oogwenk, is het huis verdwenen. 
 
Wood sluit af met een portret van de oostelijke Verenigde Staten in 1816, met de 
nadruk op de staat New York. Op een dag in juni, liepen vier jonge klasgenoten naar 
school, de meesten op blote voeten. Toen sloeg een sneeuwstorm toe. De kinderen 
werden naar huis gestuurd. Ze renden voor hun leven. Toen ze thuis kwamen was 
de sneeuw tot hun knieën gestegen.Voor Thomas Jefferson duurde de pijn langer.  
De gepensioneerde derde president van de Verenigde Staten, werd in 1816 op zijn 
landgoed in Virginia geconfronteerd met een rampzalige zomer als gevolg van het 
opmerkelijk korte groeiseizoen. Het volgende jaar was net zo slecht. In een brief uitte 
hij zijn bezorgdheid over de mogelijke ondergang van zijn Monticello boerderij “als 
de seizoenen, tegen de koers van de natuur in, zich zo vijandig blijven gedragen 
jegens ons bedrijf.” 
 
De talloze slachtoffers en enkele bevoordeelden van Tambora’s woede waren zich 
niet bewust van de vulkanische oorsprong van hun omstandigheden, aldus Wood. 
Deze studie was daarom een enorme uitdaging en vereiste soms ‘enige lenigheid van 
geest’. Meer in het algemeen, zegt hij, leidt de openbaring van de over de hele wereld 
verspreide vulkanische resten – een portret van 200 jaar in de maak – tot een soort 
meditatieve reflectie op de moeilijkheid van het blootleggen van de subtiele effecten 
van de klimaatverandering, of deze nu zijn oorsprong vindt in de woede van de 
natuur of als onzichtbare bijproduct van de menselijke beschaving. “Het is”, zoals 
Wood opmerkt, “moeilijk te zien en niet minder moeilijk voor te stellen.” 
 
Door William J. Broad 
 
Dit artikel verscheen eerder in de New York Times, in 2015. 
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ANTWOORDEN GEO QUIZ  
 
 
Antwoord vraag 1 
Het betreft de Wintwerswijkse Muschelkalkgroeve 3 (‘de middelste’). In de wand (de noord-
wand) is een plooiing te zien met rechts een breuk. Zie de foto hieronder ter verduidelijking. 
 

 
 
 
Antwoord vraag 2 
Dit is een beelduitsnede van een meanderende rivier. Het is een foto uit google maps die een 
deel laat zien van de Murray river in Australië. Volg je de loop van de rivier dan is heel goed 
te zien dat de bedding zich verplaatst. Foto onder ter illustratie. Link: Murray (rivier) 
Over een grote afstand is deze rivier de grens tussen New South Wales en Victoria. 
 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Murray_(rivier)
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Van de redactie 

 
Dank aan de 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. 
 

 
OPROEP 
 
Door toeval had ik contact met Nico Zethof, die mij mailde dat hij de  
Muschelkalk-verzameling van Jan Idema had overgenomen en dat er  
misschien nog iets bij zit voor onze leden. 
 
Contact kan worden gelegd via info@ammonico.nl. 
 
Met vriendelijke groet, Will Costers 
 
 
 

mailto:ahaarhuis@gmail.com
mailto:info@ammonico.nl
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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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