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Meteorieten zoekaktie rond Glanerbrug
Hans Betlem *

English Summary

On Easter Sunday, april 15, 1990 10 DMS members organized a search in the immediate vicinity of the Glanerbrug impact
position, where  the April 7 meteorite came down. About 40 acres of grass land were inspected, but no more fragments were
found.

Inleiding

Op het DMS Symposium op 14 april jl. in Rotterdam zijn
ondermeer plannen voor een nadere zoekaktie in de buurt
van het meteoriet inslagpunt in Glanerbrug op 7 april 1990
verder uitgewerkt.
Er konden snel spijkers met koppen worden geslagen. In
een extra ingelaste pauze werden de mogelijkheden en on-
mogelijkheden onderzocht en werd een plan de campagne
gemaakt. Het gebied was enkele dagen tevoren al bestudeerd
door Jan Lanzing  en Erik Kelderman en ook hadden zij
enkele weilanden onmiddellijk grenzend aan het betreffende
huis aan de Gronausestraat al aan een nauwgezet onderzoek
onderworpen. Op de 15e April, één week na de val, moest
een en ander grootser worden opgezet.

Op weg.. 

Omstreeks 13 uur die middag verzamelden Paul van der
Veen, Erik Kelderman, Jan Lanzing Casper ter Kuile, Hildo
Mostert, Mark de Lignie, Alex Scholten, Lucia Bruning, Pe-
ter Jenniskens en Hans Betlem zich op het toepasselijke
verzamelpunt aan de Meteorenstraat 4 te Enschede, waar
Erik ons gastvrij onthaalde op koffie en Paas(k)eieren.
Verdeeld over een tweetal auto’s begaf het bont gekleurde
gezelschap zich naar het nieuwe nationale meteoren bede-
vaartsoord ‘Glanerbrug’, alwaar natuurlijk de onvermijde-
lijke groepsfoto gemaakt moest worden. De politie was, om
eventuele moeilijkheden te voorkomen, van onze komst op
de hoogte. Kennelijk gold dat ook de pers, want gedurende
de laatste uren van onze barre zoektochten is een hoeveel-
heid hooggevoelig zwart-wit materiaal op de doorweekte
(??) ploeg weilandenvorsers verschoten, waarbij een gemid-
delde Perseïdenaktie verbleekt.. 
Omdat het aantal mensen eigenlijk nog veel te klein was
voor een echt grondige zoekaktie, werd al vlug besloten om
alleen de makkelijk toegankelijke weilanden te inspekteren,
om daarmee een maximaal aantal vierkante meters op een
middag te kunnen wegwerken. Het zal dan ook duidelijk
zijn, dat een dergelijke klein opgezette zoekaktie nooit een
100% duidelijke uitspraak over het nog aanwezig zijn van
verdere fragmenten kan geven. Greppels werden wel zoveel
mogelijk meegenomen, maar sloten, bosjes en privé tuinen
bleven verder buiten beschouwing. Ook een vrij uitgebreide
kloostertuin vlak bij het inslagpunt konden we niet
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onderzoeken, daar deze afgesloten was. Verder leek het ons
niet verstandig het plaatselijke woonwagenkamp te door-
zoeken en ook een sportveld waar op dat moment een par-
tijtje volleybal werd gespeeld sloegen we maar over.
Natuurlijk leverde deze dag een aantal kostelijke ervaringen
op. Ongetwijfeld herinnert Casper zich nog het grote zwarte
op een stier lijkend rund, dat zeer geïnteresseerd leek in zijn
knalrode in de wind wapperende regenjack. Ook de reakties
van omwonenden, die plotseling een zoekpeloton door de
weilanden zagen trekken, logen er soms niet om. Gelukkig
kon eenieder snel duidelijk gemaakt worden, wat het doel
van de zoekaktie was (nee, geen paaseieren zoek wedstrijd)
en bleven incidenten uit.
Tegen acht uur in de avond besloten we er een puntje achter
te zetten. In ongeveer zes uur tijd hebben we zo’n 40 ha
land afgezocht en wel het makkelijkst toegankelijke terrein
ten noorden en ten zuiden van het inslagpunt. Nieuwe
fragmenten heeft de zoekaktie niet meer opgeleverd, maar
wel een aantal ervaringen, waar we een volgende gelegen-
heid rekening mee moeten houden. Zo lijkt het zinvol, dat
één persoon, liefst in het bezit van een fiets, brommer of
auto, zich bezig houdt met de huis-aan-huis bezoeken en de
mensen inlichtingen verschaft en toegang tot de weilanden
vraagt. Hier ging vaak veel tijd mee verloren. Het afzoeken
van een aanzienlijk groter terrein met meer mensen, op te
splitsen in groepen van tien behoort dan tot de mogelijkhe-
den.
Moe maar voldaan keerden we in de late avond huiswaarts.
DMS was een bijzondere ervaring rijker. .


