
Opening van de tentoonstelling 
'De mammoet en zijn metgezellen' 
Op woensdagmiddag 23 februari j . l . werd onder grote belangstelling in de Oude 
Grafelijke Munt te 's-Heerenberg de tentoonstelling 'De mammoet en zijn metgezel
len' geopend. 
Regent van Stichting Huis Bergh de heer Van Heek heette de aanwezigen, waaronder 
de Commissaris der Koningin in de provincie Gelderland Mr . W.J . Geertsema, 
hartelijk welkom. 
Hierna hield Dr. H .J .W.G. Schalke van het Rijksmuseum van Geologie en Mineralo
gie uit Leiden een korte inleiding over geologie in het algemeen en de kwartaire 
geologische geschiedenis in het bijzonder. 
Onze vice-voorzitter Drs. J. Mulder (onze voorzitter F.C. Kraaijenhagen was wegens 
ziekte afwezig) benadrukte in zijn toespraak onder meer de noodzaak van een goed 
museumbeleid door de overheid. Veel wetenschappelijk waardevol materiaal komt nu 
nog op verkeerde plaatsen terecht, omdat de musea geen financiële armslag hebben om 
dit materiaal te kunnen aanschaffen. 
De burgemeester van de gemeente Bergh, de heer Th .H. Jeuken opende daarop de 
tentoonstelling. In zijn speech sprak hij zijn waardering uit over het feit, dat diverse 
scholen uit 's-Heerenberg en omgeving zijn uitgenodigd voor een bezoek aan 'De 
Munt'. 
Zoals wellicht bekend zal zijn, werd deze expositie door de Werkgroep Pleistocene 
Zoogdieren, Stichting Huis Bergh en de Heemkundekring Bergh georganiseerd, onder 
andere ter gelegenheid van onze ledenvergadering, die op zaterdag 26 februari j . l . in 
hetzelfde gebouw plaatsvond. 
Een bijzonder woord van dank gaat naar de heer Van Heek voor het beschikbaar stellen 
van de gebouwen voor expositie, vergadering en dia-lezing en Dick Mol en René 
Helmink voor het opzetten van de tentoonstelling en niet in de laatste plaats voor het 
'bemannen' van onze NGV-stand tijdens de openingstijden. 
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Fig. 1 Dick Mol geeft uitleg bij de vitrines. 
Van links naar rechts: Commissaris der Koningin in Gelderland Mr. W.J. Geertsema, de heer J.H. Romer (ons 
nieuwbakken erelid!), Dick Mol, Dr. H.J.W.G. Schalke en burgemeester Jeuken van de gemeente Bergh. 
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