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Voorwoord 
 

De eerste verenigingsavond van het 
nieuwe seizoen vond plaats op een  
bijzondere locatie met veel historie,  
het museum Natura Docet (Wonderrijck 
Twente) te Denekamp. In meerdere op-
zichten is Natura Docet een belevenis. 
Ruim 30 jaar geleden was er al een grote 
Dino tentoonstelling en nu was er weer 
een. Velen hebben de eerste tentoonstel-
ling bezocht als kind of met kinderen en 
nu, een generatie later, voor de tweede 
keer met kinderen of kleinkinderen. 
 
De reis naar Denekamp, heden ten dage 
voor de meeste mensen per auto, heeft  
al iets bijzonders. Vooral de weg vanuit 
Oldenzaal. Er zijn tijden geweest dat 

veel gebruikers van deze weg zich ver-
plaatsten op een andere wijze, maar 
daarover later meer in deze Mozaïek. 
Het is een, lange, rechte weg, aangelegd 
in een kaarsrechte lijn tussen de kerk-
torens van Oldenzaal en Denekamp. 
Men passeert een aantal stuwwallen en 
onderweg ziet men bij menig oprit grote 
zwerfstenen liggen, afkomstig uit met 
name Scandinavië. Stenen die aan het 
einde van de voorlaatste ijstijd uit het 
smeltende ijs van de gletsjers zijn losge-
komen en achtergebleven in deze streek. 
Lange tijd is deze weg ook de Scandina-
vië-route genoemd. Dit had geen betrek-
king op de zwerfstenen, maar het was de 
benaming voor de route die het vracht-
verkeer gebruikte naar het hoge noor-
den, in een tijd dat er nog niet of nauwe-
lijks snelwegen waren. Ik wens u een 
aangename zwerftocht door deze  
nieuwe Mozaïek en prettige feestdagen! 
 
Gerard Goris, voorzitter 
 
 
 
  

  
In dit nummer onder andere: 
 

 
Erelidmaatschap Willem Peletier 
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Erelidmaatschap van de NGV 
voor Willem Peletier 
  
We mogen hem gerust de nestor van 
onze afdeling noemen. Al decennia 
lang is Willem Peletier de grote promo-
tor voor de geologie in Winterswijk.  
Talrijke lezingen, publicaties en excur-
sies zijn onder zijn bezielende leiding 
tot stand gekomen. Iedereen die ooit de 
steengroeve bezocht heeft, zal zich de 
enthousiaste uitleg door Willem over 
de vondsten, lagen, mineralen en fos-
sielen herinneren. Als blijk van grote 
waardering heeft het hoofdbestuur van 
de NGV Willem dit jaar tot erelid te 
benoemd. De plechtige gebeurtenis 
vond plaats op de jaarvergadering in 
Zwolle, 25 september jongstleden.  
 

 
Onze nestor Willem Peletier. Foto: H.W. 
 
Wij zijn als afdeling Winterswijk natuur-
lijk trots op het nieuwe NGV-erelid in 
ons midden. En Willem zou Willem niet 
zijn als hij de bijzondere gebeurtenis niet 
zelf, vanuit zijn eigen beleving, zou be-
schrijven. Speciaal voor dit nummer van 
Mozaïek noteerde hij het volgende: 

 
Het zal in juli zijn geweest, dat ik van 
Clarinus Nauta, voorzitter van de Ne-
derlandse Geologische Vereniging, het 
verzoek kreeg om net als twee andere 
leden een korte geologische anekdote 
van vijf minuten te vertellen. Dat zou 
moeten gebeuren tijdens de jaarvergade-
ring op zaterdag 25 september 2021.  
Tevens werd op die dag het 75-jarig be-
staan van de Nederlandse Geologische 
Vereniging in Zwolle gevierd. Nadruk-
kelijk werd ons gevraagd om ook de 
partner mee te nemen. Dan begin je wat 
te vermoeden … 
 

 
‘Willem en partner’ op de jaarvergadering. 
 
Eén agendapunt op de vergadering was: 
“Drie leden vertellen een geologische 
anekdote.” Ik was dus één van die drie. 
Vervolgens werden deze drie de zaal 
uitgeleid, zogenaamd om buiten bij de 
verenigingsvlag samen met onze dames 
een foto voor het verenigingsblad te ma-
ken. Het volgende agendapunt was: 
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“Korte Algemene Ledenvergadering. 
Voorstel om drie personen te benoemen 
tot erelid”. Deze gegevens waren aardig 
te combineren en dus was mijn verras-
sing wel een beetje geveinsd. 
Mijn bijdrage was als volgt: 
 
Mijn verhaal begon bij de voorbereiding 
van het eerste lustrum van de Afdeling 
Winterswijk e.o. van de Nederlandse 
Geologische Vereniging. Wij waren van 
plan een expositie over de Winterswijkse 
geologie in te richten op de zolder van 
de Openbare Leeszaal aan de Balinkes-
straat. Omdat daar enig geld voor nodig 
was en ik toevallig in het bestuur zat van 
het Departement Winterswijk van het 
Nut, vroeg ik in een bestuursvergade-
ring of het Nut een bijdrage wilde geven. 
Dat kon, maar dan moest daar wel een 
lezing in het volgende jaarprogramma 
tegenover staan. Ik de boer op om daar 
iemand voor te strikken, maar de een  
na de ander vond dat hij of zij dat niet 
kon doen. Kortom, ik bleef er zelf aan 
hangen. 
 
In heel korte tijd heb ik een serie dia’s 
gemaakt, waarin alle aspecten van de 
Winterswijkse geologie waren verte-
genwoordigd. De eerste keer dat ik mijn 
verhaal ‘extern’ heb gehouden had te 
maken met de Stichting Teleac, die in 
1977 een Tv-cursus “Geologie” hield.  
Na afloop kregen de cursisten een brief 
met de uitnodiging aan een excursie 
naar een museum met een geologische 
collectie deel te nemen. Na overleg met 
de toenmalige directeur van de steen-
groeve, Ab Hannink, kon ik aan me-
vrouw Henny Corver, die als studiebe-
geleider optrad, schrijven, dat ik een 
cursus in natura kon aanbieden. 
Prompt kwam een schrijven terug, dat 
dit heel goed uitkwam omdat op die 

manier de inmiddels reeds ontstane 
wachtlijst kon worden weggewerkt. 
 
Zo stonden op 24 juni 1978 ongeveer 
tachtig personen bij museum Freriks. 
Deze groep werd in tweeën gedeeld. 
Afwisselend kregen ze de dialezing te 
zien en te horen en kregen een rondlei-
ding door de museumafdeling van het 
museum. Daarna konden miocene fos-
sielen worden uitgezocht. Na de lunch 
volgde de excursie naar de steengroeve. 
Naderhand kreeg de cursusleiding van 
een der deelnemers, die later een beken-
de Nederlander zou worden, een brief 
met de opmerking, dat dit de leukste  
excursie was, die hij ooit had meege-
maakt. Wie dit dan wel was?…. wel, 
Chriet Titulaer! 
 
Vanaf 1978 heb ik de diaserie ruim  
honderd keer gebruikt, vooral als  
inleiding bij de excursies die naar de  
steengroeve werden gehouden, maar 
ook als lezing bij diverse verenigingen  
in onder andere Deventer, Enschede, 
Lichtenvoorde, Dinxperlo en Hummelo. 
 

 
Willem neemt de oorkonde in ontvangst. 
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 ‘Denekampse Dolle Dino’s’ 
 
Een avondexcursie op 13 september. 
 
Het is een aangename, zonnige dag.  
In de loop van de middag gaan ze op 
pad. Vanuit ‘den Achterhook’ en het 
Tukkerland. Allemaal met het oog op het 
beeldscherm in de auto. Want kaartlezen 
is d’r niet meer bij. Wie zijn die ‘ze’?... 
Een aantal amateur-geologen van de 
NGV Afdeling Winterswijk. Vol ver-
wachting van wat hen te wachten staat.                                                   
Woar goat ze hen? Allemaal met maar 
één doel voor ogen: Museum Natura 
Docet, oftewel Wonderryck Twente, aan 
de Oldenzaalsestraat 39 in Denekamp. 
Daar worden ze tussen zes uur en half 
zeven verwacht. 
 

 
Natura Docet – Wonderrijck Twente. 
 
Na zo lange tijd eindelijk weer eens een 
bijeenkomst van onze club! Als AnnaWil 
en ik aankomen, staan er al enkele 
‘vroegelingen’ te wachten en gezellig bij 
te kletsen. Ik meld ons alvast aan bij Eric 
Mulder, die onze gids en gastheer zal 
zijn. Druppelsgewijs arriveren ook de 
overige deelnemers en alle auto’s netjes 
op de daartoe bestemde plaats. Onze 
groep is compleet. Compleet? Nee toch 
niet. We missen … Ron Krabben nog.  
Na even wachten hem toch maar gebeld. 
Een wat slaperig klinkende stem zegt: 
“O, dat ben ik helemaal vergeten…”  

Och ja, dat kan gebeuren. Zeker te veel 
met zijn gedachten bij het Vragender 
Veen geweest. 
 
Onder leiding van Eric kuieren we met 
z’n achttienen gemoedelijk naar De 
Schout, Burg. Hoogklimmerstraat 2. 
Deed die man soms aan “Bergbeklim-
men? Via de keienvloer en de nogal 
donkere ingang schuifelen we voorzich-
tig naar binnen en naar links, waar de 
voor ons bestemde eetruimte ligt. In het 
schemerige licht zien we een lange tafel, 
met fraai wit linnen, zilveren bestek en 
borden van bijzonder porselein. Bijna te 
chique voor een ruig stelletje keienklop-
pers. Maar och, al gauw voelen we ons 
hier thuis en worden klinken de stemge-
luiden op groeve-niveau. 
Als iedereen een plekje heeft gevonden 
komt er een keurig jong deerntje, verge-
zeld van een even keurige jongeling, 
vragen waarmee we onze dorst willen 
lessen. Dat is uiteraard geen probleem, 
want … we lusten best wat! Gelukkig 
komt ook al gauw het ‘diner’ op tafel. 
Een keuze-kommetje soep, gevolgd door 
de - van tevoren - afgesproken maaltijd: 
Luxe belegde broodjes met rosbief, 
rundvleeskroket met brood en mosterd. 
Ook voor de veganisten onder ons is  
gezorgd. Zij weten trouwens níet wat ze 
missen! De gratis en onbeperkte koffie 
en thee zijn blijkbaar op, want die heb-
ben we nooit gezien! Degen die met de 
rug tegen de linkerwand zitten kunnen 
genieten van een prachtig uitzicht op de 
fraaie, zeer duidelijke, soms wat eroti-
sche afbeeldingen aan de overkant. 
 
Tegen kwart voor acht verlaten we het 
logement en gaan we, opnieuw kuie-
rend, richting het museum. In verband 
met de afgesproken tijd zouden we ons 
eigenlijk moeten haasten, maar ja, dat 
laten we maar over ‘aan het lot’! 
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In de hal krijgt Eric eindelijk de gelegen-
heid om zijn krachtig stemgeluid te laten 
horen. Dat is wel nodig met zo’n stelletje 
rauwdouwers. Omdat het anders al snel 
te donker wordt, nodigt hij ons uit om 
eerst maar het in de schemering enigs-
zins spookachtige Dinopad, te gaan vol-
gen. Is dit misschien het Dinokamp? 
 

 
Dino’s duiken op uit de schemering … 
 
Daar worden we hartelijk verwelkomd 
door het doordringende, ver dragende 
geluid van de aanwezige alpaca’s. Nog 
nooit hebben we zoiets gehoord. Het 
doet een beetje denken aan een orang-
oetang, bonkend op zijn borstkas. Al 
kuierend door het zand passeren we  
diverse voorbeelden van dino’s, waarbij 
Eric uitleg geeft. Wel moet hij een deel 
van onze groep bij herhaling met zachte 
dwang manen om bij elkaar te blijven.  
 

 
De gigantische Seismosaurus. Foto G. Goris 

Het meest indrukwekkende is de veertig 
meter lange Seismosaurus. Je zou dit  
gigantische reptiel in onze taal ook wel 
de “Aard-bevingssaurus kunnen noe-
men. Momenteel zit er een luik aan de 
zijkant, waar de bouwlieden in en uit 
konden en tevens een reclamespot kon 
worden opgenomen. Wat een monster! 
Een geluk dat de originele dieren geen 
straalaandrijving hadden! We beëindi-
gen onze tocht door kreupelhout, tussen 
bomen met gevaarlijke wortels door, via 
steile afdalingen en bruggetjes, totdat we 
allemaal weer min of meer veilig belan-
den in het museum zelf. 
 

 
Onze gastheer in vol ornaat.  Foto G. Goris 
 
Vervolgens gaan we, ook weer kuierend, 
de eigenlijke tentoonstelling binnen be-
kijken, waarbij steeds weer geprobeerd 
word om de achterblijvers in het gareel 
te houden. In de diverse ruimtes, zowel  
gelijkvloers als op de etages, is heel veel 
te zien, zowel originele topstukken als 
fraaie replica’s. Daarbij worden we ge-
steund door de deskundige uitleg van 
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onze enthousiaste en deskundige gids. 
Aanraken mag soms ook. Er is zoveel 
aan (skelet)materiaal te zien dat het 
moeilijk blijkt te zijn om alles te benoe-
men en te onthouden. Maar in elk geval 
heeft ieder van ons zo’n eigen, persoon-
lijke indruk opgedaan, dat die hem/haar 
waarschijnlijk altijd zal bijblijven. 
 

 
Allosaurus ‘Big Al’. 
 
Aan alles komt een eind, dus ook aan dit 
samenzijn. In de zolderruimte die wel-
iswaar geen hotel is, krijgen we toch nog 
koffie! Ingeschonken door onze gids 
himself. Weliswaar in kunststof bekertjes, 
net als soms op zoeklocaties, maar dat 
deert ons niet. We zij wel wat gewend. 
Een ware weldaad. Van dit moment 
maakt Gerard dankbaar gebruik om de 
organisatoren te bedanken voor hun  
inzet en bijbehorende inspanningen  
om alles te regelen. 
 
Via de steile trappen, met smalle treden 
komen we vervolgens in groepjes weer 
naar beneden. Opeens klinkt er een  
harde bonk achter ons! Wat gebeurt 
daar, vragen we verschrikt. “O, Fred 
sloeg een stukje trap over” klinkt het 
nuchter. Plat op de grond liggend,  
wordt het slachtoffer door onze hulp-
dienst behandeld en uiteindelijk weer  
overeind getrokken. Hij, maar ook wij, 
kunnen opgelucht ademhalen. 
 
 

 
Dit bordje had Fred even gemist … 
 
Even nog een kijkje in de hal met de  
goed gevulde museumwinkel, waar  
onder andere ook nog enkele mooie  
dino-(kinder)boeken liggen. Daarna 
moeten wij diep ontroerd afscheid ne-
men van Eric en bedanken we hem voor 
al zijn moeite en inzet. We hebben veel 
waardering voor de fijne avond die hij 
ons heeft bezorgd! Iedereen is heel  
enthousiast over de tentoonstelling en 
blij dat we op deze verrassende manier 
ons nieuwe seizoen mochten beginnen.  
We mogen best wel zeggen dat de 
‘thuisblijvers’ veel hebben gemist! 
 
Verslag: Jan Drent 
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Verenigingsavond 11 oktober 
Lezing Nico Zethof: Ammonieten 
van de Zuid-Franse Causses 
 
Op onze eerste ‘echte’ verenigings-
avond sinds maart 2020, waren we  
bijeen in de Merelzaal van de Zonne-
brinkkerk. Deze avond hield Nico  
Zethof een interessante voordracht  
over de ‘Ammonieten van de 
Zuid-Franse Causses’. 
 
Gerard Goris opende deze avond met  
felicitaties en een bloemetje voor Willem 
Peletier, dit in het kader van zijn erelid-
maatschap van de landelijke NGV.  
Willem was naar in Zwolle gelokt om 
een anekdote te vertellen over de geolo-
gie (zie pagina’s 2 en 3) in het kader van 
het 75 jarig jubileum van de landelijke 
NGV. Hij bedankte de afdeling voor de 
voordracht tot erelid en vertelde dat het 
een mooie verrassing was geweest en 
dat hij het een mooie dag had gevonden. 
 
Na nog enkele mededelingen werd het 
woord aan Nico Zethof gegeven. Nico 
verzamelt al 50 jaar fossielen en is in-
middels al 15 jaar penningmeester van 
de NGV afdeling Utrecht en het Gooi. 
Hij heeft hij van zijn hobby zijn werk 
gemaakt: hij is handelaar in fossielen en 
mineralen en in die hoedanigheid veel te 
vinden op beurzen en markten. 
 

 
Grands Causses landschap. 

Voor de pauze kwamen geografie, toe-
risme, natuur, geologie van de Causses 
en de tijdvakken het Toarcien en het 
Domérien (deel van het Pliensbachien) 
aan de orde. De grens tussen deze twee 
tijdvakken werd veroorzaakt door het 
zogenaamde Karoo-Ferrar event: een grote 
vulkanische uitbarsting in Zuid Afrika, 
waarbij maar liefst 6000 km2 land werd 
bedekt door vulkanische uitstoot en 
waarbij 2,5 miljoen m3 basalt vrij kwam. 
De grote aswolken die hiermee gepaard 
gingen waren de oorzaak van een ijstijd 
waarbij ongeveer 90 procent van de  
bestaande flora en fauna uitstierf, circa 
183 miljoen jaar geleden. 
 

 
Nico Zethof aan het woord.  Foto: H.W. 
 
Dat er zulke grote hoeveelheden ammo-
nieten kunnen worden gevonden in het 
gebied van de Causses, Mende en Millau 
kan worden verklaard doordat zich hier 
een binnenzee had gevormd die niet of 
nauwelijks was verbonden met de  
Tethyszee: de Golf der Causses. In deze 
Golf der Causses heersten zogeheten 
euxenische omstandigheden: er vond 
geen uitwisseling plaats tussen de zuur-
stofrijke bovenlaag en de zuurstofarme, 
anoxische onderlaag.  In deze onderlaag 
waren derhalve alleen anaerobe bacteri-
en actief, met name zwavelbacteriën die 
het giftige H2S produceren. Enerzijds 
zorgen anaerobe condities ervoor dat het 
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ontbindingsproces erg traag verloopt en 
anderzijds ontstaat er gemakkelijk pyriet 
(FeS2), dat van belang is voor fossilisatie. 
 
Omdat veel ammonieten gepyritiseerd 
zijn en omdat pyriet bij blootstelling aan 
zuurstof snel kan vergaan, is het wel van 
belang de fossielen goed te conserveren. 
Nico gebruikt hiervoor een viertal  
methoden: 
 

 onderdompelen in een verwarmd 
mengsel van stearine en petroleum 
(NB brandgevaar!) 

 
 onderdompelen of inkwasten met 

een mengsel van paraloidB72 en 
aceton 

 
 onderdompelen in aceton met daar-

in opgelost zaponlak en schellak 
 

 niet echt conserveren, maar wel een 
efficiënte vorm van bewaren: de 
fossielen vastleggen op foto’s. 

 
Het vergaan van fossielen doordat pyriet 
instabiel is, noemen we het ‘uitbloeien’ 
van het fossiel. Het is van belang om dit 
fossiel zo snel mogelijk uit je verzame-
ling te verwijderen, omdat het H2S dat 
daarbij vrijkomt ervoor kan zorgen dat 
ook andere fossielen ‘aangestoken’  
worden en gaan uitbloeien. 
 
Nico vertelde ons van de werkelijk 
enorme hoeveelheden ammonieten (en 
belemnieten) die hij in Zuid Frankrijk 
heeft gevonden. Niet alleen de hoeveel-
heid exemplaren zijn opmerkelijk, maar 
ook de grote soortenrijkdom. Tot op he-
den heeft hij 40 van de om en nabij 100 
soorten ammonieten uit deze regio in 
zijn verzameling. Maar nog niet alle  
kisten met gevonden materiaal zijn  
door hem goed uitgezocht … 

 
Ammonieten uit het Toarcien v.d. Causses. 
 
Nadat we in de pauze de meegebrachte 
ammonieten, belemnieten en literatuur 
bekeken hadden, vertelde Nico over het 
zoeken en de diverse vindplaatsen. 
Daarbij heeft hij heel veel verschillende 
soorten ammonieten en belemnieten de 
revue laten passeren. Het blijft bijzonder 
hoeveel soorten er zijn en hoe deze alle-
maal gedetermineerd kunnen worden. 
 
Het was al met al een erg leuke avond. 
Onze dank gaat uit naar Nico Zethof  
die een boeiend verhaal hield dat op 
geen enkel moment verveelde! 
 
Verslag: AnnaWil van Dokkumburg 
 
Een gebiedsbeschrijving van de Zuid-Franse 
Causses door Jan Drent vindt u op pagina 36 
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Grote loopsporen gevonden in steengroeve Winterswijk 
 
De Duitse student Xaver Donhauser, verbonden aan de universiteit van Bonn, 
heeft enigszins bij toeval levenssporen ontdekt in de steengroeve bij Winterswijk. 
De sporen zijn meer dan tien centimeter groot en zijn van een sauriër. Het is nog 
niet bekend van welke soort de sporen zijn. Dit type sporen hebben eerder reeds 
de naam Rhynchosauroides peabodyi gekregen, zonder precies te weten welk dier 
ze gemaakt heeft. Volgens de Aaltense amateurpaleontoloog Herman Winkelhorst 
is het om meerdere redenen een bijzondere vondst. “Het zijn levenssporen van 
een sauriër, een landdier, terwijl we in de groeve vrijwel uitsluitend botten of 
andere resten van zeedieren aantreffen. Een ander bijzonder aspect is dat de 
sporen een achttal meters te volgen zijn.” 
 

 
Herman Winkelhorst bij de vindplaats van de sporen. Foto: PR 
 
Xaver Donhauser heeft de vondst gefotografeerd, in kaart gebracht en geborgen. 
Samen met Herman heeft hij de sporen, die zich op een soort kalkstenen ‘schoteltjes’ 
bevinden, zorgvuldig verpakt. “De stenen schoteltjes zijn ontstaan doordat kleigrond 
soms wel en soms niet onder water stond, in de droogte trekt klei krom en dat zorgt 
voor die schotel-vormen. Daar heeft dus zo’n 240 miljoen jaar geleden een sauriër 
overheen gelopen. Op deze foto kun je ook het staartspoor nog zien”, aldus 
Winkelhorst. Hij vervolgt: “240 miljoen jaar geleden heerste hier een subtropisch 
klimaat. Hier was een binnenzee met zeer zout water, een vijandige omgeving met 
weinig plantengroei. We hebben in deze lagen ook nog nooit botten van landdieren 
gevonden. Daarom ook zijn deze sporen zo uniek.” 
 
De levenssporen, zogenaamde ichnofossielen, zijn tien, twaalf centimeter groot en 
zo’n acht meter te volgen. De sporen zijn vrij diep in de steengroeve ontdekt.  
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“We hanteren de stratigrafie, de opbouw van de lagen, van wijlen Henk Oosterink. 
Zijn indeling begint ver onderin de groeve bij laag 1. Daar zijn nu de loopsporen 
aangetroffen. “Inmiddels zijn we ook al met min-lagen bezig en dus nog dieper in de 
groeve aan het zoeken”, aldus Winkelhorst. 
 

 
De pootafdrukken van de sauriër in de steengroeve. Foto: Xaver Donhauser 
 
De vondst is door Xaver in kaart gebracht en geborgen. “We hebben heel wat 
‘schoteltjes’ met sporen verpakt. Gerard ten Dolle, manager van Sibelco, het bedrijf 
dat kalk afgraaft in de steengroeve, heeft geholpen om de ingepakte sporen uit de 
groeve te halen. Hij kwam toevallig met zijn jeep langs en bekeek de vondst van 
Xaver met veel belangstelling. Direct bood hij aan om een aanhanger op te halen om 
de sporen naar boven te brengen. Dat wil ik nog wel even benadrukken, Sibelco heeft 
hier wederom alle medewerking aan verleend; de verstandhouding met het bedrijf is 
gewoon erg goed.” 
 
De hele dag na de bijzondere vondst heeft Herman op deze plek gezocht naar meer 
sporen maar niets aangetroffen. “De sporen zijn gevonden op een vlak stuk tussen 
twee hellingen, een gaat naar boven en de andere daalt af, net waar de vrachtwagens 
rijden. Verder is hier niets meer gevonden. Op deze plek wordt ook niet veel gezocht, 
het is echt toeval dat Xaver ze hier heeft aangetroffen. We vinden op andere plekken 
hele dansvloeren van sporen maar hier verder niets gezien.” 
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Pootafdrukken van de sauriër. Foto: Xaver Donhauser 
 
Herman vertelt desgewenst: “Ja, Xaver had direct in de gaten dat hij iets bijzonders 
had ontdekt. Hij is met zijn promotieonderzoek bezig en komt vaker hier in de 
groeve. De vondst is meegegaan naar Bonn, of er meteen onderzoek wordt gedaan 
weten we niet. Het is ook nog niet bekend om welke soort sauriër het hier gaat. De 
sporen zijn in elk geval beschikbaar voor onderzoek.” Herman Winkelhorst is 
amateurpaleontoloog en doet al jarenlang onderzoek op gebied van geologie en 
fossielen in de Winterwijkse Steengroeve. Zo vond hij in 2020 een pissebed van 245 
miljoen jaar oud, een geheel nieuwe soort. Hij heeft Xaver Donhauser leren kennen 
tijdens een excursie in Zwitserland. Sindsdien hebben ze regelmatig contact. 
 
Bron: Aalten Vooruit, Karin Stronks, 1 november 2021 
 

 
Anne Schulp, hoogleraar paleontologie aan de Universiteit Utrecht en tevens  
verbonden aan Naturalis, kent de Winterswijkse groeve goed. Hij heeft de foto’s  
van de loopsporen ook gezien en is enthousiast over de vondst: 
 
“Ik begrijp dat de pootafdrukken behoorlijk fors zijn. De meeste sporen van dit type 
‘Rhynchosauroides’ die ik ken, zijn wat kleiner. Bovendien komen deze uit een iets oudere 
laag; een laag waar eerder niet zo veel sporen gevonden werden." 
“Op de foto valt me op dat de achterpoten vrij dicht op de voorpoten staan; het lijkt alsof 
de maker van dit spoor nét een iets ander ‘loopje’ had dan de meeste andere sporen die ik 
uit deze groeve ken. Dit is een mooie uitbreiding van onze kennis van het leven in de  
Trias van Winterswijk.” 
 
Bron: De Gelderlander, M. Suijkerbuijk, 22-10-21 
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Ook in november kwam Gerard ten Dolle weer te hulp bij de berging van kwetsbare fossielen. 
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UIT DE OUDE DOOS 
 
 
 

 
 

‘Brood voor keien’ 
 

Door Harm Tiesing 
 
De keien, door het volk veelal ‘vlinten’ genaamd, vond men hier vroeger in groote 
hoeveelheid. De gemeenten Anloo, Gasselte, Borger, Odoorn en een deel van Emmen  
bevatten de meeste keisteenen. Het is zeer waarschijnlijk, dat de voor het leggen van 
straten benodigde keien verkregen zijn bij de ontginning van onze bouwakkers. In de 
verst afgelegene gedeelten van de korenesschen werden soms diepe kuilen gegraven, 
waarin de overvloedige keien worden gestopt, totdat zij eerst tegen het einde der 
vorige eeuw aldaar werden teruggevonden en uitgevoerd. Te Drouwen en te 
Gasselte werden in de jaren 1860 tot 1870 meer dan 20 zulke voorraden ontdekt,  
die meestal meer dan 10 tot 20 wagenvrachten keien inhielden. 
 
De uitvoer van keisteenen begon in Drenthe met den aanleg van kanalen, langs 
welke die afvoer naar elders kon plaats hebben. In een boekje van het jaar 1848 
“Beschouwingen van den tegenwoordigen toestand van Drenthe”, lezen wij:  
‘De woeste gronden in dit gewest bezitten nog een groote schat, welke voor ons 
verloren is, nl. de ontzaggelijke menigte zware keisteenen, soms van kwintalen 
gewichts, welke in dezen boezem der aarde besloten ligt, en om van ander gebruik 
niet te gewagen, voortreffelijke zeeweringen zouden opleveren, ingeval men slechts 
daarbij konde komen en deze afvoeren.’ Het was de kanaalverbinding, welke in 1839 
tusschen Gasselternijveen en Stadskanaal tot stand kwam, die de aanleiding was van 
eene aanmerkelijke uitbreiding van den keienhandel en den uitvoer daarvan naar 
andere streken van ons land. Daar eerstgenoemde plaats reeds vroeger door een 
kanaal met de Hunze verbonden was, werden er toen reeds keien opgekocht, doch 
die handel was van minder beteekenis, omdat men er alleen zware keien, geen 
klopkeien, aankocht, die door de landbouwers uit de gemeente Gasselte en Borger 
werden aangevoerd, en voor welken aanvoer, hoewel deze vrij goed beloond werd, 
die landbouwers weinig tijd beschikbaar hadden, toen de veenboekweitcultuur nog 
bloeide. Ook de toestand van den weg van Gasselte naar Gasselter Nijeveen, een 
veendijk, was toen een bezwaar voor het vervoer van keisteenen. Toch bracht menig 
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landbouwer jaarlijks nog 20 à 30 wagenvrachten derwaarts. De toen verlangde keien 
waren zoo groot, dat twee tot vier stuks een wagenvracht uitmaakten, waarvoor  
f. 2,50 tot f. 3,50 werd betaald, en het gevolg van dien uitvoer was, dat in die 
gemeenten later minder dan in andere der genoemde streken zware keisteenen 
voorhanden waren. Eene dergelijke vraag, alleen naar zware keisteenen, ontstond te 
Klijndijk, gem. Odoorn, omstreeks 1875, waarbij voor twee of drie stuks, die een 
wagenvracht maakten, vaak f. 3 à f. 4 betaald werd. 
 
De meeste  keien vond men altijd op de hoogten van den Hondsrug of aan de 
oostelijke hellingen van die hoogten. Aan de minder hoge westelijke hellingen 
werden zij bijna niet of althans in slechts matige hoeveelheid gevonden. Wellicht 
lagen in vroegere tijden, vóór zij door de menschen tot eenig doeleinde gebruikt 
werden, vele keien boven op den grond. Doch in den tijd, dien wij ons nu 
voorstellen, en waarin de keisteenenindustrie voor Drente van beteekenis werd, was 
dit niet meer het geval. De keien werden vaak op geringe diepte in den grond 
gevonden; zij waren soms niet geheel met aarde bedekt en waren door regen of  
zandverstuiving bloot geraakt. Soms ook waren zij door eene grondlaag van een 
halven meter van de oppervlakte gescheiden. Verstuiving van het zand en 
plantengroei hebben in den loop des tijds medegewerkt, dat de keien in het zoo 
vreedzame heideveld met eene minder of meer diepe aardlaag waren bedekt. 
 
De volksmeening was hier vroeger algemeen, dat de keien daar in den bodem 
groeien, welke mening bij velen ook thans nog bestaat, en wie het waagt dezulken te 
verkondigen, dat de keien afgebroken stukken van rotsen zijn, zooals die er 
voortdurend worden losgescheurd, en welke in den ijstijd door het gletscherijs 
herwaarts werden gevoerd, zou door dezulken als een dwaas worden beschouwd. 
Keisteenen groeien, die mening staat bij velen vast, en als wij haar betwistten, door  
te zeggen, dat keien geen planten zijn, dat zij geen stengel of blad hebben, dan werd 
ons gewezen op worteltjes, die hen in den grond omgeven. En, daar wij zelf bij het 
opnemen van keien uit den grond zoo menigmalen die vermeende keisteenworteltjes 
hebben opgemerkt, is het waarlijk niet te verwonderen, dat het volk alzoo denkt. 
Vooral daar, waar de keien ondiep liggen en de grond eenigen plantengroei van 
heide en wilde grasplanten heeft, vindt men die worteltjes in den grond door-
gedrongen, zich rondom den harden keisteen wendende, tot een bruin laagje 
gevormd. De volksmeening omtrent het groeien van keisteenen is niet meer zoo sterk 
als vroeger. Een verruimde blik in de wereldbeschouwing doet haar afbreuk, terwijl 
ook de minder ontwikkelde tot de ervaring komt, dat in den grond, waaruit voor 20, 
30 jaren keien gedolven werden en die nadien tijd met rust werd gelaten, geen enkel 
spoor van hergroei te ontdekken is. 
 
De gronden, waaruit men in de tweede helft der vorige eeuw keien groef, waren 
meestal heidevelden, waarop nimmer te voren eenige grondbewerking had plaats 
gehad. Het keiendelven, hier ‘steen roon’ (= roden) genoemd, wordt verricht door 
mannen en vrouwen, die met een spade of schoffel den bovengrond van den vasten 
wal afsnijden, die afgesneden zode ter grootte van ongeveer ¼ m.2 omkeeren en dan 
in een losse vooraf voor gelijk doel bewerkte vore neerleggen. De keidelver neemt 
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een pand van b.v. 5 à 6 m. breedte, snijdt daar ongeveer 20 zoden naast elkander af, 
en heeft nu een nieuwe vore, waarin hij de keien naast elkander in den grond ziet 
liggen, die terstond worden weggenomen en op het doorgewerkte veld op hoopjes 
van drie hl. of ongeveer 1000  halve kilo’s geworpen. Het is natuurlijk, dat de keien 
niet altijd zóó geregeld naast elkander liggen dat zij elkander aanraken of begrenzen, 
maar dat er veel zand tusschen ligt. In een schop aarde vindt men soms één of twee, 
soms veel meer, soms ook geen enkelen keisteen aanwezig. Men graaft in de veelal   
lichtblauwe of  donkerbruin gekleurde aarde door ter diepte van 40 à 50 centimeter  
beneden den beganen grond, waaronder veelal eene gele of witte zandlaag ligt, die 
geen keisteenen meer inhoudt. Op andere plaatsen dient men eerst eene zandlaag 
van 20 tot 50 centimeter te verplaatsen, voor men tot een keienlaag komt. 
De hoeveelheid keisteenen in eene bepaalde oppervlakte wisselt in verschillende 
streken af. In de hoogte ten zuiden van Annen vond men per are gemiddeld 10 
hoopen van 3 hl. of 500 kg., bij Gasselte iets minder, bij Drouwen op sommige 
plaatsen van 12 tot 14 hoopen, doch over ’t geheel minder: bij Gasselte en bij Buinen 
op de zoogenaamde Heeze, een hoogte van den Hondsrug westelijk van het bekende 
Buinerboerveen gelegen, wel 16 tot 20 hoopen per are. 
 

 
 
Te Eksloo, waar de keiendelverij thans van de meeste beteekenis is, vindt men 
ongeveer gelijke hoeveelheid als te Buinen en te Valthe en Weerdinge waar nog 
groote keienvelden op exploitatie wachten, weet men dit nog niet. Een keiendelver 
delft op zulke plaatsen per zomerdag vijf à zes hoopen, bij winterdag gemiddeld drie 
hoopen. Het loon, dat de keienhandelaar daarvoor betaalt, varieert van 20 tot 30 
cents, meestal 25 cents per hoop. Het toezicht op de hoeveelheid van 3 hl. per hoop  
is niet zeer nauwkeurig. Meestal wordt van de 20 of 30 hoopen eene in een bak 
geworpen en alzoo gemeten, waarnaar de andere worden gecontroleerd. Het is niet 
zeker dat de keiendelver per dag de grootste hoeveelheid verkrijgt ter plaatse waar 
de voorraad in eene bepaalde oppervlakte het grootst is, want waar de aarde minder 
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vast is en de keien minder ondiep in den grond liggen, daar werkt hij ingelijken tijd 
meer veld door dan ter plaatse waar hij een moeilijk te bewerken bodem vindt en de 
keisteenen dieper liggen. 
 
De groote der keien, zooals zij in den grond liggen, is zeer verschillend. Van de 
kleinste vindt met het grootste aantal . Wanneer men den grond hier nauwkeurig 
beschouwt, dan vindt men keitjes ter dikte van een boon of erwt en nog veel kleiner, 
zoodat ook hier het kleinste niet is te bepalen. Het grofkorrelig kiezelzand bestaat 
voor een groot deel van zulke keitjes. De kleinste, die de keiendelver opneemt, zijn 
die ter dikte van een kippenei, wegende van 1 tot 2 hg. Op sommige plaatsen heeft 
wel 20 % van het aantal gevonden keien het gewicht van 1 tot 2 kg. Op andere 
plaatsen vindt men meer kleine en bijna geene van middelmatige grootte.  
Soms ook vindt de werkman een kei, te zwaar om hem te tillen in welk geval de 
steen met een paal wordt opgebeurd en naar boven gewerkt. Veeltijds vindt men er 
van die grootte slechts twee of drie per are, vaak ook op eenige ares oppervlakte 
geen enkele van die grootte. Waar nog grootere keien gevonden worden, bv. die van 
2000 tot 4000 halve kilo’s gewicht, daar laat men deze door buskruit springen, welk 
werk niet zonder gevaar is. 
 
Het delven, vervoeren en kloppen van keisteenen gaf langen tijd, vooral in de 
wintermaanden, aan vele handen werk. En nu zou men kunnen vragen of er voor het 
bewerken van de keien eene bepaalde categorie van arbeiders en arbeidsters is, gelijk 
b.v. voor turfgraverijen in de venen en zoo als voor andere werkzaamheden. Dit is 
voor een betrekkelijk klein gedeelte het geval. Slechts enkele besteden het ¾ deel of 
nog meer van hunne jaarlijksche werktijd aan het delven van keisteenen.  
De dorpsarbeider of daglooner is in tijden van werkeloosheid ook keiendelver,  
de veenarbeiders uit Buinerveen en de Ekslooërmonden deeden in de maanden 
augustus en september van de jaren 1895 tot 1900 veel aan dit werk. Later kwamen 
zij in dien tijd des jaars niet meer, omdat de ontginning van dalgrond tot bouwland 
in de veenkoloniën toenam en zij alzoo in hunne naaste omgeving werk vonden. Vele 
arbeiders gaan keien delven, wanneer zij daarmede een hooger dagloon kunnen 
maken dan met het verrichten van ander werk. Wanneer we nu te voet over een 
heideveld gaan als over dat van Borger naar Eksloo, dan zien we soms geen enkele, 
soms drie à vier of meer keiendelvers, soms wel dertig en meermalen wel zestig 
personen, zoowel vrouwen als mannen, aan dien arbeid. Het werk staat nu eens 
weken achtereen bijna stil en wordt dan weer met vernieuwden ijver hervat. Ook  
de vraag naar klopkeien en macadam bij den handelaar is hierop van invloed.  
Eene tijdelijke loonsverhooging, bv. van een halven stuiver per hoop doet weer de 
arbeidsbevolking naar het keienveld trekken. Behalve de kosten voor het uitgraven, 
gemiddeld 25 cent per hoop, betaalt de handelaar aan den eigenaar van de grond, 
waaruit men deze graaft, 10 à 15 cents per hoop. Dan komen nog de kosten van het 
vervoer uit het veld naar het kanaal over een afstand van 15 tot 10 minuten gaans 
langs de slechte en vaak zeer oneffen zandwegen, dat per hoop 35 tot 50 cents 
bedraagt, waardoor de prijs tot 75 cents of f. 1 wordt verhoogd. De opbrengst van 
keisteenen is voor den eigenaar van het heideveld wel van betekenis, want terwijl 
zoodanige grond niet meer dan f. 10 à f. 15 waarde per ha. vertegenwoordigde, 
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zoolang de keien in de grond geen waarde hadden, levert hem dit nu aan keisteenen 
wel twintig of meermalen zooveel op. 
 
Omstreeks 1850 had in Drente de verdeeling van vele zoogenaamde marktegronden,  
heidenvelden, plaats, en in de eerste jaren na dien tijd was de volksmeening nog zeer  
algemeen, dat het gemeenschappelijk gebruik als vóór dien tijd mocht blijven 
voortbestaan. Dientengevolge ontzagen velen zich niet om keien te delven op het 
heideveld, dat in eigendom aan een ander was toegekend, hetwelk tot menige twist 
aanleiding gaf en waaruit vele kleine processenverbaal voortkwamen. De uitspraak 
van het recht heeft alzoo de volksmeening gewijzigd, zoals in meer opzichten alhier 
het geval is geweest. Na omstreeks 1880 werd het recht tot keiendelven verhuurd en 
de processen over deze overtredingen namen een einde. De vroegere keiendelvers 
woelden den grond door en brachten dien in zeer onordelijken toestand, waardoor 
deze voor schapenweide en voor andere doeleinden in verband met den landbouw 
totaal onbruikbaar werd, en bovendien nog de zandverstuivingen bevorderde. Later 
werd ook hierop toezicht gehouden, en aan de keiendelver gelast om de afgenomen 
veldzoden met de heide naar boven te plaatsen, waardoor het veld na de bewerking 
niet aan zijn vroegere bestemming werd onttrokken. Behalve uit het heideveld werd 
ook vooral te Gasselte en te Buinen uit het bouwland veel keisteenen gegraven. 
 

 
Keienkloppers te Buinen. 
 
Wij hebben wel gezegd dat het waarschijnlijk uit het bouwland afkomstige keien 
waren, die men voor het leggen van de Drentsche dorpsstraten gebruikte, doch de 
thans bedoelde steenen uit voornoemde korenesschen lagen veel dieper dan de 
bouwvore, zoodat de grond nu ter diepte van ¾ tot 1 ½ meter werd doorgewerkt  
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om deze keien te bemachtigen. In de esch te Buinen werden per mudde lands  
(28 are) tot 400 hoopen keisteenen gevonden, hetwelk is bij de 15 hoopen per are.  
In verhouding tot de hoeveelheid kwamen hier veel meer zware steenen voor den 
dag, hetgeen de meening bevestigt, dat in de eerste helft van de vorige eeuw de 
zwaarste keien uit het heideveld werden weggevoerd, uit het korenveld niet, wijl zij 
daar dieper in den grond lagen en het bezaaien van het land niet het onderzoek naar 
keisteenen toeliet. Daar de esch te Buinen ongeveer 200 ha. groot is en in de jaren 
1880 tot 1890 geheel doorgewerkt werd, begrijpt men, welk een ontzaglijke 
hoeveelheid keien dit terrein opleverde. Bouwakkers, waarvan de keien voor 20 à 25 
cents per hoop in den grond verkocht werden (de waarde was hier grooter omdat de 
afstand van de esch tot het kanaal veel kleiner was dan die van uit het veld) leverden 
meer op dan het bedrag, waarvoor zij vroeger in eigendom waren aangekocht. 
 
Keisteenendelvers vonden in de korenesch te Buinen mede tal van urnen in den  
grond, die dan gevuld waren met asch en overblijfselen van verbrande beenderen. 
Meestal vielen die urnen bij aanraking uiteen; geheel gave urnen werd er geen enkele 
gevonden. Tevens werden steenen voorwerpen als hamers, beitels en dergelijke 
aangetroffen, welke gewoonlijk naar het museum van oudheden te Assen en naar het 
Rijks Oudheidk. Museum te Leiden werden gezonden. In de winter van 1886/’87 
werden eenige  keiendelvers in het heideveld te Buinen verrast door eene vondst aan 
oude munten. Niet minder dan 34 geldstukken, uit den tijd van Karel de Vijfde 
afkomstig, werden daar gevonden. ’t Was eene aangename verrassing, die voor een  
oogenblik alle spaden van wel 50 keiendelvers in den omtrek tot rust bracht, want 
ieder wenschte de muntstukken te zien, die daar misschien langer dan twee eeuwen 
in een aarden potje in den grond waren bewaard, en die bij verkoop te zamen ruim  
f. 60 opbrachten. Ook in de jaren 1839 en 1844 waren te Buinen oude munten 
gevonden. Te Drouwen vonden twee keiendelvers oude munten van elf stuks, uit de 
dertiende eeuw afkomstig. 
 
Daar de keisteenen, waarvan de uitvoer hier zoo belangrijk was, voor het grootste 
deel zoogenaamde klopkeien zijn, rest ons nog iets mede te deelen omtrent het 
kloppen van die keien. Ongeveer de helft of iets meer worden hier geklopt en als 
macadam uitgevoerd, een gedeelte wordt als klopkeien verkocht. De commissiën 
voor werkverschaffing in de provincie Groningen kochten deze grootendeels om ze 
in hunne woonplaatsen te doen kloppen door werkloozen. De keienkloppers kent het 
verschil in hardheid der keisteenen. Er zijn er, die bij een zwakken hamerslag uiteen 
vallen, maar andere bieden meer weerstand. Dat hangt af van de structuur der 
steenen. Sommige keien bestaan uit laagjes  van iets verschillende kleur en hebben 
kleine naden, als om de laagjes te onderscheiden. De keienklopper kent die lagen,  
welke hij draden noemt, hij weet den steen den slag zoodanig te geven, dat deze 
spoedig uiteenvalt. Een klein gedeelte, een half procent ongeveer van die licht-
blauwen vertoonen geheel geen lagen. Zij doorstaan de zwaarste slagen, die de 
klopper met een hand geven kan en worden dan ter zijde gelegd, om voor andere 
doeleinden te worden gebruikt. Een eersteling in het keien kloppen slaat per dag 5 hl. 
of een halve stère uit elkander. Meer geoefenden brengen dit tot 15 hl. Voor het 
kloppen wordt per halve m3 grind 40 tot 60 cents betaald. Sommige arbeiders  
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geven de voorkeur aan het keien kloppen, andere aan het delven. Enige handigheid 
is bij het kloppen vereischt. Arbeiders, die deze handigheid niet bezitten, dragen 
vaak de sporen van dat gemis aan de vingers van hunne linkerhand, welke door den 
hamerslag getroffen worden, want de steen wordt met de linkerhand vastgehouden, 
terwijl de rechterhand den slag geeft. Een zware kei steen wordt met een vlakken 
kant naar boven op den grond gelegd, om bij het kloppen tot steun te dienen even  
als een aambeeld bij den smid. 
 
Te Gasselternijveen waren vroeger vier keienhandelaren, die vele daglooners werk 
gaven en bovendien nog vele steenen kochten van landbouwers, welke deze als een 
handelsartikel bij hen aanvoerden. Thans is daar geen enkele keienhandelaar meer, 
want de keien zijn er uit de naaste omgeving verwijderd. Te Buinen, gemeente 
Borger, welke plaats in 1882 door een kanaal met het Stadskanaal werd verbonden, 
richtten zes personen ieder een keienhandel op, waarvan nu nog vier de zaak 
voortzetten. Ook te Klijndijk, gem. Odoorn, te Schoonoord en te NoordBarge werd 
vroeger keienhandel gedreven, meestal meer in zware keien voor zeeweringen dan 
in klopkeien. De voorraad keisteenen was in de omgeving van laatst genoemde 
plaatsen veel kleiner dan op of bij de hoogten van de Hondsrug. De arbeiders  
zochten hier alleen zware keien en inspecteerden den bodem met een scherp ijzer, 
punter genaamd, waarop een houten kruk, om te weten of er keien van voldoende 
grootte in den grond lagen.  
 
Het bewerken van de keisteenen staat bij vele der meer gegoede Drentenaren in 
geringe achting. Oorzaak daarvan is dat zij, landbouwers in hun hart, het met 
leedwezen aanzagen, hoe meermalen de landbouw werd verwaarloosd en de 
gezondheid van menschen en werkpaarden bedreigd door dezen vaak overmatigen 
arbeid. En daar de energie bij vele kleine landbouwers verloren ging in den tijd toen 
de korenoogst tot eene minimum opbrengst daalde en de veeprijzen tot voor 1870 
doorgaans zeer laag waren, is het te verwonderen, dat zij hunne geringe inkomsten 
zochten te vermeerderen, door den keienhandelaar te dienen, die tot omstreeks 1880 
altijd contant betaalde, maar naderhand ook de zoogenaamde gedwongen  
winkelnering als in de veenstreken invoerde. De keiendelverij is voor vele, zeer vele 
arbeidersgezinnen en voor die van kleine landbouwers in deze streken een ware 
uitkomst geweest; zij heeft menigeen uit de tijdelijken nood geholpen, en zeer ruim 
gebruik is er gemaakt van de gelegenheid, door sommigen vaak met harden spot 
genoemd als die van het veranderen van steenen in brooden. Menig keiendelver  
heeft hier den dag vervloekt, waarop de marke het heideveld gescheiden werd 
omdat hem daardoor de vrijheid was ontnomen keien te delven, waar hij die in 
grooten voorraad vond, en hij moest aanzien, dat de keien in het veld van meer 
gegoeden onaangeroerd bleven, maar hij heeft nooit geweigerd keien naar den 
handelaar te brengen, om van den opbrengst de grondbelasting te betalen van 
korenakkers, die hem zoo weinig voordeel opleverden. Menige klacht over de 
malaise op bijna elk gebied, vooral op dat van den landbouw, werd hier vernomen, 
maar de keiendelver heeft nooit geklaagd als hij maar genoeg keien vond en de 
handelaar er een behoorlijken prijs voor betaalde. Arbeidersgezinnen vonden 
daardoor brood, bakker en winkelier werden betaald van de verdiensten uit het 
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keienveld. Jonge mannen, die een meer nuttigen arbeid hadden kunnen verrichten, 
brachten daar hun tijd door, steunende hunne bejaarde ouders of jongere broeders  
en zusters met de verdiensten, die het gebruik van de stompe spade in dat keienveld 
opleverde. 
 

 
 
De landbouwtoestanden zijn aanmerkelijk veranderd, de dorpstoestanden verbeterd. 
Kleine landbouwers worden niet meer genoodzaakt hun landbouwwerk eenige 
dagen uit te stellen om keien te vervoeren en hun gezin daardoor te onderhouden, 
arbeiders vinden ander werk bij boeren, die zich op verbeteringen van hun landerijen 
toeleggen. En dit is een gelukkig teeken des tijds. Maar in de geschiedenis van het 
Drentsche volksleven hebben de keisteenen, die harde brokken uit de rotsen van het 
hooge noorden, veel beteekenis. Vele in de veenstreken gerechtigde landbouwers in 
oostelijk Drente zijn met de exploitatie dier venen ‘in de slaap rijk geworden’, zoals 
men hier vaak gezegd heeft, maar eene arme bevolking heeft zich met keisteenen 
weten te redden en in zijne allereerste behoefte voorzien. Het  beuren van zware  
steenen op den keienwagen, waarbij het ‘pas op uwe handen en vingers!’ als 
waarschuwing gold, was het beeld van den strijd om het bestaan voor de bewoners.  
De landbouwproductie van den bodem neemt ook hier  jaarlijks toe, en de kennis en 
bekwaamheid, om de hier te lang verwaarloosde gronden tot hoogere opbrengsten te 
brengen, vermeerdert bij het jonge geslacht. Zóó wordt ook dit deel van Drente van 
meer beteekenis voor ons land. En wie de hoogten van den Hondsrug bezoekt en  
zich verlustigt in de vergezichten over het schoone dal oostwaarts, de Hunzestreken 
en de naast bijgelegene gedeelten der veenkoloniën, moge het weten, dat hier aan 
deze heuvelen eenmaal een van weinig belang geachte schat in de bodem lag, eene 
erfenis van vreemde streken, door eene behoeftige bevolking dankbaar aanvaard,  
en die zooals het veen werd bewerkt en uitgevoerd om daardoor middel te worden  
ter voorziening in de behoeften van hen die zich met zeer weinig tevreden stelden.                                            
 
Harm Tiesing, Keistenen en keiendelvers in Drenthe. Vragen van den dag. 1905 
 
(foto’s uit: Harry Huisman, Zwerfkeien, Goudkoorts in Drenthe. Gebruik van en handel in zwerfkeien, 2016) 
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De straatweg van Denekamp naar Oldenzaal rond de tijd dat Bernink daar dagelijks over liep, 
richting school en weer terug. 

 
Meer over zwerfstenen: 
 

Landelijke Studiegroep Zwerfstenen 
 
STENEN ZOEKEN 
 
En voor geïnteresseerden is er natuurlijk ook nog onze eigen Winterswijkse   
Werkgroep Zwerfstenen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwerfstenen op een akker bij Borger (Dr.).  Foto: www.landelijkestudiegroepzwerfstenen.nl 
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Geologen ontdekken fossiele ‘vliegende draak’ in Chileense woestijn 
 
‘Draken bestaan niet!’, zeg je? Wetenschappers denken daar toch anders over. 
Toegegeven, ze zijn inmiddels allang uitgestorven, maar in de Chileense 
Atacamawoestijn hebben geologen fossiele resten ontdekt van een prehistorisch 
dier dat zich laat omschrijven als ‘een vliegende draak’. Zo'n 200 tot 150 miljoen 
jaar geleden vloog deze pterosaurus, voorzien van een lange staart, vleugels en 
scherpe uitstekende tanden, er zijn rondjes. 
 

 
Impressie van een Rhamphorhynchus, met lange staart en spitse snuit.  © Getty Images 
 
Het vliegende reptiel behoort tot een groep die al eerder op het noordelijk halfrond 
werd ontdekt. Naar nu blijkt heeft het zo uit Jurassic Park weggevlogen monster ook 
in Zuid-Amerika zijn vleugels uitgeslagen. De versteende botten van het dier werden 
al in 2009 ontdekt door de directeur van het natuurhistorisch museum van de 
Atacamawoestijn en werden jarenlang onderzocht door wetenschappers van de 
universiteit van Chili. De ontdekking vormt het eerste bewijs dat de pterosauriërs - 
de eerste gewervelde dieren die konden vliegen, voorlopers van de Pterodactylus - 
ook op het zuidelijk halfrond voorkwamen. ,,Dit toont aan dat de dieren in deze 
groep wijder verspreid waren dan we tot nu toe wisten’’, zegt onderzoeksleider 
Jhonatan Alarcon. De bevindingen van het geologenteam zijn gepubliceerd in het 
wetenschapsjournaal Acta Palaeontologica Polonica. 
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Het is overigens niet zo dat deze Rhamphorhynchus - vernoemd naar de groep 
waartoe de voorwereldlijke fladderaar behoorde - ongeschonden uit de grond werd 
gehaald. De deskundigen moesten het doen met een stuk bot uit de voorpoot, een 
mogelijke ruggenwervel en een gedeeltelijk vleugelkootje. Genoeg bewijs echter om 
de ‘koning van de lucht’ aan Zuid-Amerika te linken. 
 

 
Een team van de universiteit van Chili aan het werk in de Atacamawoestijn.  © AFP 
 
Hoe groot het fabelachtige wezen precies was, schrijven de experts niet. Er zijn 
aanwijzingen dat het om een dier van ‘gemiddelde grootte’ ging. Een volwassen 
exemplaar. Sommige familieleden konden echter een vleugelspanwijdte van bijna 
twee meter bereiken, zo is bekend. Van Rhamphorhynchus zijn meer volledige 
skeletten gevonden dan van welk andere pterosauriërs maar ook. Hij had een spitse 
kop, zwemvliezen en at vis. 
 
De Atacamawoestijn is een immens groot gebied, dat ooit onder het water van de 
Stille Oceaan schuilging. Nu oogt het als een maanlandschap. Sommige delen van de 
woestenij hebben al tientallen jaren geen regen gezien. Er zijn alleen stenen en zand 
te vinden. En fossielen, voor wie zijn schep in de grond steekt. Het gebied staat 
bekend om zijn fossiele vondsten. Veel ervan worden net onder het dorre oppervlak 
gevonden. 
 
Bron: Tubantia, D. van der Heeden, september 2021 
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Programma verenigingsavonden 

 
Afdeling Winterswijk e.o. van de Nederlandse Geologische Vereniging 
 
Zoals jullie begrijpen is dit alles toch nog weer onder voorbehoud in verband met 
mogelijke door de overheid vereiste maatregelen. We houden jullie op de hoogte! 
 
 

Lezingen eerste helft 2022 
 

 Ma. 10 jan. Prof. Bert Boekschoten, emeritus hoogleraar Paleontologie.  
Een boeiende lezing met de titel:  
“Oude eilanden, vroege mensheid, Sardinië, Kreta sinds 6 miljoen jaren.” 

 
 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 deze avond  

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. Ideeën zijn welkom! 
 

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

 
Gerard Goris     Voorzitter 
 
Jan Drent     Secretaris 
 
AnnaWil van Dokkumburg   Penningmeester 
 
Jos Lankamp     Lid 
 
 
We zoeken nog nieuwe bestuursleden!  
Statutair kan het bestuur aangevuld worden tot zeven personen. 
 
Kandidaten wordt verzocht zich bij één van de bestuursleden te melden. 
 
 
 

Oog in oog met … het oog van de camera van Gerard Goris.  
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IN MEMORIAM 
 
In oktober van dit jaar werden we, heel korte tijd na elkaar, opgeschrikt door het 
overlijden van twee van onze meest trouwe leden; Hans Kroes en Will Costers. 
 
 
Hans Kroes 
Hans was nagenoeg altijd aanwezig op onze maandelijkse verenigingsavonden.  
Even trouw was hij van de partij bij de eveneens maandelijkse bijeenkomsten  
van de werkgroep zwerfstenen. Hier was Hans altijd de centrale figuur met zijn 
uitgebreide stenenkennis. Er kwam geen steen ter tafel of hij wist daar op zijn 
kenmerkende, bescheiden wijze wel het een en ander over te vertellen.  
Het was bijzonder prettig om met hem over wederzijdse determinaties en 
zienswijzen te discussiëren. En leerzaam bovendien. 
We zullen zijn aangename gezelschap missen. 
Hans werd geboren op 10 april 1940 en is overleden op 9 oktober 2021.  
Bij zijn afscheid zijn de meeste leden van onze werkgroep aanwezig geweest. 
 
 
Will Costers 
Will’s belangstelling voor de geologie begon eigenlijk bij een bezoek aan het 
7e havendok dat in Antwerpen werd gegraven. Hier werd veel plioceen materiaal 
gevonden. De verzameling van in de eerste plaats fossielen, maar ook mineralen, 
groeide, mede door de vele reizen van Will en Cees, zoals naar Amerika.  
Voor de vereniging heeft Will veel betekend, jarenlang heeft ze de functie van 
secretaris vervuld. We zullen nooit de reisverslagen vergeten die Cees en Will  
gaven en waar vele verenigingsavonden mee konden worden gevuld. 
Tijdens de excursies was ze niet zo actief met hamer en beitel, maar ze vond wel 
altijd wat. En als er dan iets uitgebikt moest worden, dan deed Cees dat wel.  
Wat ze zelf niet wilden hebben werd voor een klein prijsje op beurzen verkocht.  
Ook werd op de clubavonden het nodige aan fossielen of lectuur aangeboden.  
Heel vaak voor het meenemen. Wil had best wel een eigen mening, maar was nooit 
op de voorgrond aanwezig. Ze was wel heel zorgzaam voor Cees. 
Dit jaar moest Will in Enschede een ingrijpende operatie ondergaan. Het herstel 
verliep moeizaam. Maandag 11 oktober werd ze overgebracht naar De Pronsweide  
in Winterswijk voor revalidatie, waar ze heel optimistisch over was. Het heeft  
helaas niet zo mogen zijn. 
Will werd geboren op 16 februari 1939 en is op 13 oktober 2021 overleden.  
Ook bij het afscheid van Will waren vele leden aanwezig. 
 
Wij zullen Hans en Will in onze gedachten blijven koesteren. 
 
Willem en Ben, namens ons allen. 
 
 
Op de volgende pagina nog enkele mooie herinneringen van Jan Drent aan Will Costers.  
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Ter herinnering aan Will Costers 
 
Will is dicht bij de Noordzee opgegroeid en kwam als kind nogal eens op het 
strand. Niet om bijvoorbeeld schelpen te zoeken. Wat ze wel deed was geleurde 
stukjes glas verzamelen die te vinden waren. Toen ze wat ouder werd verzamelde 
ze een tijdlang niets. Totdat er in de buurt een heel mooi zeeaquarium kwam. Van 
daaruit werden er zoektochten georganiseerd naar zeeanemonen, diverse soorten 
vissen, e.d. Op zekere dag vond er een excursie plaats naar het zevende havendok 
dat bij Antwerpen werd gegraven. Het materiaal dat hier uitgegraven werd, kwam 
op hopen te liggen. Tot haar grote verrassing lagen daarin schelpen en haaien-
tanden, die heel oud bleken te zijn. Ze hoorde toen voor het eerst van het Plioceen! 
Een andere ervaring deed ze op bij de aanleg van een autoweg bij Hoegaarden, in 
België. Daar vond ze veel stukken versteend hout. Door deze twee ervaringen  
werd ze heel enthousiast gemaakt. Het vinden van het versteend hout was haar 
belangrijkste reden om op een kleine ruilbeurs te gaan staan. 
 
Dit alles had een soort sneeuwbaleffect! In de toenmalig kleigroeve bij Alstätte  
vond ze haar eerste ammonietfragment, uit het Vroeg-Krijt. Steeds groter werd  
haar verwondering, bij het vinden van welk fossiel dan ook, of bij het doorslaan  
van een steen waarin bijvoorbeeld een fragment van een dier zat dat miljoenen 
jaren geleden leefde. Al gauw werd ze lid van de Nederlandse Geologische 
Vereniging, met name van de afdeling Winterswijk. Tientallen jaren lang was ze 
bijna altijd aanwezig en deed volop mee aan de diverse excursies. Het buiten zijn, 
op plekken komen waar je normaliter niet zo gauw komt, rondwandelen in een 
groeve, waar ze weliswaar naar fossielen zocht, maar eveneens oog had voor 
planten en dieren, voor de natuur in de breedste zin van het woord. Op den duur 
kregen fossielen haar grootste aandacht, maar eveneens het zoeken naar mineralen 
trok haar aan. Ze lette dan op alles wat schitterde! Ook ging ze op en gegeven 
moment zand verzamelen. Eerst met Jan en later vooral met Cees, bezocht ze 
diverse vindplaatsen. Met Cees trok ze de halve wereld rond. 
 
Niet weg te denken is haar aanwezigheid tijdens onze clubavonden; heel actief, 
bevlogen en meedenkend. Een periode lang was ze secretaris van de afdeling.  
Nadat Cees was overleden vond ze toch haar weg, ook wat de geologie betrof.  
En nu is er die open plek en het feit dat ze niet meer in ons midden zal zijn.  
Maar Will zal altijd “in onze gedachten en in ons hart” zijn! 
 
 
Jan Drent 
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Dertig miljoen jaar oude massa-extinctie blijkt massaler dan gedacht 
 
Zo’n dertig miljoen jaar geleden veranderde het klimaat op aarde volledig.  
In tegenstelling tot vandaag de dag, werd onze planeet koeler, de ijskappen  
groter, daalde de zeespiegel en maakten weelderige bossen plaats voor uit-
gestrekte graslanden. Hoewel bekend is dat dit de ondergang inluidde van 
tweederde van de soorten die destijds in Europa en Azië leefden, wisten 
Afrikaanse zoogdieren de dans te ontspringen. Althans … dat dachten we. 
 

 
Maar liefst 63 procent van alle zoogdieren die in Afrika leefden stierf uit.  
Maar daar komen we nu pas achter. 
 
Afrikaanse zoogdieren 
Tot voor kort werd verondersteld dat Afrikaanse zoogdieren relatief ongeschonden 
uit de strijd waren gekomen. Het milde Afrikaanse klimaat en de nabijheid van de 
evenaar zouden een buffer zijn geweest en het gebied hebben beschermd tegen de 
ergste afkoeling. Maar nu, grotendeels dankzij een grote verzameling fossielen 
aangetroffen in de brandende Egyptische woestijn, hebben onderzoekers aangetoond 
dat Afrikaanse zoogdieren – ondanks hun ‘aangename’ omgeving – net zo hard 
werden getroffen als de soorten die in Europa en Azië vertoefden. 
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Fossielen 
Het team bestudeerde honderden fossielen behorend tot vijf zoogdiergroepen, 
waardoor ze in staat waren evolutionaire stambomen te bouwen. Hierdoor konden 
ze nauwkeurig bepalen wanneer nieuwe afstammingslijnen zich vertakten en waren 
ze in staat de eerste en de laatste verschijningen van elke soort te voorzien van een 
tijdsstempel. Het leidt tot een interessante conclusie. Want uit de bevindingen blijkt 
dat alle vijf zoogdiergroepen enorme verliezen leden in de overgang van de 
geologische periode Eoceen naar het Oligoceen; zo’n dertig miljoen jaar geleden. 
“Het was echt een resetknop,” aldus onderzoeker Dorien de Vries. 
 

 
Enkele van de onderzochte fossielen. Links: de primaten, rechtsboven: de vleesetende 
hyaenodon, rechtsonder: knaagdier. Afbeelding: M. Borths 
 
Het betekent dat de zoogdieren die over het Afrikaanse continent struinden verre 
van gedijden in de nieuwe, koude omgeving. En dat betekent dat de dertig miljoen 
jaar oude massa-extinctie een stuk massaler was dan gedacht. Maar liefst 63 procent 
van de zoogdieren die in Afrika en op het Arabisch schiereiland leefde, stierf uit. 
 
Uitdagingen 
De weinig overlevende soorten hadden het overigens niet gemakkelijk. Toen de 
temperatuur daalde, werd Oost-Afrika tevens geteisterd door een reeks desastreuse 
geologische gebeurtenissen, zoals vulkaanuitbarstingen en vloedbasalt – enorme 
uitbarstingen die uitgestrekte gebieden bedekten met gesmolten gesteente. 
Tegelijkertijd scheidde het Arabisch schiereiland zich af van Oost-Afrika, waardoor 
de Rode Zee en de Golf van Aden ontstonden. 



 
33 

 

 
Hoewel dit een vrij noodlottig einde lijkt, duiken deze groepen na een paar miljoen 
jaar verrassend genoeg weer in het fossielenbestand op. Al hebben ze wel een 
gedaantewisseling ondergaan. De knaagdieren en primaten die weer ten tonele 
verschenen, hadden bijvoorbeeld andere tanden. Het waren nieuwe soorten, die 
verschillend voedsel aten en andere leefgebieden tot hun thuis maakten. “Het is heel 
duidelijk dat een herstelperiode volgde op de massa-extinctie,” aldus onderzoeker 
Steven Heritage. En dat maakt extincties ook best interessant. “Het doodt, maar het 
opent ook nieuwe ecologische kansen voor de geslachten die overleefden in de 
nieuwe wereld,” aldus onderzoeker Matt Borths. 
 
Mens 
Het betekent dat de dertig miljoen jaar oude massa-extinctie een bijzonder 
evolutionair knelpunt vertegenwoordigt. Hoewel de meeste geslachten uitstierven, 
wisten een paar te overleven. En in de loop van de daaropvolgende miljoenen jaren 
diversifieerden deze overgebleven lijnen. Ook onze eigen aapachtige voorouders 
verdwenen bijna volledig van de aardbodem. Bijna. Want toch wisten een paar  
te overleven. “Als zij dertig miljoen jaar geleden eveneens waren uitgestorven,  
waren wij er mogelijk nooit geweest,” zegt onderzoeker Erik Seiffert.  
“Gelukkig gebeurde dat niet.” 
 

 
 
De studie onthult dat er veel diversiteit op de grens tussen het Eoceen en Oligoceen 
verloren is gegaan. Meer dan tot voor kort werd gedacht. Maar de soorten die 
overleefden, hadden blijkbaar genoeg in huis om het fluctuerende klimaat het hoofd 
te bieden. “Klimaatveranderingen door de geologische tijd heen hebben de 
evolutionaire levensboom gevormd,” betoogt onderzoeker Heshem Sallam.  
“Het verzamelen van bewijs uit het verleden is dan ook een mooie manier om te 
leren hoe klimaatverandering ecologische systemen beïnvloedt.” 
 
 
Bron: SCIENTIAS.nl, Vivian Lammerse, oktober 2021 



 
34 

 

DNA uit permafrost Yukon toont aan dat mammoeten en paarden   
duizenden jaren langer overleefd hebben 
 
Enkele lepeltjes aarde uit de Canadese permafrost, meer hadden onderzoekers niet 
nodig om een nieuw venster te openen op het vroegere leven in het noordelijke 
Yukon-gebied. Dankzij gesofisticeerde analyses konden ze een DNA-databank 
aanleggen van de ecosystemen uit het verleden en meer informatie inwinnen over 
het overleven en uitsterven van megafauna als mammoeten, paarden en andere al 
lang uitgestorven levensvormen. Daar bleek uit dat mammoeten en wilde paarden 
langer overleefd hebben dan tot nog toe gedacht werd. 
 

 
Onderzoekers halen boorkernen permafrost uit de grond in de buurt van Klondike.            
Foto: T. Murchie 
 
De sedimenten werden gehaald uit boorkernen van permafrost die afkomstig zijn uit 
het Klondike-gebied in het centrum van het Yukon Territory, het meest 
noordwestelijke deel van Canada dat grenst aan Alaska. Onderzoekers van de 
Canadese McMaster University, de University of Alberta, het American Museum of 
Natural History en de regering van het Yukon Territory legden in hun nieuwe studie 
met DNA uit de sedimentstalen een DNA-bestand aan van de ecosystemen uit het 
verleden over een periode van 30.000 jaar. Ze gebruikten daarvoor de 'DNA capture-
enrichment' (DNA opvang en verrijking) technologie die ontwikkeld is aan de 
McMaster University. Daarmee konden ze in opmerkelijk detail de veranderende 
planten- en dierengemeenschappen reconstrueren op verschillende tijdstippen 
tijdens de overgang van het Pleistoceen naar het Holoceen. Dat was een periode met 
een onstabiel klimaat, zo'n 11.000 tot 14.000 jaar geleden, waarin een aantal grote 
soorten zoals mammoeten, mastodonten en sabeltandkatten verdwenen. Ze 
reconstrueerden de oude ecosystemen aan de hand van minieme bodemstalen die 
miljarden genomische sequenties bevatten van dier- en plantensoorten.  
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Tot 5000 jaar geleden nog mammoeten 
De analyse toonde aan dat mammoeten en paarden al een flinke achteruitgang 
kenden voor het klimaat onstabiel werd, maar ook dat ze niet onmiddellijk 
verdwenen ten gevolge van overbejaging door de mens, zoals eerder gedacht werd. 
De aanwijzingen uit het DNA tonen integendeel aan dat zowel de wolharige 
mammoet als het Noord-Amerikaanse paard overleefde tot zelfs 5000 jaar geleden. 
Dat brengt deze dieren bijna in het Laat-Holoceen, het geologische interval waarin 
we nu nog leven. 
 
Gedurende het Vroeg-Holoceen bleef het milieu in het Yukon-gebied grote 
veranderingen ondergaan. Het ooit zo rijke grasland - de mammoetsteppe - werd 
overgroeid door struiken en mossen, soorten die niet langer in bedwang werden 
gehouden door grote grazende kuddes mammoeten, paarden en bizons. Vandaag 
doen graslanden het niet al te best in het noorden van Noord-Amerika, voor een deel 
omdat er geen megafauna meer is die hen als 'ecologische ingenieurs' kan beheren.  
"De overvloed aan gegevens biedt een unieke kijk op de populatiedynamiek van de 
megafauna en ze nuanceren de discussie over hun uitsterven dankzij subtielere 
reconstructies van de ecosystemen uit het verleden", zei evolutionair geneticus 
Hendrik Poinar, een hoofdauteur van de nieuwe studie en de directeur van het 
Ancient DNA Centre van McMaster. 
  
Enorme hoeveelheid gegevens in permafrost 
"Nu we deze technologieën hebben, beseffen we hoeveel informatie over de 
geschiedenis van het leven er opgeslagen zit in permafrost", zei Tyler Murchie, een 
postdoctorale onderzoeker in het departement antropologie van McMaster en een 
tweede hoofdauteur van de studie. "De hoeveelheid genetische gegevens in 
permafrost is echt enorm en laat de reconstructie van ecosystemen en de evolutie toe 
op een schaal die niet geëvenaard wordt met andere methoden", zo zei hij.  
De onderzoekers benadrukten ook dat het nodig is om meer permafrost-stalen te 
nemen en te archiveren, aangezien die voor altijd dreigen verloren te gaan nu het 
Noordpoolgebied opwarmt.  
 
 
Bron: VRT NWS, L. De Roy, december 2021 
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Een overzicht van de Zuid-Franse Causses 
Van een andere kant belicht 

 
Regiobeschrijving 
 
Van Languedoc naar Languedoc-Roussillon 
De Languedoc, eigenlijk Langue d’Oc, was tot aan de Franse Revolutie een deel van 
Catalonië. Het grensde onder andere aan de provincies Auvergne, Roussillon, de 
Provence, het Massief Central, de Pyreneeën en de Middellandse zee. Op een ge-
geven moment werd het samengevoegd met Roussillon en heette daarna Languedoc-
Roussillon. De dubbele naam van deze regio heeft vooral te maken met enerzijds de 
‘Occitane- Languedoc’- invloed en anderzijds die van het ‘Catalaanse Roussillon’. 
Ook het landschap, het verleden en de godsdiensttwisten hebben bijzondere, 
gezamenlijke kenmerken. Er werd/wordt zowel Catalaans als Occitaans gesproken. 
 
Het landschap is in bijna alle vijf departementen die hiertoe behoren hetzelfde.  
Aan de kust de brede en lange stranden. Vervolgens een afwisselend heuvel-
landschap, dat een uitloper is van de Pyreneeën. Dikwijls liggen hier wijngaarden 
langs de hellingen. Dan volgen de gebergten. Tussen de bergketens van het 
Montagne Noir en de Cevennen, loopt nu de autoweg van Toulouse naar Narbonne, 
aan de kust. 

 
Kaart van Occitanie. 
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De Midi-Pyrénées 
Ook dit is een voormalige, zelfstandige regio, de grootste van Occitanie, groter dan 
Nederland. Het heeft circa 2.900.000 inwoners. Hiervan woont een aanzienlijk deel in 
de hoofdstad Toulouse en omgeving. In het noorden grenst het aan Auvergne en 
Limousin, in het oosten aan de Languedoc-Roussillon, in het zuiden aan de 
Pyreneeën en in het westen aan Aquitanië. In deze veelzijdige regio vind je prachtige 
landschappen, met bergen, valleien, meren en rivieren. Ook zijn er heel interessante 
cultuurhistorische bezienswaardigheden in de oude steden, stadjes en typische, 
karakteristieke dorpjes van soms maar 100 inwoners. Het gebied is tevens bekend om 
zijn gastronomie en wijnen, maar ook om de vele festivals, zo’n 200 per jaar. 
 
Occitanie 
Sinds 1 januari 2016, na een wetsvoorstel van de Franse regering, vond er een 
verplichte samenvoeging plaats, waarbij de Languedocc-Roussillon en de Midi- 
Pyrénées één grote regio werden, onder de officiële naam Occitanie. Officieel horen 
Aquitanië en Auvergne er eveneens bij, maar die vallen buiten ‘onze’ streek. 
Het gebied heeft een uitgebreid wegen- en spoorwegennet. De regionale economie 
is/was gebaseerd op landbouw (o.a. olijven, druiven, kastanjes), veeteelt (schapen, 
kaas), wijn, delfstoffen (marmer, steenkool) en in mindere mate handel. Aan de kust 
is het klimaat mediterraan, in het binnenland gaat het steeds meer naar een 
landklimaat en in de bergen is er doorgaans een alpiene klimaat. 
 
In de vijfde eeuw voor Christus koloniseerden de Grieken een gedeelte van dit 
gebied. Zij stichtten onder meer de stad Agde, een badplaats aan de Middellandse 
Zee. Later hadden de Romeinen in dit gebied blijvende invloed. Ze brachten het 
Christendom, legden onder andere verharde wegen aan (Narbonne) en bouwden 
aquaducten (Pont du Gard bij Nîmes), fortificaties (castella), amfitheaters en tempels 
(o.a. van Diana in Nîmes). Tussen de derde en vijfde eeuw maakten de Alemannen, 
Visigoten en Vandalen een einde aan deze Romeinse bloeiperiode. Tijdens de 
twaalfde en dertiende eeuw waren het de Katharen en de Kruisridders die veel 
invloed hadden. Zij bouwden hier onder meer kastelen. 
 

 
Pont du Gard, Romeins aquaduct uit de 1e eeuw na Chr. 
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In het zuidoosten is de Middellandse zee de grens, met een brede kuststrook langs de 
Golfe de Lion, met lage, moerassige kusten en lagunes. In het zuiden bevinden zich 
de steile en tamelijk ontoegankelijke Pyreneeën. In het noorden liggen het Centraal 
Massief, Auvergne, de Rhône, de Garonne en in het zuiden Andorra. 
Occitanie ligt onder meer in het zuidelijk deel van het Centraal Massief, dat niet 
alleen bergen heeft, maar ook uitgedoofde vulkanen en plateaus. Onderdeel ervan 
zijn de Cevennen,met onder andere het Nationaal Parc-de-Cévennes. Ten westen 
liggen de Causses. Behalve Frans wordt er ook Catalaans gesproken. 
 
Het is een prachtig gebied. Natuur is overal en in allerlei variaties aanwezig. Er zijn 
onder meer grotten (Grotte de Niaux, in de Ariège), ondergrondse rivieren (o.a. bij 
de rivier de Lot), en flamingo’s (roze zoutpannen), bij het zwaar versterkte 
vestingstadje Aigues-Mortes (Dode wateren), de Causses en de Cevennen in het 
noordoosten. Wat sport betreft is voetbal belangrijk, maar rugby nog meer. 
Daarnaast wordt veel gedaan aan traditionele dansen en muziek. Verder is er veel 
cultuur en zijn er tal van historische bezienswaardigheden. 
 
Aveyron  
In dit departement en deels in Lozère, bevindt zich het Parc Naturel Régional de 
Grands Causses met bijna alle Grands Causses, waarvan er enkele in de Cévennes 
liggen. Belangrijke rivieren zijn De Lot, de Doubrie, de Aveyron, de Jonte en de Tarn. 
Aveyron heeft drie arrondissementen: Millau, Rodez en Villefranche-de-Rouerge.  
Millau, dat dezelfde naam heeft als het departement, is voor de geologie het 
belangrijkste. Om deze plaats heen liggen onder meer diverse locaties met fossielen. 
En er is een fraai geologisch museum. 
 

 
Landschap van de Aveyron, met kalksteenformaties. Foto: Frankrijk.nl 
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Aveyron is genoemd naar de rivier met die naam, een zijrivier van de Tarn. De bron 
hiervan ligt in het zuidelijk Centraal Massief, in de omgeving van Sévérac-le-
Château, op een hoogte van 735 meter. Ten noordwesten van Montauban mondt de 
Aveyron uit in de Tarn, op een hoogte van 71 meter. Dit departement strekt zich uit 
langs de zuidelijke rand van de bekende vulkaanstreek Auvergne. In het noorden 
grenst het aan Cantal, in het oosten aan Lozère en Gard, in het zuiden aan Hérault en 
de Tarnen in het westen aan Lot en Tarn-et-Garonne. In Aveyron ligt ook de plaats 
Mont Ventoux. Het heeft een unieke natuur, met soms een nogal onherbergzaam 
landschap. Een landschap dat veel sporen herbergt van bewoners uit de oude 
steentijd. Bij Bruniquel, aan de Aveyron, ontdekte men in 1866 prehistorische 
artefacten, met onder andere de ‘zwemmende rendieren’, gesneden uit de punt  
van een mammoet slagtand! 
 

 
De circa 13.000 jaar oude ‘zwemmende rendieren’, uit mammoet-ivoor gesneden. 
 
Millau 
Millau is vooral beroemd vanwege het elegante en hoogste viaduct ter wereld, dat de 
vallei van de Tarn overspant. Het verbindt noord en zuid, via de A75. Deze stad ligt 
op het plateau van de Grands Causses, in het bijbehorende regionale park, aan de 
samenvloeiing van de Tarn en de Dourbie en bij de Gorges du Tarn. In de tijd 
voordat de Romeinen er kwamen, was het een Keltische gemeenschap en heette het 
Condatomag. De Romeinen noemden het Aemilianum en ontwikkelden het tot een 
aardewerkcentrum. In 1183 werd het geregeerd door de Aragonesen; in de 
middeleeuwen was het in handen van de Engelsen. Tijdens de Reformatie werd het 
een Hugenotenbolwerk. Ooit was er een bloeiende handschoenenindustrie, nu is het 
vooral bekend als dienstverlenend en toeristisch centrum. Bijzonderheden in deze 
stad: het Belfort, de Place Maréchal en het indrukwekkende archeologische museum. 
In de omgeving ligt ook het grootste megalietenpark van Frankrijk: 1000 dolmens, 
veel menhirs van 5000 jaar geleden. Aveyron heeft veel cultuurgoed en religieuze 
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gebouwen, zoals Abdijen , kathedralen, veel kleine kapellen (met name op het 
platteland), veel authentieke dorpen, menhirs, dolmens en Tempelierskastelen. 
 
De Grands Causses 
De Causses is een groep van kalksteenplateaus die op een hoogte van 700 tot 1200 
meter in het Centraal Massief liggen. In het noorden grenst dit gebied aan Auvergne, 
het plateau van Aubrac en de bergen van Margeride, een streek in het Massif Central, 
In het oosten aan het Parc Natonal des Cévennes, In het zuiden grenst het aan de 
Languedoc, in het noordwesten ook aan de Cévennes. ‘Causse’ betekent 
‘hoogvlakte’, in dit geval kalksteenhoogvlakte. Het is, met een deel van de Cevennen, 
in 2011 uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed. 
 

 
Reliëfkaart van Occitanie 
  
Er zijn eigenlijk vier Grands Causses (grote kalksteenplateaus): De Causse de 
Sauveterre, Causse Méjan, met de rode aarde, Causse Noir en de circa 800 meter 
hoge Causse du Larzac. De andere zijn de Petit Causses: Causses du Quercy. Ze 
liggen westwaarts in het verlengde van de Grands Causses en zijn minder hoog. De 
Causse Sauveterre dat grofweg tussen de Tarn en de Lot ligt, is een gebied dat nog 
enigszins geschikt is voor landbouw. Door dit landschap lopen grote rivieren zoals 
de Tarn, de Dourbie, de Jonte, de Lot en de Aveyron, die diepe rivierdalen hebben 
uitgeslepen. Verder hebben er zich grillige rotsformaties gevormd, bronnen, 
watervallen, (druipsteen) grotten, canyons of kloven zoals de Gorges du Tarn, 
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Gorges de la Jonte, Gorges de la Dourbie en de Gorges du Verdon, en ook dorre 
vlaktes. Het klimaat heeft hier droge, hete zomers en strenge winters. 
 
Dit regionale natuurpark kent een rijke geschiedenis. Al in de prehistorie was hier 
sprake van menselijke bewoning. Ook zijn er heel mooi bewaard gebleven, 
authentieke middeleeuwse dorpjes, kerken, vestingwerken, oude bruggen. Het 
gebied is dun bevolkt. Het prachtige landschap is ruig, heel geschikt voor onder 
andere wandelen en fietsen. Ook bevinden er zich authentieke middeleeuwse 
dorpjes, oude kerken, kastelen, bruggen, menhirs, dolmen. Rekening houdend met 
de landschappelijke verscheidenheid van het gebied, bestaat de flora onder meer uit 
beukenbossen, hoge en lage zomereiken, grove dennen, Garrigue (kreupelhout), 
jeneverbesstruiken, distels, lavendel, kruiden, orchideeën en allerlei fraaie planten en 
bloemen. Wat dieren betreft komen o.a. veel vlinders voor, slangen, 
smaragdhagedissen, bevers, gieren, uilen en andere roofvogels. Ook zijn er wilde 
bizons (Parc Réservé de Bisons) en wolven (Parc Les Loups du Gévaudan).  
Grote kuddes schapen kom je er ook tegen. De melk ervan wordt gebruikt voor  
het maken van de beroemde schimmelkaas Roquefort. 
 
Geologie 
Ten noorden en zuiden van de Grands Causses liggen gebergten die bestaan uit 
graniet. Deze vormen daar als het ware het “raamwerk” van de regio. Ze zijn 
ontstaan in het Paleozoïcum. De grote kalksteenvlaktes zijn ontstaan in het 
Mesozoïcum, de Jura. De steile valleien van de Cévennes bestaan uit paleocene, 
metamorfe gesteenten. In het zuiden en oosten bevinden zich de zogenoemde 
Garrigues. Dit woord heeft te maken met: braak liggend terrein, rotsachtige bodem, 
kreupelhout, dorheid. Het is een licht heuvelig landschap, deels dor, met veel 
struikachtige begroeiing en steeneiken. Bij Alès ligt een kokerbekken, een belangrijk 
geologisch verschijnsel. 
 

 
De Grands Causses. 



 
42 

 

Afhankelijk van de hoogte, de ligging en geologische samenstelling geven de Grands 
Causses een verschillend beeld te zien. Hoewel het gesteente bijna uitsluitend 
kalkhoudend is, kan het qua samenstelling dolomiet zijn, of mergelhoudend zijn. 
Dolomietrotsen verweren op den duur tot een zandachtige materie. Dit grove 
materiaal wordt in de streek Grésou genoemd. Wanneer sommige delen van de 
rotsen wat meer magnesium bevatten dan andere, hebben ze een grotere weerstand 
tegen bijvoorbeeld erosie en vormen aldus grillige rotsformaties die op ruïnes 
kunnen lijken en daarom ook wel ‘cités ruineformes’(ruïnesteden) worden genoemd.  
 
Kleihoudende gebieden, waarop gewassen kunnen worden verbouwd, geven het 
landschap een vriendelijker aanzien. Ook de geologische lagen van de Causses zijn 
bepalend voor de verschillende aspecten van het landschap. Op de Midden-Jura -
Formatie verheffen zich enorme rotsen die ware muren vormen; zo zijn er de Falaise 
du Rajol die boven de Dourbie uittorenen, de rotswanden van de Corniches du 
Causse Méjean die over de Jonte uitkijken, de rotsen boven Le Truel en de wanden 
van de Rocher de Cinglegros, die steil omhoog rijst boven de Tarn. De lager gelegen 
rotswanden zijn minder indrukwekkend. De Causse Méjean is ruig, woest en het 
hoogst gelegen deel v.d. Grands Causses, met toppen van ca. 1250 m. Kenmerkend 
zijn de indrukwekkende, grillige rotsformaties. Wat de verdere geologie betreft 
beperk ik mij tot de voor de Causses zo belangrijke periode van het Laat-
Pliensbachien en het Vroeg-Toarcien (Frans Domerien). 
 
Pliensbachien (191 - 184 miljoen jaar geleden)  
De naam is afgeleid van het Duitse dorp Pliensbach, in de Schwäbische Alb. In de 
Vroege-Jura was er op de plek van de Cevennen en de Causses een groot zeegebied, 
met een diepte van circa honderd meter. Koud water kwam vanuit de toenmalige 
arctische regio’s en warmer water vanuit de Tethyszee. Tijdelijk was er toen geen 
circulatie tussen de bovenste, zuurstofrijke  en de diepere, zuurstofloze 
watermassa’s. Daardoor vond er geen verversing van het diepere zeewater plaats. 
Mariene organismen stierven massaal en zakten naar de zeebodem. Hierdoor 
ontstonden klei- en  kleimergellagen, die langzamerhand verhardden, samen met 
talrijke dier- en plantensoorten. Tektonisch heerste er een betrekkelijke rust. Oude 
breukpatronen uit het Laat-Trias werden geactiveerd en nieuwe ontstonden. Het 
klimaat was veel warmer dan nu. Tijdens de Midden-Jura opende de Atlantische 
Oceaan zich vanuit de Tethys. In deze tijd ontwikkelden zich goed bewaard gebleven 
mariene fossielgemeenschappen met brachiopoden, lamellibrachiaten, terebratula, 
rhynchonella, gastropoden, pecten, ostrea., zeelelies (Isocrinus), nautiloiden, koralen, 
kreeften, vissen, inktvisachtigen en zwemsauriërs. In onze tijd zijn er bijvoorbeeld 
ook wervels gevonden van Ichthyosaurus- en Plesiosaurussoorten.                                         
De belangrijkste, meest voorkomende en gewilde fossielen zijn toch wel de 
ammonieten en belemnieten, met grote aantallen en vele soorten. Mede aan de hand 
van de fossielen van deze dieren kan men de stratigrafie van de Jura-afdelingen 
nagaan. De - meestal kleine - ammonieten zijn doorgaans gepyritiseerd. Op diverse 
locaties liggen ze als het ware voor het oprapen. In het Domerien komt onder andere 
de mooie Amaltheus marginatus voor. 
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Ammonieten uit de ‘terres noires’ van de Grands Causses. Bron foto: Geoforum.fr 
 
Toarcien (184-175 miljoen jaar geleden) 
Deze naam is afgeleid van het dorp Thouars, in het westen van Frankrijk en in de 
Romeinse tijd Tarcium genoemd. West- en Zuid-Europa is in het Toarcien een grote 
zee. In deze periode heerst er een relatief sterke afwisseling tussen de jaargetijden.  
In de zomer brachten de passaatwinden regen en in de winters was het droog. Dit 
zorgde voor een seizoensgebonden afwisseling tussen zuurstofrijke en zuurstofloze 
/zuurstofarme omstandigheden in het water. Doorgaans ligt het zuurstofloze gebied 
onderin het water. De fossielen van dieren die hierin terecht kwamen, zijn daardoor 
goed bewaard gebleven. De gesteentelagen zijn afgezet met een duidelijke af-
wisseling tussen zomer en winter, de ‘warven’ of ‘varven’. De gelaagd afgezette 
kalkrijke kleien worden Posidonienschiefer genoemd. 
 
Tenslotte 
Het kostte veel tijd en moeite om mij in dit onderwerp te verdiepen. Vaak spraken 
onder meer websites elkaar tegen en had ik informatie van meer deskundige 
(amateur) geologen nodig. Maar ondanks dat heb ik ervaren hoe dit alles toch de 
moeite waard was. Niet alleen geologisch, maar vooral ook landschappelijk en 
cultureel kreeg ik de indruk dat het een prachtig en heel interessant gebied is,  
met nog veel plekken die niet zo toeristisch zijn. 
 
 
Jan Drent  
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De allervreemdste kip die je je kunt voorstellen’:  
zeldzaam dino-ei met embryo gevonden in China 
 
In de bergen van zuidelijk China is een groep internationale onderzoekers op een 
bijzonder fossiel gestuit: een dinosaurus-ei met daarin een bijna compleet skelet. 
Het embryo ligt in een houding die we tot nu toe alleen kennen van vogels. 
 

 
Reconstructie van het dino-embryo in het ei. Afbeelding Lida Xing 
 
Om een dino-ei te vinden, hebben paleontologen veel geluk en geduld nodig;  
ze zijn een zeldzaamheid. Het exemplaar dat een internationale onderzoeksgroep 
vond in China, is uniek. Niet eerder werd zo’n goed bewaard gebleven embryo 
gevonden, schrijven de wetenschappers op het platform iScience. 
 
Paleontoloog Anne Schulp (Naturalis, Universiteit Utrecht), zelf niet betrokken bij  
de studie, deelt hun enthousiasme: ‘Meestal gaat zo’n ei stuk, of fossiliseren de tere 
embryobotten niet goed. Maar hierbij lukte alles. De botjes zijn zelfs netjes op hun 
plek gebleven, dat is heel bijzonder.’ 
 
De onderzoekers schatten Baby Yingliang, zoals ze het embryo liefkozend doopten, 
72 tot 66 miljoen jaar oud. Als het de kans had gekregen, had dit embryo kunnen 
uitgroeien tot een volwassen oviraptor van ruim een meter hoog en 25 kilo zwaar. 
Anders dan de meeste Hollywood-dino’s heeft hij geen scherpe tanden. Sterker nog: 
hij heeft géén tanden. Wel een hoog gevormde snavel met daarop een hoornachtig 



 
45 

 

uitstulpsel. Het dier stond hoog op zijn lange achterpoten en had lange klauwen aan 
zijn voorpoten. Denk daar veren en vleugels bij en je krijgt, aldus Schulp ‘de aller-
vreemdste kip die je je kunt voorstellen’. 
 

 
Het gefossiliseerde embryo in het ei. Afbeelding Xing et al. / iScience 
 
Dit embryo was lang niet zover. Hij zat lekker warm opgevouwen in zijn ei, in een 
houding die paleontologen nog niet kenden. Het embryo buigt het hoofd ver naar 
voren, tot tussen de achterpoten. De voorpoten houdt hij aan weerszijden van het 
hoofd. Tot nu toe kenden paleontologen alleen houdingen die overeenkwamen met 
de manier waarop krokodillen, de dichtstbijzijnde levende neef van de dino’s, in het 
ei liggen: opgerold vanaf de zijkant. Van deze vogelhouding is deze nieuwe vondst 
het allervroegste voorbeeld. 
 
De bijzondere ontdekking past volgens Anne Schulp in een trend: ‘We zien keer  
op keer dat dinosauriërs veel meer op vogels leken dan we tot dan toe dachten.  
Niet alleen blijken ze vaak veren, vleugels en snavels te hebben gehad, ook in gedrag 
lijken ze erg op vogels.’ Dit betekent niet dat de dino’s allemaal konden vliegen.  
‘Een flinke bos veren aan je voorpoten komt ook gewoon goed van pas om eieren 
warm te houden bij het broeden. Pas veel later gingen gevleugelde dieren vliegen.’ 
 
 
Bron: Volkskrant, K. Bakker, december 2021 
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Voor de Quetzalcoatlus was het onhandig lopen met zijn 
zes meter brede vleugels 
 
De makers van de nieuwe film Jurassic World: Dominion hadden misschien  
beter nog even kunnen wachten met het introduceren van de Quetzalcoatlus,  
een vliegende dinosaurus met vleugels van ruim zes meter in doorsnede. In de 
onlangs verschenen filmtrailer landt deze reus zachtjes op zijn twee achterpoten.  
Wie goed kijkt, vangt ook een glimp op van zijn staart. Maar, zo blijkt uit een 
nieuwe publicatie in Journal of Vertebrate Paleontology, het dier had geen staart! 
 
 

 
Quetzalcoatlus. Afbeelding James Kuether 
 
Waar de filmmakers wel goed zitten, volgens de nieuwe studie: de vleugels die in  
de trailer de grond raken als het dier rechtop staat. Ook 70 miljoen jaar geleden 
gebruikte het dier zijn gevleugelde ellebogen om rechtop te staan, zo is te zien op  
de artist impression in het nieuwe onderzoek (afbeelding hierboven). 
 
Lopend gebruikte hij ze waarschijnlijk niet. Bij een stap links ging de linkervleugel 
omhoog, rechts de rechtervleugel. Bij het landen zette hij de vleugel tegelijk met zijn 
voet neer, menen de onderzoekers. Misschien is dat te onhandig voor een gelikt 
Hollywoodspektakel en zien we de Quetzalcoatlus in de film alleen in de lucht.  
Daar kan hij immers heel wat sneller wegkomen voor de onvermijdelijke T-rex. 
 
 
Bron: Volkskrant, K. Bakker, december 2021 
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GEO QUIZ 
 
Om de hersencellen weer eens even aan het werk te zetten en jullie uit te dagen 
om geologische raadsels op te lossen, leggen Gerard en Adam wederom twee 
bijzondere foto’s aan jullie voor. Elk met een bijbehorende vraag. 
 
Foto – vraag 1 

 
Het lijkt een schilderij van Paul Klee, maar … wat is het echt? 
 
Foto – vraag 2 

 
Dit is geen Winterswijkse Wellenkalk, maar wat is het dan wel? 

Antwoorden op bladzijde 53 
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Een aantal weken geleden viel er een enveloppe op de deurmat met daarin de 
nieuwe Praktijkgids Fossielen, geschreven door Anne Schulp. In de begeleidende 
brief werd de vraag gesteld of ik dit boek wilde lezen en hierover kort wilde 
berichten in de vorm van een recensie. Mensen die me kennen weten dat ik niet van 
het lezen ben. Toch heb ik de stoute schoenen aangetrokken en ben gaan lezen. En 
warempel, in twee avonden had ik dit boek uitgelezen. Het is op een mooie, 
boeiende en voor iedereen begrijpelijke manier geschreven en te lezen. Stap voor stap 
is het boek opgebouwd. Logische stappen vanaf het begin als je wilt gaan zoeken 
naar fossielen. Wat zijn de plekken in Nederland waar je kunt zoeken? Waar vind ik 
welke informatie die je nodig hebt om op de verschillende plekken te kunnen zoeken 
naar fossielen? Je hebt wat gevonden, wat doe je dan? 
 
Alle facetten van het verzamelen van fossielen van begin tot en met determineren en 
eventueel onderzoek komen aan bod, waarbij eenvoudige en wat meer complexe 
technieken worden besproken. In mijn ogen een echte praktijkgids die zowel de 
beginnende als de ervaren fossielenverzamelaar begeleid op de route van zoeken 
naar in de verzameling brengen, met alle stappen daartussen als determineren en 
prepareren. 
 
De ‘Praktijkgids Fossielen’ door Anne Schulp is een echte aanrader voor iedereen die 
bezig is met het verzamelen van fossielen, beginnend of ervaren. 
 
Herman Winkelhorst 
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ZWEI NEUE FUNDE AUS GRUBE MESSEL 

 
Messelopython freyi Fossil 
 
Weltweit älteste Python nahe Darmstadt gefunden 
 

 
Messelopython freyiHessisches Landesmuseum. Darmstadtmuseumfrankfurt.senckenberg.de 
 
Ein in der Nähe von Darmstadt gefundenes 47,5 Millionen Jahre altes Fossil 
belegt, dass Pythons auf dem nördlichen Kontinent Laurasia entstanden. 
Messel (Deutschland). Anakondas, Pythons und Boas leben heute fast 
ausschließlich in den Tropen und anderen warmen Regionen. Ausgrabungen 
belegen aber, dass vor 15 bis 20 Millionen Jahren auch im heutigen Deutschland 
Riesenschlangen vorkamen. Die Biologie stellt sich daher schon lange die Frage, 
aus welcher Region der Erde Riesenschlangen tatsächlich stammen. 
 
Bisher ging die Wissenschaft auf Basis von Genvergleichen davon aus, dass sich die 
Vorfahren der Pythons und Boas vor etwa 40 Millionen Jahren trennten und sich 
dann separat weiterentwickelten. Wo diese Trennung geschehen sein soll und wo 
sich die beiden Linien danach weiterentwickelten ist aber unklar. Für diese Theorie 
sprach auch, dass Boas überwiegend in der Neuen Welt vorkommen und Pythons 
hauptsächlich in Australien, Afrika und Asien leben. 
 
Riesenschlangen aus Europa? 
Eine Entdeckung von Wissenschaftlern des Senckenberg Forschungsinstitut und 
Naturmuseum Frankfurt weckt nun Zweifel an dieser Theorie. Das Team um Krister 
Smith hat laut einer Publikation im Fachmagazin Biology Letters bereits Anfang 2020 
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ein Fossil einer 47 Millionen Jahre alten Boa in der Grube Messel (Nähe Darmstadt) 
gefunden. Es handelt sich dabei um den ältesten Fund einer Riesenschlange 
weltweit. Getauft wurde die Spezies auf den Namen Messelopython freyi. Die 
Wissenschaftler konstatieren daher, dass „die Entdeckung belegt, dass die 
Pythonschlangen schon im Paläogen in Europa präsent waren.“ 
 
Gondwana-Theorie widerlegt 
Wäre die bisher von vielen Paläontologen für richtig gehaltene Theorie, dass Pythons 
ihren Ursprung auf dem Südkontinent Gondwana hatten korrekt, dürfte ein solches 
Fossil aber nur im heutigen Amerika zu finden sein. Es scheint daher zu stimmen, 
dass Pythons auf dem nördlichen Kontinent Laurasia entstanden, also der 
Landmasse, aus der später der Kontinent Europa entstand. 
 
Krister Smith: „Das hat einen bedeutenden Einfluss auf unsere Sicht der evolutionären 
Geografie dieser Tiergruppe. Denn ohne diesen Fund wäre die Stammeslinie der 
Pythonschlangen fest in Gondwana verankert. Messelopython freyi jedoch verlegt die 
Wurzeln der Pythons nach Laurasia und widerlegt die Gondwana-Theorie.“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine getrennte Entwicklung von Boas und Pythons 
Außerdem widerlegt der Schlangenfund die räumlich getrennte Entwicklung von 
Boas und Pythons. Laut Smith „lebten in Messel sowohl Messelopython freyi, als 
auch ursprüngliche Boas, wie Eoconstrictor fischeri, in einem Ökosystem.“ Diese 
Entdeckung ist wie Smith erklärt „angesichts der heutigen Verbreitung dieser 
Schlangen vollkommen unerwartet.“ 
 
Unklar bleibt weiterhin, wieso sich bei vor 47 Millionen Jahren zusammenlebenden 
Linien später radikal trennten. Laut Smith „muss die These überdacht werden, dass 
die beiden Schlangenfamilien konkurrieren und sich daher keinen Lebensraum teilen 
können.“ Auch eine aufgrund der Plattentektonik erzwungene räumliche Trennung 
erscheint aufgrund des einstigen engen Zusammenlebens sehr unwahrscheinlich. 
 
 
Bron: www.forschung-und-wissen.de, R. Klatt, december 2020 
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Grube Messel: Außergewöhnliches Vogelfossil 
 
Neuer Fund im hessischen UNESCO-Weltnaturerbe 
 

 
 
Dem Senckenberg-Grabungsteam ist im UNESCO-Weltnaturerbe Grube 
Messel ein Ausnahmefund gelungen: Aus den Ölschieferschichten wurde ein 
exzellent erhaltenes Fossil einer bislang unbekannten Vogelart geborgen.  
Das etwa kohlmeisengroße Tier hat einen gebänderten Schwanz und einen 
kompakten, kurzen Schnabel. Insgesamt wurden in der ersten Hälfte der 
Grabungssaison bislang 500 Funde gemacht – darunter sehr viele Insekten, 
Pflanzen und Fische, die im Herbst und Winter präpariert werden. 
 
Funde von fossilen Vögeln sind im UNESCO-Weltnaturerbe Grube Messel keine 
Seltenheit: Über 70 Arten und viele hunderte Einzelfunde wurden aus den etwa 48 
Millionen Jahre alten Gesteinsschichten bereits geborgen. „Der neue, außer-
gewöhnlich gut erhaltene Fund der uns bisher unbekannten Vogelart zeigt, dass wir 
dennoch weit davon entfernt sind, die Artenvielfalt in der Vogelwelt Messels 
vollständig erfasst zu haben“, erläutert Dr. Gerald Mayr, Ornithologe am 
Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt. 
 
Das Grabungsteam rund um Dr. Sonja Wedmann von der Senckenberg 
Forschungsstation Grube Messel hat das kohlmeisengroße Vogelfossil in der letzten 
Woche der Grabungskampagne im Juni in den Ölschiefern gefunden. „Wir freuen 
uns natürlich über jeden der circa 500 dokumentierten Fossilfunde der diesjährigen 
Grabung, aber der Vogel ist – neben einigen isolierten Knochenschuppen eines 
kleinen Krokodils, einer schönen Blüte und einer ungewöhnlich vollständig 
erhaltenen Libelle – ein echtes Highlight!“, so Grabungsleiterin Wedmann. 
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„Für eine abschließende Bestimmung des Fossils ist es noch zu früh. Sicher erscheint 
aber, dass diese Art bislang noch nicht aus Messel bekannt ist“, erklärt Mayr und 
fährt fort: „Besonders ist das Fossil zum einen durch seine sehr geringe Größe, sowie 
aufgrund des kompakten und kurzen Schnabels und der ungewöhnlich guten 
Erhaltung des Gefieders.“ Die Bänderung des relativ langen und breiten Schwanzes 
ist auf eine Überlieferung des dunklen Pigmentes Melanin zurückzuführen.  
Eine ungewöhnlich gute Weichteilerhaltung ist eine Besonderheit der hessischen 
Fossillagerstätte. 
 

 
 
Über die Lebensweise des Vogels zu spekulieren, erscheint den beteiligten Forscher 
innen noch zu früh. Der Schnabel erscheine zwar „greifvogelartig“, aber die Füße 
und Krallen des Tieres widersprächen der Annahme, dass es sich bei dem Fund um 
einen „Mini-Greifvogel“ handelt. „Wahrscheinlicher ist, dass sich der Vogel von 
Früchten oder Insekten ernährt hat. Genaueres ist aber erst nach der endgültigen 
Präparation zu sagen“, fügt Mayr hinzu. 
 
Das Senckenberg-Team wird auch in der zweiten Grabungsrunde im August und 
September an der „Grabungsstelle F9“ im Nordwesten der Grube Messel weiter  
nach Fossilien suchen.  Dort wurden in den vergangenen Jahren – neben dem neu 
entdeckten Vogelfossil – bereits andere außergewöhnliche Fossilien gefunden, wie 
beispielsweise ein Urpferdchen oder das, einem Riesen-Eichhörnchen ähnelnde, 
Nagetier Ailuravus. 
 
Bron: www.Senckenberg.de, J. Jördens, juli 2021 
 
Extra Messel-Info: 
 
Über den Tod hinaus – Entdeckung und Präparation eines Fossils aus der Grube 
Messel | Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung 
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ANTWOORDEN GEO QUIZ  
 
 
Antwoord vraag 1 
Het betreft een luchtfoto van een deel van Frank Hann National Park in zuidwest Australië. 
Dit vrij toegankelijke park bestaat uit een grote zandvlakte met rotsen en kleine meertjes. 
 

  Frank Hann National Park 
 
Antwoord vraag 2 
De foto van dit raadsel laat prachtige structuren van zandduinen zien in het centrum van de 
Taklamakan woestijn, in de noordwestelijke Chinese provincie Xinjiang. 
 

  
 
Naar aanleiding van krantenberichten waarin stond dat China in de Taklamakan woestijn een 
vliegdekschip had nagebouwd, welke via rails verplaatsbaar was, geprobeerd dit via Google 
Maps te vinden. Het vliegdekschip niet gevonden maar wel prachtige structuren in de 
woestijn. Een uitsnede daarvan is de raadsel foto. Het is de grootste woestijn in China en goed 
zichtbaar via Google Maps of Google Earth. 
 
Link foto uitsnede: 
https://www.google.nl/maps/place/TAKLAMAKAN+DESERT/@39.4432654,83.0895835,10
63m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x3842436ce33e3e97:0xce3 
 
Link met extra info: 
Wetenschappers vinden ondergrondse zee onder Chinese woestijn - MO* 
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Van de redactie 

 
Dank aan de auteurs en inzenders van tekst- en beeldmateriaal voor  
de bijdrage aan de samenstelling van dit winternummer van Mozaïek. 
 
Ook voor de volgende editie (zomernummer 2022) graag uw bijdragen 
mailen aan de redacteur Adam Haarhuis: 
 
ahaarhuis@gmail.com, onder vermelding van: ‘Voor Mozaïek’ 
 
Kopij: 

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

 afbeeldingen met voldoende resolutie in jpg-format; 

 waar nodig graag een correcte bronvermelding erbij geven. 
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    Fijne kerstdagen,
Kwarts - Actinoliet 
 

    en een heel mooi 2022! 

Schilderachtige mos-agaat 
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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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