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kennis werkt twee kanten op. Enerzijds helpt ze natuurlijk om vraagstukken 
rondom de Ordovicische verkiezelingen te beantwoorden. Anderzijds maakt ze 
ook duidelijk in welke mate die verkiezelingen nieuwe raadsels aan de weten-
schap opgeven.

Van wezenlijk belang zijn tenslotte de persoonlijke contacten die Freek legde en 
nog altijd onderhoudt met verzamelaars en professionele paleontologen. In kringen 
van verzamelaars bouwde hij een uitgebreid netwerk op, waardoor hij zicht kreeg 
op wat er in privé-collecties aan bijzonders voorhanden is. Daarnaast schroomde 
hij niet om op – vaak buitenlandse – specialisten af te stappen om de fossielen 
van het WWW-gebied onder hun aandacht te brengen. Dit heeft tot vele vrucht-
bare contacten geleid, zoals met de sponzenonderzoekers Van Kempen, Rigby 
en Botting, de trilobietenspecialisten Krueger en Popp en de algoloog Spjeldnaes. 
Door dergelijke specialisten bij het onderzoek te betrekken, heeft Freek bewerk-
stelligd dat onze kennis over de zwerfsteenfossielen aanmerkelijk is toegenomen. 
Het is in belangrijke mate aan hem te danken dat deze fossielen nu op de inter-
nationale paleontologische “kaart” staan.
Erkenning van Freeks verdiensten is niet uitgebleven. Op 31 maart 1999 ontving 
hij de Van der Lijn-Onderscheiding, een onderscheiding die wordt toegekend 
aan Nederlandse amateurgeologen die op een professioneel niveau geologisch 
onderzoek verrichten. Ook viel hem de bijzondere eer ten deel door Hans-Hartmut 
Krueger vernoemd te worden in de soortnaam van een trilobiet: Erratencrinurus 
rhebergeni (Afb. 9, 10).
Dat het onderzoek naar zwerfsteenfossielen internationaal nog altijd een 
ondergewaardeerd veld is, blijkt uit de volgende anekdote. Een aantal jaren 
geleden was Freek in het museum van Visby om de sponzen in de collectie te 
bestuderen. In de studieruimte was ook een andere paleontoloog aan het werk. 
Op een gegeven moment vroeg deze waar Freek mee bezig was. “Ik bestudeer 
sponzen.” “Sponzen? O ja? Hier van Gotland?” Geïnteresseerd kwam de man 
naderbij. “Jazeker, uit zwerfstenen.” Daarmee was de interesse bij de paleontoloog 
verdwenen, alsof er een ballon leegliep… “Pfff, uit zwerfstenen…” 
Wij echter spreken de hoop uit dat Freek nog vele jaren actief zal zijn in het 
paleontologisch onderzoek! (Afb. 11)

en leggen van geologische puzzelstukjes 
is Freek zijn hele leven bezig geweest. 
Daarbij was en is het zijn streven rond 
een bepaald vraagstuk een maximum 
aan informatie te verwerven, alvorens 
een poging tot verklaring te doen. 
Die informatie werd van meet af aan 
op drie fronten gezocht.

In de eerste plaats heeft Freek gedu-
rende vele jaren zeer nauwgezet ver-
zameld. Hij beperkte zich niet, zoals 
nogal wat verzamelaars deden (en 
doen), tot het collectioneren van het 
mooie of reeds bekende, ook het on-
bekende of onaanzienlijke ging mee 
naar huis. Thuis werd alles zorgvuldig 
gecatalogiseerd en beschreven. Toen 
het digitale tijdperk aanbrak, legde hij 
een database aan in Access die hem in 
staat stelde verfi jnde zoekopdrachten 
uit de voeren en correlaties op het 
spoor te komen. Dit alles verschafte 
hem een diepgaand inzicht in de sa-
menstelling van fossielgezelschappen 
van het WWW-gebied.

Ten tweede heeft Freek altijd veel werk 
gemaakt van het verzamelen en bestu-
deren van wetenschappelijke literatuur. 
Daardoor is hij in staat de actuele stand 
van kennis in de paleontologie te be-
nutten bij zijn onderzoekingen. Die 

Freek Rhebergen aan het werk in een 
leemgroeve bij Eibergen, waar o.a. 
fossiele wasvissen werden gevonden 
(foto 1974).
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Freek Rhebergen geldt als een van de grootste sponzenspecialisten van 
Nederland. Terecht, maar niet geheel volledig. Hij heeft zich in vroegere 
jaren ook bezig gehouden met walvissen. In 1987 publiceerde hij een 
artikel over de fossiele walvisbotten van het Morsum-Klif op Sylt (Afb. 1). 
Hij heeft veel verzameld op de Needse Berg en in Eibergen. Zijn gehele 
collectie walvisbotten bracht hij onder bij museum Twentse Welle in 
Enschede, waar deze beschikbaar is voor wetenschappelijk onderzoek. 
Een zeer loffelijk gebaar dat hopelijk velen zal inspireren!

Miocene en Pliocene afzettingen in Oost-Nederland hebben in het verleden 
veel fossiel walvismateriaal opgeleverd. Van Deinse wijdde in 1931 zijn 
proefschrift hieraan. Het Belgische materiaal onderging ingrijpende revisies, 
maar het Nederlandse materiaal werd tot dusverre daar niet bij betrokken. 
In het kader van ons plan deze revisie alsnog uit te voeren, worden in dit 
artikel vier vindplaatsen besproken, waarvan er drie al sinds lange tijd niet 
meer toegankelijk zijn.
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Inleiding
De subtropische zee die gedurende het 
Mioceen en Plioceen vrijwel geheel 
Nederland en een deel van België be-
dekte, was uitzonderlijk rijk aan wal-
vissen. Het was een samenhangend 
ecologisch systeem en je kunt de 
Nederlandse fossiele fauna niet los 
zien van de Belgische. In België is 
echter veel meer gevonden dan in 
Nederland en daar is van oudsher veel 
onderzoek naar de Tertiaire vondsten 
gedaan. Bekende namen zijn Du Bus, 
Leidy en Van Beneden in de tweede 
helft van de 19e eeuw, en Abel in de 

vroege 20e eeuw. Van Beneden gaf 
vijf plaatwerken uit, waarvan drie ge-
wijd aan de baleinwalvissen, het stan-
daardwerk voor meer dan een eeuw.

AFBEELDING 1.  | Artikel van Freek 
Rhebergen, 1987. 

Walvissen in het Miocene en 
Pliocene Noordzeebekken;
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TABEL 1

Afzetting Ouderdom Periode  Beschreven
 (in miljoenen   vindplaatsen
 jaren)

Formatie van Oosterhout - 2,7 - 4,4  Midden- Plioceen   Delden:
Afzetting van Delden    300-400m van St.Annabrug
   Needse Berg

Formatie van Breda -  11,6 - 5,3  Laat- Mioceen  Delden:
Afzetting van Zenderen    “Boerderij Rannink”
           Needse Berg / Diepenheim

Formatie van Breda -  +/- 12 - 14  Midden- tot  Eibergen:
Afzetting van Eibergen   Laat- Mioceen  “De Koerboom”
   “FOW (Wiegerinck)”
   “De Hoop”

Formatie van Breda -  14 - 16  Midden- Mioceen  Eibergen:
Afzetting van Aalten:    “De Hoop”
Laag van Stemerdink    Miste: 
           Blekkinkhof
Formatie van Breda -  17  Midden- Mioceen  Miste
Afzetting van Aalten:
Laag van Miste

gerijen in Brabant. Dat betekent dat het bij het merendeel van de botten om 
geïsoleerde vondsten gaat. Voorts ontbreekt stratigrafi sche informatie; het is dus 
onmogelijk te zeggen welke soort in welke periode heeft geleefd.
 
Er zijn wel in situ vondsten bekend uit boringen en van een enkele vindplaats in 
Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen, maar het meeste in situ materiaal komt uit 
Twente en de Achterhoek. Helaas heeft het betrekkelijk lang geduurd voor het 
belang van deze vindplaatsen werd ingezien. Toch is er in de loop van de tijd veel 
verzameld en Van Deinse (1931) wijdde zijn proefschrift voor een belangrijk deel 
aan de Achterhoekse en Twentse vondsten, zich hierbij baserend op het Belgische 
materiaal. Hij meende dat de afzettingen nabij de kust moeten zijn gevormd; de 
grote hoeveelheden walvisbotten in oostelijk Nederland verklaarde hij uit massa-
strandingen. Volgens de huidige inzichten gaat het echter niet om kustafzet-
tingen maar volmariene sedimenten (Van den Bosch et al., 1975; Bosch, 1999).
 
Revisies
In de 20e eeuw zijn de Belgische soorten herhaaldelijk gereviseerd en de revisies 
gaan nog altijd door [NB “revisie” betekent “het opnieuw bestuderen van het 
materiaal, en zo nodig het toekennen van nieuwe taxonomische namen”] 
De Muizon & Lambert zijn in dit verband belangrijke namen. Bij deze revisies 
is tot dusver het Nederlandse materiaal niet betrokken. Omwille van onze voor-
genomen inventarisatie van vondsten uit oostelijk Nederland bespreken we hier 
drie historische vindplaatsen, namelijk Delden, Eibergen en Neede en één vind-
plaats die slechts nu en dan is ontsloten geweest door speciaal daartoe opgezette 
graafacties, namelijk Miste.
 
Delden
Delden is de langst bekende vindplaats. Bij het graven van de Twickeler Vaart 
werden tussen 1771 en 1778 in een leembedding “versteende zeeschulpen en 
haaitanden” (Martinet, 1778) en “wervels van walvisschen” (Staring, 1860) 
gevonden. Van Deinse (1931) kon uit Delden slechts twee soorten noemen. 
Toen drie jaar later, in 1934 het Twentekanaal werd gegraven, werden op twee 
verschillende plaatsen bij Delden fossielen gevonden. Deze afzettingen bevinden 
zich “onder diluviale vormingen… zodat het kanaal als het ware door twee Tertiaire 
wallen werd gegraven”, schreef Krul in 1969.
 
Bij de eerste vindplaats, ter hoogte van de aanlegplaats ca. 300-400 m ten 
westen van de St. Annabrug, werden veel steenkernen van mollusken gevonden 

Het Belgische materiaal heeft tot veel 
verwarring geleid bij het toekennen 
van soortnamen Complete skeletten 
zijn een zeldzaamheid. Tanden, bij 
andere zoogdieren van groot belang 
voor de determinatie, zijn bij walvissen 
hiervoor minder geschikt gezien de 
sterke vereenvoudiging van het gebit. 
Voor een determinatie is volgens 
Steeman (2010) en eerder Van Deinse 
(1931) het rotsbeen (perioticum; Afb. 2, 
3) wél geschikt. Anderen betwijfelen 
dat echter (Bosselaers & Post, 2010). 
Ook bestaat het gevaar dat teveel 
soorten worden benoemd als je alleen 
op fragmentarisch materiaal afgaat 
(Barnes, 1977).

Vindplaatsen van walvisresten in situ 
(op de oorspronkelijke plaats, in het 
sediment waarin ze fossiliseerden) zijn 
in Nederland, in tegenstelling in tot 
België, schaars. Nederlandse musea 
liggen vol opgeviste wervels uit de 
Westerschelde en Noordzee, maar 
deze zijn altijd ex situ (d.w.z. niet op 
de oorspronkelijke plaats, maar naar 
elders getransporteerd). Dat geldt ook 
voor de walvisbotten uit de zandzui-

AFBEELDING 2. | Perioticum, 
vermoedelijk van Amphicetus later 
Van Beneden, 1890. 
Vindplaats Eibergen. Coll. 
Rhebergen, thans in museum 
Twentse Welle, TW. 460000963.

AFBEELDING 3 | Perioticum, 
vermoedelijk van Heterocetus sp.
Vindplaats Eibergen. Coll. 
Rhebergen, thans in museum 
Twentse Welle, TW. 460000964.

10 mm

10 mm
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(onder andere Panopea faujasi; Ménard de la Groye, 1807; Pygocardia rustica 
Sowerby, 1818; Scaphella sp.; Glossus humanus Linnaeus, 1758). Het betreft hier 
de Afzetting van Delden, voorheen toegeschreven aan het Mioceen, maar 
volgens Bosch en Wesselingh (2006) op basis van de mollusken van Midden-
Pliocene ouderdom, tussen de 2,7 en 4,4 miljoen jaar oud. Ook haaientanden 
en walvisbotten komen voor.
 
Ongeveer 700-900 m oostelijk van dezelfde kanaalovergang, nabij de boerderij 
Rannink, werden in 1934 botten van walvissen, zeehonden en ook van vogels 
gevonden, naast haaientanden en schubben van de tonijn Miothunnus deldenius 
Van Deinse, 1953. Deze tonijnschubben zijn kenmerkend voor de Boven-Miocene 
Afzetting van Zenderen, tussen de 11,6 en 5,3 miljoen jaar oud (zie Tabel 1). 

Nog onlangs moet er nieuw materiaal zijn gevonden bij de verbreding van het 
Twentekanaal, 10 km zuidwestelijk van Delden. Ter hoogte van het buurtschap 
Stokkum en het stadje Diepenheim werd tenminste een grote beenschub van een 
tonijn gevonden, nu te zien in Natura Docet Wonderryck Twente te Denekamp 
(Reinink, 2012).
 
Neede
De Needse Berg is een kleine stuwwal 15 m hoger gelegen dan het omringende 
land. Hier werd in twee verschillende afzettingen gegraven, namelijk in Midden-
Pleistocene klei, afgezet door de Rijn, en in Tertiair marien zand (Afb. 4, 5). 
De leem werd volgens Van Deinse al in het begin van de 16e eeuw afgegraven. 
Tussen 1860 en ongeveer 1968 waren er verschillende groeven. In enkele werd 
de klei voor de steenbakkerij van Kisveld gewonnen. In andere werden de 
zanden gedolven om te dienen als vormzand voor de ijzergieterijen en mengzand 
voor de steenfabricage. In 1995 is een geologisch wandelpad langs de voormalige 
groeven gemaakt.

In Grondboor & Hamer nr. 3 van 2010 is door Pierik et al. aandacht besteed aan 
de geologische opbouw van de Needse Berg, met name aan de Pleistocene 
structuren aan de westzijde. Deze klei was het stratotype voor het Needien, dat 
eerst werd gecorreleerd met het Holsteinien, maar nu in onbruik is geraakt. 
Aan de oostzijde van de Needse Berg komen Laat-Tertiaire zandlagen aan de 
oppervlakte, vermoedelijk opgestuwd door het landijs van de voorlaatste ijstijd. 
Door verwering is een deel van de glauconiethoudende zanden bruin gekleurd. 
Het betreft hier de Formatie van Breda, met van boven naar onder de Afzetting 
van Delden en de Afzetting van Zenderen. In een groeve ten zuiden van de 
ijzergieterij zou de Afzetting van Delden zijn ontsloten met vooral ijzerconcreties, 
concreties met mollusken en soms ook botten (Afb. 6).
 
In een groeve nabij de ijzergieterij en de voormalige boerderij “de Erve” was de 
oudere Afzetting van Zenderen ontsloten. Deze is gevormd in het Laat-Mioceen 
en heeft  een ouderdom van ongeveer 10 tot 6 miljoen jaar ( Janssen, 1984).

In deze groeve werden walvisbotten (Afb. 6), tonijnschubben, haaientanden 
(met name onderin de groeve) en schelpresten gevonden (persoonlijke commu-
nicatie met. F. Rhebergen). Volgens H.C.J. Bosch (1957) zijn er twee schelpen-
banken geweest. De walvisbotten zijn zacht, poreus en bruingeel gekleurd. 
Van Deinse (1931) noemt van hier een dertiental soorten. In 2005 werd een 
kleine schedel van de rivierdolfi jn Protophocoena minima Abel, 1905 gepubliceerd, 
die in 1938 was gevonden in de Needse Berg en thans wordt bewaard in het 
Teylers Museum te Haarlem (Afb. 7). Abel had een eeuw eerder een schedeltje 
van Antwerpen beschreven en een derde exemplaar was in een Antwerps 
museum aangetroffen. Pas nu is duidelijk geworden dat deze soort verwant is 
aan de recente Zuidamerikaanse Pontoporia blainvillei Gervais & d’Orbigny, 
1844. Het betekent een nieuw inzicht in de verspreiding van de familie, in 
geografi sche zin, maar ook in de tijd. In Mill zijn later meer dan 15 schedeltjes 
van deze soort ex situ gevonden die minder compleet zijn dan de vondst uit 
Neede. 
Ten noorden van de ijzergieterij waren in een derde groeve ook Tertiaire zanden 
ontsloten, maar hierover zijn ons geen gegevens bekend.

 
Eibergen
De ontsluitingen van Eibergen lagen 
in de buurtschap Zwilbroek. Het eerste 
deel van deze naam, “zwil”, betekent 
“een lage turfhoop die staat te drogen” 
(Van Dale, Etymologisch Woorden-
boek, 1997). Een “broek” is een drassig 
stuk land. De naam verwijst naar de 
turfwinning die hier eeuwenlang 
plaatsvond, totdat al het hoogveen 
was verdwenen en de onderliggende 
zanden aan de oppervlakte kwamen. 
Vlak hieronder lag Miocene zwarte 
klei die al in 1550 werd gewonnen ten 

AFBEELDING 4. | Door Arent 
Temmink getekend kaartje van de 
Needse Berg met de diverse 
ontsluitingen. Met dank aan 
Freek Rhebergen.

AFBEELDING 5. | Needse Berg, 
Mioceen. Verweerd glauconietzand, 
“pêle-mêle” genaamd. Met dank 
aan Ton Lindemann en Sylvia 
Verschueren.
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behoeve van de baksteenfabricage voor 
de bouw van de stadsmuren van Groen-
lo. Veel boeren hadden een eigen, 
kleine groeve voor hun eigen bak-
stenen. Zo waren er verschillende 
kleine steenovens. Er waren drie gro-
tere groeven of complexen van afgra-
vingen: de Koerboom, de Hoop en de 
groeve Wiegerinck, ook F.O.W.-
groeve (NV Fernier, Overkamp en 
Wiegerinck) genoemd, die heeft be-
staan tot 1975. Een en ander heeft ge-
leid tot een aanzienlijke verwarring bij 
latere onderzoekers, ook omdat er niet 
stratigrafi sch werd verzameld; zie hier-
voor de website van de Werkroep 
Tertiaire en Kwartaire Geologie 
(WTKG), waar een uitstekend over-
zicht is te vinden, geschreven door 
Ton Lindemann en anderen. De lo-
catie is nu een natuurgebied, de Leem-
putten geheten, waarin zelfs fl amingo’s 
voorkomen (Afb. 8).
 
De Miocene klei ligt onder een laag 
witgrijs zand (40-90 cm dik) en geel-

bruine keileem (30-90 cm dik). In een boring nabij de groeve Wiegerinck (boring 
34G-13) werd van 0 tot 8,5 m de Afzetting van Eibergen aangetroffen en daar-
onder de laag van Stemerdink, behorend tot de Afzetting van Aalten (Van den 
Bosch et al., 1975). De Afzetting van Eibergen is ongeveer 12 miljoen jaar oud, 
ouder dus dan de afzettingen van beide vorige vindplaatsen. Naar onderen toe 
wordt de klei zandiger.
Vooral op 3,5 tot 4 m diepte kwamen haaientanden en walvisbeenderen voor, 
volgens Van den Bosch et al. (1975) zelfs vaak als min of meer complete skeletten. 
De botten zijn zacht en grijs; bij droging worden ze harder. Van Deinse beschrijft 
33 verschillende soorten walvisachtigen uit Eibergen, waarmee dit veruit de 
rijkste vindplaats was. Vermeldenswaard is een 15-tal geassocieerde tanden van 
Physeterula dubusi (Van Beneden, 1877). De fauna verschilt veel van die uit Neede. 
In 1970 werd door Dick Mol een gedeeltelijk skelet van de zeekoe Metaxytherium 
cf. medium Desmarest, 1822 gevonden, dat zich nu bevindt in Naturalis te Leiden. 
Door hem werd ook een geassocieerde reeks van 12 tanden van de tijgerhaai, 
Galeocerdo aduncus Agassiz, 1943, gevonden (persoonlijke communicatie). Voorts is 
een lederschildpad (Psephophorus sp.) van deze locatie bekend die wordt bewaard in 
museum Twentse Welle te Enschede.
Bij de Hoop werd ook gegraven in de Midden-Miocene Laag van Stemerdink, 
behorend tot de Afzetting van Aalten met een ouderdom van 14-16 miljoen jaar 
(website WTKG).
 
Miste
In 1967 werd door H. Kolstee bij Miste een schelprijke formatie aangetroffen. 
Er is nooit een groeve in deze afzetting geweest, in tegenstelling tot de Miocene 
voorkomens ten oosten van Winterswijk. Wel zijn er vanwege de uitzonderlijk 
soortenrijke schelpenfauna en de goede conservatietoestand tussen 1968 en 2013 
met enige regelmaat tijdelijke ontsluitingen gemaakt, onder andere door de NGV 
en de WTKG.
 
De hier aanwezige Laag van Miste is een zandige laag die tot de Afzetting van 
Aalten wordt gerekend; ze is ongeveer 17 miljoen jaar oud. Naast schelpen komen 
ook fossielen van vertebraten zoals visresten en walvisbotten voor. Deze vertonen 
meestal weinig of geen tekenen van transport. Tijdens een graafactie van de 
WTKG in 2003 werden enkele bij elkaar horende walvistanden (Squalodon sp.) 
gevonden, nu ondergebracht in Naturalis te Leiden.
 
Vooral in het onderste gedeelte zijn ook afgerolde fosforieten te vinden die blijkens 
de afdrukken van mollusken een Laat-Oligocene ouderdom (Chattien) hebben. 
Er komen tevens afgerolde schelpen voor die ten dele uit oudere Miocene lagen 
komen. Afgerolde, donker gekleurde en gemineraliseerde walvisbotten hebben waar-
schijnlijk eveneens een hogere ouderdom (Van den Bosch et al., 1975; Janssen, 1984).
 

AFBEELDING 6 | Opperarmbeen van 
een vinvis (Balaenoptera sp.). 
Vindplaats: Neede, Afzetting van 
Delden. Coll. Rhebergen, thans in 
museum Twentse Welle,  
TW.460000965. Lengte 38 cm.
AFBEELDING 7. | Schedeltje van 
Protophocaena minima, Abel, 1905. 
Vindplaats Neede. Teylers Museum 
Haarlem. Lengte 18 cm.  

AFBEELDING 8. | Eibergen, de vroegere “leemputten”,  gezien vanaf de 
Tichelovenweg.
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Voorts noemt Van Deinse (1931) enkele wervels van drie walvissoorten, gevonden 
in 1890 bij tichelbakkerij Blekkinkhof, tussen station Miste en de Duitse grens. 
De locatie is niet met volledige zekerheid bekend, en daarom is ook niet bekend 
in welke afzetting deze wervels zijn gevonden. Volgens Van den Bosch werd 
vermoedelijk de keileem voor baksteenfabricage gebruikt maar zou de eronder 
liggende laag, behorend tot de grens van Miste-Stemerdink, ook ontsloten kunnen 
zijn geweest. In de buurt komt overigens ook de Afzetting van Eibergen voor 
(persoonlijke communicatie met M. van den Bosch).
 
Oproep
Het is de bedoeling het materiaal van oostelijk Nederland opnieuw te bestuderen. 
Ook willen we het walvismateriaal uit Miste inventariseren. Daarom willen we 
iedereen die walvisbotten uit Delden, Neede, Eibergen en Miste heeft, vragen 
ons dit te melden.
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