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Diversen

VAN GEWEI TOT WERKTUIG

De tentoonstelling ”Van Gewei tot Werktuig”,
reeds eerder in het museum op Schokland en

in het Jachtmuseum te Doorwerth, is van 17

november tem half december nog te zien in

het Groninger Museum voor Stad en Lande,

Praediniussingel 59, 9711 AG Groningen.
Het gaat hier om ruim 300 bewerkte gewei-

delen (8 typen) die samen de gehele collec-

tie van de Rijksdienst voor de IJsselmeer-

polders uitmaken. Het belangrijkste deel

wordt vertegenwoordigd door de bekende

vondst van Spoolde (1961). De voornamelijk
uit edelhertgewei vervaardigde stukken

zijn waarschijnlijk afkomstig van een neder-

zetting die zich daar rond 3500 v.Chr.

mogelijk heeft bevonden.
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Nu is er ook nog een Geologisch Museum. Dat

is in hetzelfde gebouw gevestigd en al vele

jaren open voor het publiek. De toekomst van

dat museum en zijn verzamelingen - meer dan

800.000 beschreven stukken -
is nu onzeker

geworden. Gaat het deel uitmaken van een

groot en nieuw natuurhistorisch museum in de

Plantagebuurt? Gaan de verzamelingen verhui-

zen?

Om nog eens de aandacht te vestigen op deze

mooie verzameling van het Geologisch Museum

is er in het Zoologisch Museum ( ook van de

Universiteit van Amsterdam) een tentoonstel-

ling ingericht. Deze geeft een overzicht van

de geschiedenis van het dierenrijk, geillus-
treerd met de mooiste fossielen uit het Geo-

logisch Museum:

"Leven in Steen"

Zoologisch Museum, Aquariumgebouw

Plantage Middenlaan 53

Amsterdam

Open op Zondag en Dinsdag tem. Vrijdag

van 09.00 tot 17.00 uur

INVENTARISATIE

VAN ZOOGDIERRESTEN

UIT DE WESTERSCHELDE,

AFKOMSTIG VAN

SCHELPENZUIGER „MARIE”

TE ELLEWOUTSDIJK

H. van der Werf

In de periode van ± 1950 tot ± 1970 is

door de schelpenzuiger "Marie" veel zoog-

diermateriaal in de Westerschelde aangezogen.

Een eerste inventarisatie, beperkt tot het

in de collectie van het Natuurhistorisch

Museum Rotterdam aanwezige materiaal, omvat

de her tachtigen Rangifer, Megaceros, Alces

en Cervus, de schaapachtigen Ovis en Capra,

de runderen Bison priscus,Bos primigenius

en Bos taurus het paard Equus caballus,
het wilde zwijn, de wolharige neushoorn, een

mastodont, de wolharige mammoet alsmede de

bevers Castor en Trogontherium. Daarnaast

een aantal roofdieren: De grottenbeer en de

bruine beer, de wolf, de hond en de vos, de

grottenhyena en de kattenPanthera leo spe-
laeaen Felis pardus, en tenslotte de walrus

Alachtherium.

Voor Nederland is het uniek dat over een

twintigtal jaren materiaal op één vindplaats
verzameld kon worden. Uit bovengenoemde in-

ventarisatie is duidelijk geworden dat het

gaat om fossielen die dateren vanaf het Ti-

glien. Ze zijn voornamelijk uit legaat of door

donatie door het NMR verworven en afkomstig

van o.a. Guillonard, Apon, Blanche-Koelen-

smid, Slabber, Backhuys, Drenth en Janssen.

Het is bekend dat meer verzamelaars in deze

periode aktief zijn geweest. Uit literatuur

of uit mondelinge mededelingen blijkt dat er

o.a. materiaal ligt in het Rijksmuseum van

Geologie en Mineralogie te Leiden, Teylers
Museum te Haarlem, het Rijksmuseum van Na-

tuurlijke Historie te Leiden en in het Zeeuws

Museum te Middelburg.
Het NMR heeft haar honorair medewerkers,

de heren N.C. Kerkhoff en L.J. Ligtermoet,
bereid gevonden een volledige inventarisatie

te maken van dat Westerscheldemateriaal.

Deze inventarisatie heeft tot doel meer in-

zicht te krijgen in de faunasamenstelling en

-opeenvolging van dit gebied.

Heeft u materiaal in uw bezit, dan wordt u

bij dezen vriendelijk verzocht aan deze in-

ventarisatie uw medewerking te verlenen.

Voor uw aanmelding kunt u contact opnemen

met de beheerder van het NMR (adres: Post-

bus 27020, 3003 LA Rotterdam, of tel. 010-

678115) of met N.C. Kerkhoff, tel. 010 -

703065 (privé), dan wel L.J. Ligtermoet,
tel. 02510 - 40633 (privé).

De resultaten van de inventarisatie zullen

t.z.t. worden gepubliceerd.

LEVEN IN STEEN

Twee studierichtingen Geologie in Amster-

dam vindt de minister te veel. Het Geologisch
Instituut van de Universiteit van Amsterdam

gaat daarom verdwijnen.
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EEN NIEUW MUSEUM

Op 4 mei van dit jaar vond onder grote

belangstelling de opening plaats van het

Maas en Waals Fossielenmuseum. Het is ge-

huisvest in de voormalige Nederlands Her-

vormde kerk te Maasbommel, een gebouw dat

dateert uit 1842. De initiatiefnemer - ons

lid Berry Visschers uit Afferden - heeft er

bij verschijnen van dit nummer dus al enige
maanden opzitten en kon half juli mede-

delen dat het bezoekersaantal de vijfhonderd
reeds gepasseerd was.

De tentoongestelde stukken stammen meren-

deels uit de verzameling Visschers. Tesamen

omvatten zij Paleo-, Meso- en Neozoicum, waar-

bij beenderen van pleistocene zoogdieren de

belangrijkste plaats innemen. De openingshan-

deling bestond in de onthulling van een na-

genoeg complete onderkaak van een wolhariga

mammoet (zie foto) door burgemeester Prop-

per van Wamel.

Aan de samenstelling van een diaserie met

ondersteunende informatie wordt nog gewerkt.
De W.P.Z. wenst Berry Visschers bij dezen

nogmaals veel succes met deze expositie, die

te bezichtigen is op zondagen van 13.30 -

17.30 uur, of op afspraak na telefonisch

contact met nr. 08870 - 4202.

(Foto: J. Rikken, Dreumel)

Bij de foto: Berry Visschers (midden) ziet

toe bij de officiële opening van het Maas

en Waals Fossielenmuseum.


