
Herdenking van de 100e sterfdag 
van Dr. W.C.H. Staring 

door Mej. E.A. van Spronsen 

Honderd jaar geleden stierf op 4 juni 1877 Dr. W.C.H. Staring. Dit was voor het 
Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap aanleiding 
gevolg te geven aan een uitnodiging van de Nederlandse Geologische Vereniging 
om op 27 mei 1977 een herdenkingsbijeenkomst te houden in Losser. 
Des morgens om 11 uur kwam het gezelschap bijeen in het Internationaal Instituut 
voor Luchtkartering en Aardkunde (I.T.C.) aan de Boulevard 1945 te Enschede. 
Hier werd het gezelschap gastvrij ontvangen door Drs. H.E.C. Meer Mohr waarna 
de Heer A. Sesören MSc. het woord nam en aan de hand van luchtfoto's een 
boeiend verslag gaf van een geologisch onderzoek volgens moderne methoden, 
speciaal met betrekking tot het gebied van Losser. Hierna volgde de vertoning 
van de film. 'Remote Sensing' die ons een duidelijk beeld gaf van de toepassingen 
van de luchtkartering. Een voortreffelijke lunch aangeboden door het K . G . M . G . 
aan leden en genodigden besloot het ochtendprogramma. 
Vervolgens begaf het gezelschap zich naar het gemeentehuis te Losser. Algemeen 
werd de bouw en inrichting van dit gemeentehuis (met de nadruk op huis) bewon
derd. Men heeft geen moment het idee zich in een nuchter ambtelijk gebouw te 

Leden van de Familie Staring met Prof. Priem en Burgemeester Peters bij het monument. 
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Het gezelschap in het Onder-Krijt. 

bevinden, maar voelt zich opgenomen in een door gezelligheid aangenaam aan
doende sfeer. De in de hal opgestelde vitrines gaven door het daarin geëxposeer
de, op voortreffelijke wijze de specifieke identiteit op geologisch en historisch 
gebied van de gemeente Losser weer. 
Hoffelijk rondgeleid en toegelicht door de gemeentesecretaris A.J . Buis mocht 
het gezelschap het fraaie gebouw, tot in detail bekijken. In de archiefruimte was 
een zeer uitvoerige expositie ingericht door W.F. Anderson, gewijd aan de 
vondsten die gedurende 9 jaar in de Staringgroeve te Losser waren gedaan, aange
vuld met inzendingen van het Natuurmuseum te Enschede en het Rijksmuseum 
van Geologie en Mineralogie te Leiden. Inmiddels had ook de Burgemeester van 
de gemeente Losser de Heer W.M.A. Peters zich bij het gezelschap gevoegd. Ver
volgens namen de redevoeringen een aanvang. 
Als eerste sprak Dr. Ir. J.G. Veldink, de bekende biograaf van Staring. Hij noem
de Dr. W.C.H. Staring een veelzijdig mens en een alleszins bekwaam geoloog. 
'Aan hem dankt Nederland de geologische kaart en aan hem is het te danken dat 
de huidige geoloog heel anders overkomt dan vroeger het geval was'. 
Verder wees Dr. Ir. Veldink er op dat het wetenschappelijke werk van Dr. Staring 
vooral ook in het buitenland de aandacht trok. Aan het slot van zijn toespraak 
bracht spreker dank aan de heer W.F. Anderson, die wel eens de vader van het, 
bij geologen in binnen- en buitenland bekende Staring-monument en -steengroeve 
in Losser genoemd wordt en aan het gemeentebestuur van Losser dat op voor
beeldige wijze aan de totstandkoming van de groeve heeft meegewerkt. Met een 
boeiende dia-serie en gedegen toelichting liet de heer Anderson de nu tienjarige 
geschiedenis van de groeve de revue passeren daarbij ook ingaande op de vele 
contacten die Dr. Staring bijna anderhalve eeuw geleden in Losser heeft gelegd 
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Burgemeester Peters, Prof. Priem, ir Hageman en Dr. Steenken in de groeve. 
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De heer Kortenbout van der Sluys legt de zaak bloot. 

in de tijd toen hij daar zijn onderzoekingen verrichtte. Vervolgens sprak drs. G.P. 
Gongrijp van het rijksinstituut voor het natuurbeheer over de bescherming van 
geologische en geomorfologische landschapsvormen. Ook hij noemde de Losserse 
Staringgroeve uniek in Nederland. 
Tot slot richtte de voorzitter Prof. Dr. H.N.A. Priem van het K .N.G.M.G. zich tot 
Burgemeester en Gemeentebestuur van Losser en dankte voor al hun bemoeingen 
die deze bijeenkomst tot een succes hadden gemaakt. Na deze toespraak volgde 
een receptie vanwege het gemeentebestuur van Losser, waarbij verversingen en 
snacks werden aangeboden. Hierbij voerde burgemeester W.M.A. Peters het 
woord waarbij hij de toezegging deed, het geologisch natuurmonument 'De 
Staringgroeve' zorgvuldig door de gemeente te doen beheren. 
De gemeente Losser had een fraaie brochure doen drukken welke de Staring
groeve tot onderwerp had. Alle deelnemers werden in het bezit van deze boeiende 
uitgave gesteld. Een woord van bijzondere dank aan de Heer J.E. Klein chef 
Interne Dienst is hier zeker op zijn plaats voor de voortreffelijke medewerking en 
organisatie van deze herdenkingsbijeenkomst. 
Na aldus verkwikt en geïnformeerd te zijn, begaf het gezelschap zich naar de in 
een romantisch plantsoen gelegen Staringgroeve. De plantsoenendienst van de 
gemeente Losser onder leiding van haar chef de Heer H.G. Nijhof had voor een 
stijlvolle bloemversiering van de Staringbuste gezorgd. In de groeve die in een 
optimale conditie was gebracht, werd de zware moker gezwaaid door de Heer 
Drs. G. Kortenbout van der Sluys, neerlands fossielenontdekker No 1. Door de 
zware trillingen veroorzaakt door zijn krachtige mokerslagen, haastten de fossielen 
zich dan ook te voorschijn te komen om zich aan het gezelschap te presenteren. 
Voldaan ging men nu huiswaarts, verheugd over de banden die deze dag, voor het 
eerst, of bij vernieuwing met gelijkgezinden waren gelegd. 
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