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Bestuur en nuttige informatie       
 
Voorzitter:  
Gerhard Zevenbergen  
Spanderswoudstraat 3  
1024 KX Amsterdam  
E-mail: ga.zevenbergen3@hetnet.nl  
tel. 020-6365128  
 

 
 
 
Secretaris:  
Functie vacant 
Gerhard Zevenbergen neemt een aantal taken 
tijdelijk waar. 
E-mail: geakringamstelland@outlook.com  

Penningmeester:  
Vera Klippel  
Geerdinkhof 46  
1103 PR Amsterdam                               
E-mail: veraklippel@tiscali.nl  
tel. 020-6901640  
 
Bestuursleden:  
Erwin Donkers 
Donarstraat 7 2e etage                                                  Website: www.gea-geologie.nl 
1076 CA Amsterdam  
E-mail: erwin.donkers@planet.nl  
Tel. 020-6761575 
 
Lies Grol          Excursie-commissie:                                    
Saffierstraat 242     Erwin Donkers 
1074 GZ Amsterdam     Vera Klippel 
E-mail: Liesgrol@hetnet.nl    Lies Grol 
Tel. 020-6719102  
 

Donatie Lidmaatschap Stichting GEA €29,50 + Kringbijdrage: Leden incl. gezinsleden €16,- in 
één totaalbedrag van €45,50 per jaar (2016) over te maken aan:  
Rek.nr NL75INGB0005595182 t.a.v. Penningmeester van Kring Amstelland v.d. St. Gea.  
 
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden en wordt telkens stilzwijgend verlengd 
met nog eens 12 maanden. Lidmaatschap gaat in op 1-1-van het lopende jaar. Opzegging dient schriftelijk te 
geschieden, minimaal 1 maand voor het einde van het lopende jaar.  

 
Kringavonden: 
Wanneer:                                             Als regel 1e dinsdag van de maand, aanvang 20.00 uur  
Waar:                                                    Ontmoetingscentrum “De Meent - zaal 1“  
                                                               Orion 3, 1188 AM, Amstelveen tel. 020-6438015  
 
Determinatie-avonden:  
Wanneer:                                             Als regel de 3e woensdag van de maand om 19:45 uur.  
Waar:                                                    Bankrasflora, Jeanne d’Arclaan 8, 1383 BA Amstelveen.  
Leiding werkgroep Determineren:  Fred Otto ( 023 5330782 ) en Jan Yff 
€20,- per seizoen, ( september t/m mei ) te voldoen per september.  
 
Leesmap:  
Informatie:                                           €16,- per jaar, te voldoen vóór 1 jan. 3 bladen per keer. 
Info Henk Koolmoes of de voorzitter. Ruilen vanaf 19.30 uur op de Kringavond. 
 

http://www.gea-geologie.nl/


 
 

 

Van de Voorzitter 
 

Beste mensen, 
 
Alweer de tweede Amstellander in elektronische vorm. Op grond van reacties van leden 
constateerden wij dat dit een acceptabel alternatief is voor de gedrukte versie. Wij kunnen 
op deze wijze toch nog uitgebreidere informatie en verslagen verspreiden. Om hiermee 
iedereen te kunnen bereiken is het wel nodig dat wij de actuele e-mail adressen hebben. 
Wijzigt jouw adres geef dat dan direct even door aan Vera (veraklippel@tiscali.nl). 
 
Als kring mochten wij gelukkig enige nieuwe leden verwelkomen maar helaas moesten wij 
ook afscheid nemen van enkele leden. Ook de vergrijzing slaat bij ons toe. Hopelijk levert de 
GEA beurs in ‘onze’ de Meent ons nog 
nieuwe leden op.  
Verder is de vacature secretaris nog niet 
vervuld. De taken hebben wij (tijdelijk) 
over de andere bestuursleden kunnen 
verdelen. Het zal duidelijk zijn dat dit niet 
een permanente oplossing biedt. Dus … 
wie komt ons versterken?  
 
Ook de afgelopen periode hadden wij 
weer interessante lezingen, zoals: 
Schatkamer de Noordzee (Dick Mol) Toen 
de Eifel in de tropen lag, Facetten van 
edelstenen, meteorieten, Kustvorming en Oer-IJ. Dit ging over onze eigen ‘achtertuin’. 
Erwin slaagt er steeds weer in om sprekers te contracteren met voor ‘elck wat wils’ 
onderwerpen, klasse. Het gemiddelde aantal bezoekers van een lezing bedraagt 22 
personen. 
Ook het programma voor de 1e helft 2016 (zie elders) ziet er weer veelbelovend uit. 
 
De grote excursie naar Krupka (Tsjechië) was weer een topper. Er zijn leuke vondsten 
gedaan, zoals fluoriet en zinnwaldiet en fraaie bladafdrukken. Zie hiervoor het verslag van 
Marjoleine Brouwer elders in deze uitgave. De najaarsexcursie, fossielen zoeken op 
Maasvlakte 2 en aansluitend een bezoek aan het in opbouw zijnde educatief centrum 
Historyland in Hellevoetsluis, was zeer geslaagd. Met beide excursies waren de weergoden 
ons gunstig gestemd.  
 
De werkgroep determineren gaat onder de leiding van Jan naar wens. De groep is inmiddels 
uitgebreid en raakt aan zijn maximum. Dit omdat de ruimte niet heel erg groot is. De opzet 
van iedere maand een ander thema, bijv. een gebied of mineraal (-klasse), blijft gehandhaafd 
met als rode draad iets over de chemie.  
 

Wij houden ons aanbevolen voor suggesties voor onderwerpen voor lezingen en/of invulling van of kopij voor 
deze nieuwsbrief. 

 

Het bestuur wenst u nu alvast een goed en vooral gezond 2016.  
 
Gerhard Zevenbergen 



 
 

Decemberavond 15 december 

 
U komt toch ook naar de gezellige avond op 15 december!  
Natuurlijk is er behalve de bekende verloting, een fotoreportage van de hand van Gerhard  
over de afgelopen voor- en najaarsexcursie. En dat alles onder het genot van een hapje en 
een drankje. 
 
Dit jaar zal ook onze GEA voorzitter, Hans Sanders, aanwezig zijn. Er is wat tijd ingeruimd 
om van gedachte te wisselen over de huidige stand van zaken en de toekomst van GEA. Het 
is de bedoeling er een “interactief” geheel van te maken.  

Dus…..kom op met uw vragen, ideeën of aanvullingen! 
 
 

Kringavonden Voorjaar 2016 

 
5 januari: Marcel van Schoor: ”De Jurassic Coast – A walk through time”.  

Een lezing over algemene geologie en paleontologie langs de Engelse zuidkust.   

2 februari: Prof. Bert Boekschoten + Pim Kaskes: “Paleo-biologie + T-rex opgraving in de VS”. 

Een tweeluik van deze twee boeiende sprekers over dino’s. 

1 maart: Minerals Foundation: ”Uitleg over de website + workshop -zelf mineralen zoeken-”. 

Vanavond een lezing van de mensen achter de populaire website Minerals Foundation, dé 

website die helpt om zelf op zoek te gaan naar mineralen. Wat is er allemaal uit de website 

aan informatie te halen? Tevens een praktische “cursus” over zaken die belangrijk zijn, 

indien je zelf  op pad gaat. Sinds kort is de landelijke GEA een samenwerking aangegaan met 

Minerals Foundation, omdat men gelooft in de waarde van de website en de kennis van de 

mensen erachter. Een andere avond dan gebruikelijk, maar zeker de moeite waard. 

5 april: Prof. Dr. Salomon Kroonenberg: ”Waarom de hel naar zwavel stinkt”.   

Een lezing naar aanleiding van het boek van deze bekende spreker. “Verplichte kost”. 

10 mei: Dr. Eric Mulder: ”De slang, die Eva verleidde, oftewel; hoe de slang haar poten 

verloor”.   

 

                                  



 
 

Verslag    Voorjaarsexcursie mei 2015               Tsjechië      

De voorjaarsexcursie ging dit jaar naar Krupka. Een klein dorpje in het Ertsgebergte in Noord-
Tsjechië, zo’n 12 km vanaf de Duitse grens. We logeerden er in een zeer eenvoudig hotelletje, 
gelegen op een heuvel. We konden het vanuit het dorp Krupka bereiken via een naar boven 
slingerende weg. Het voordeel van dit hooggelegen hotel was dat we een prachtig uitzicht over de 
omgeving hadden. Het nadeel van de toegangsweg was dat we besloten iedere dag in het hotel zelf 
te eten zodat iedereen die dat wilde alcohol bij het eten kon drinken. Gelukkig was de menukaart vrij 
uitgebreid en het eten goed en we waren er tenslotte niet voor het eten maar voor de mineralen en 
fossielen. Voor mij was dit de eerste mineralenexcursie waar ik mee ging omdat ik net begonnen ben 
met deze hobby. Mijn kennis over mineralen en geologie is nog minimaal en eigenlijk had ik geen 
idee hoe het allemaal zou gaan. Reuze spannend dus allemaal.  
 
 

Na een uitstekend ontbijt gingen we 
maandagochtend enthousiast op weg naar 
onze eerste groeve. Marianska Skala in Usti 
nad Labem, vlakbij Krupka. In de groeve 
aangekomen liet onze gids Richard Kaule, 
een vriendelijke Tsjechische krullenbol, een 
voorbeeld zien van het natroliet 
(Na2Al2Si3O10·2(H2O)) dat we daar konden 
vinden in de grote basaltblokken. Natroliet 
is meestal wit met naaldachtige kristallen 
maar hier konden we roze natroliet vinden. 
De roze kleur wordt veroorzaakt door 
hematiet. Er kon ook geelachtig natroliet  
gevonden worden wat ik er een beetje vuil 

uit vond zien. De naaldachtige kristallen zijn prachtig en met een gewone loep al goed te zien. De 
meer ervaren leden van onze groep waren al snel druk aan het hakken hoog in de basaltheuvel. Ik 
heb me beperkt tot het zoeken van kleine steenbrokken en heb daarbij gelukkig een paar mooie 
voorbeelden van natroliet gevonden. Ik vond het hakken in die grote stukken basalt moeilijk (later 
zag ik, kijkend naar de anderen, dat ik het gewoon niet goed deed!) maar ik was toch zeer tevreden 
met mijn “buit” na deze eerste ochtend. Helaas struikelde Mia en ze kwam vervolgens zo ongelukkig 
op een steen terecht dat ze met gids en echtgenoot naar het ziekenhuis moest om haar pink te laten 
hechten. Een nare start van onze trip. Rond drie uur kwamen ze terug. Mia met mitella om haar 
gewonde hand te ondersteunen. Na overleg werd besloten toch nog naar een andere vindplaats te 
gaan. Dit was een groeve in de buurt van Techlovice. Vanaf 
de weg waar onze auto’s stonden moesten we een stuk 
lopen voor we er waren. Het zag er niet uit zoals ik me 
voorgesteld had. Een open plek in het bos met een stuk gras 
ervoor. En op het heuvelachtige deel losliggende stenen. Ik 
heb hier niets gevonden en het werd me ook niet duidelijk 
wat we hadden kunnen vinden. Kleine kristallen in bros 
gesteente begreep ik. Maar het was heerlijk weer en 
iedereen had een plezierige middag met mineralen zoeken 
of gewoon lekker in het gras liggen.                                                                                        
 
                                                                                                                                       Natroliet 

 
Dinsdag was fossielen dag en ter versterking had gids Richard de geoloog Zdenek Dvorak  gevraagd 
om mee te gaan. We gingen naar Radovesice bij Kuclin.  Daar konden resten van mollusken, 
brachiopoden en zee-egels  gevonden worden. Wat er lag was ca. 30-50 miljoen jaar oud uit het 
Eoceen? Ik vond de vorm bijzonder van veel rotsblokken. Ze waren gespleten en zagen er uit als een 



 
 

gesneden brood. Ik hoopte fossielen te vinden door de sneden uit elkaar te halen maar dat viel erg 
tegen. Er werden een paar leuke dingen door anderen uit de groep gevonden maar niet heel erg veel 
helaas. Na de lunch reden we naar Trupelnik Hill bij Bilina in de buurt van Kuclin. Richard zei dat het 
een klein stukje lopen was maar dat viel tegen. Dat hadden we gisterenmiddag al ontdekt. Zijn idee 
over een klein stukje was duidelijk anders dan onze ideeën daarover! Het woord ‘hill’ suggereert 
natuurlijk al dat we een heuvel op moesten maar het was niet alleen verder dan we dachten maar 
het laatste stuk was ook steiler en zwaarder dan verwacht, vooral omdat het erg warm was. Boven 
aangekomen zat onze geoloog gezellig in het bos bij een groot gat in de grond stukken steen te 
splijten. We zouden hier laat eocene flora (planten en insecten) kunnen vinden. Ik vond dat splijten 
van die stukken steen geweldig leuk om te doen maar het resultaat was teleurstellend. Iedere keer 
als iemand dacht iets gevonden te hebben keek de geoloog er even naar en met de kreet 
“wasserflecken” (volgens mij een van de weinige Duitse woorden die hij kende) maakte hij duidelijk 
dat het niets was. Er werd veel gelachen door iedereen want het “wasserflecken” werd op den duur 
hilarisch. Ik geloof dat ik na een middag noeste arbeid een zaadje van een lotusboom gevonden heb! 
Nat was het al niet erg indrukwekkend en droog nog minder! Maar we hadden wel weer een erg 
gezellige dag met opnieuw schitterend weer. Nadat we weer naar de auto’s teruggelopen waren zijn 
we nog even met de geoloog meegegaan naar zijn (mijnbouw?)school.  Daar konden we niet alleen 
allerlei vondsten bewonderen maar ook boeken, fossielen en mineralen kopen wat sommigen van 
ons ook gedaan hebben. De boeken waren helaas in het Tsjechisch wat ze voor ons minder 
interessant maakt.  
 

          
 
Woensdag zijn we naar Freiberg gereden waar we het Krügerhaus en Terra mineralia bezochten. Een 
museum met een overweldigende collectie van de meest prachtige kristallen. Teveel om in een korte 
tijd rustig te bekijken, daar heb je meerdere dagen voor nodig. Toch erg fijn dat we er geweest zijn 
en het gezien hebben.  
 
Donderdag gingen we te voet op pad. We zouden vanaf ons hotel naar beneden lopen via twee 
vindplaatsen en uiteindelijk weer met het kabelbaantje naar boven naar het hotel terugkeren. Na 
ongeveer een uurtje geleidelijk dalen kwamen we bij de eerste vindplaats. Daar konden we 
molybdeniet (= molybdeensulfide = MoS2) en fluoriet vinden. Molydeniet heeft mooie 
zilverblauwkleurige hexagonale kristallen en zonder al teveel moeite konden we daar mooie 
voorbeelden van vinden. Voor het fluoriet moest er iets meer gehakt worden. Terwijl wij zo bezig 
waren maakte Richard een kampvuur. Hij had worstjes, brood en mosterd bij zich voor ons allemaal. 
De worst werd aan een tak geprikt en zo opgewarmd in het vuur Met de andere kant van je tak kon 
je mosterd uit de pot halen. Een erg leuk en lekker gebaar dat door iedereen zeer gewaardeerd 
werd! Volgens Richard was het een traditie die bij deze plek hoorde. Na de lunch liepen we verder 



 
 

naar beneden naar een plek waar malachiet en azuriet gevonden kon worden. Ook vandaag was het 
prachtig weer dus al snel lagen een aantal mensen heerlijk in het gras te kijken naar de anderen. Er 
was veel amorf malachiet te vinden, maar weinig met mooie kristallen. Als beginneling vind ik een 
dergelijke grijze steen met veel groene plekjes nog leuk, volgend jaar zal ik hem waarschijnlijk 
weggooien als ik mooiere stukken heb. Toen we daar klaar waren liepen we verder naar beneden om 
naar de kabelbaan te lopen. Helaas, de weg die Richard had willen nemen was er niet meer. De weg 
hield opeens op. Natuurlijk was er wel een andere weg maar deze was veel minder comfortabel om 
te lopen en we waren natuurlijk allemaal zwaar bepakt met onze vondsten. Het ging af en toe 
behoorlijk steil naar beneden zodat het niet voor iedereen een prettige wandeling werd. Maar 
gelukkig zijn we allemaal zonder problemen beneden aangekomen, al was het wat later dan gedacht. 
Hulde voor Ilse die ook deze wandeling weer gewoon meeliep.     
                                                                                                                             Molybdeniet 
 
Vrijdagochtend was er wat discussie maar 
uiteindelijk werd besloten toch naar het 
Zinnwald te gaan. Daar kan je het zeer zeldzame 
zinnwaldiet vinden. Er zijn weinig vindplaatsen 
bekend van dit mineraal dat hier in Zinnwald 
(Cinovec) voor het eerst in 1845 gevonden is. 
Het heeft een ingewikkelde chemische structuur 
(KLiFeAl(AlSi3O10)(OH,F)2. Het bevat o.a. lithium 
wat hieruit geïsoleerd zou worden voor gebruik 
in mobiele telefoons. Ik heb dit echter nergens 
op internet bevestigd kunnen vinden. Net als bij het molybdeniet lag het voor het oprapen en we 
hebben allemaal mooie stukken mee kunnen nemen. Een vijftig meter verderop hebben we nog naar 
wolframietoxide en zeuneriet gezocht maar dat was lastig te vinden. Wel werden nog mooie grote 
stukken kwarts en fluoriet gevonden. ’s Middags ging een aantal van ons naar een andere groeve om 
hele mooie stukken fluoriet te zoeken. Uit het verhaal van Richard begreep ik dat het niets voor mij 
zou zijn. Via een touw aan een boom moest men ‘abseilen’ om in de groeve te komen. Er was een 
stuk van 5 m breed waar men kon staan en hakken en daarnaast een diepte van ca. 30 meter. Een 
aantal stoere deelnemers hebben dit natuurlijk wel gedaan. ’s Avonds hoorden we dat de vondsten 
helaas een beetje tegenvielen.  
Richard was uitgenodigd bij het avondeten en had daarvoor vele fotoalbums meegenomen om ons te 
laten zien hoe hij al van jongs af aan met stenen bezig geweest was. Terwijl we zaten te eten kwam 
er een bijna eindeloze stroom foto’s langs, allemaal van onze knappe ijdele gids, stoer bezig met 
klimmen of hakken of gewoon lachend in de lens kijkend. Na innig afscheid van iedereen genomen te 
hebben ging hij na het eten naar huis. Natuurlijk was dit  voor ons ook de gelegenheid om Vera, Lies 
en Erwin te bedanken voor al het werk dat ze gedaan hebben om deze week voor ons mogelijk te 
maken. Ook vanaf hier nog mijn complimenten voor een geweldige trip en een uitstekende 
informatiemap die we vooraf ontvingen.  
 
Zaterdag werd niet meer gezocht. We bezochten de “Stary Martin” mijn wat leuk en informatief was. 
Daarna wilden we het museum in Krupka bezoeken maar dat was helaas dicht. Bij het kopje koffie in 
het burchtrestaurant van Krupka kregen we toch nog een extraatje. Er werd een huwelijk voltrokken 
op het gras. We hebben enthousiast mee geapplaudisseerd. Met kratten vol (veel te veel) stenen 
kwam ik zondagavond weer thuis. Geen idee wat ik er allemaal mee moet doen maar daar kom ik 
nog wel achter. Ik heb in ieder geval een erg leuke week gehad en veel geleerd. 
 
Marjoleine Brouwer 

 

 

 



 
 

“14 vragen aan…”                    Jeanne Kamperman 

Het kan niet waar zijn…. 
Al voor de vierde keer reizen we voor een interview af naar Uithoorn. Het is begin oktober 
en we  worden hartelijk ontvangen door Jeanne in haar ruime, gezellige appartement. Bij 
binnenkomst valt mijn oog gelijk op de vele beelden in de woonkamer, die van de hand van 
Jeanne zelf zijn. Erg fraai. Prominent in de woonkamer staat de vitrinekast met een mooie, 
kleurrijke collectie mineralen.  
 
Personalia:  
Naam:    Jeanne Kamperman ( 73 jaar ) 
Geboren in:    Geboren in Moordrecht. 
(klein)Kinderen:  Vier kinderen in de leeftijd van 43-51 jaar en 8 kleinkinderen  
Bij GEA Amstelland sinds: 1 november 2005, dus exact 10 jaar! 
 
Geboren in oorlogstijd in Moordrecht. “mijn vader was 
veldwachter en moeder huisvrouw. Ik heb drie jongere 
broers”. Jeanne’s leven kent een nogal bewogen begin. 
“Mijn vader zat bij het verzet en moest na deelname aan 
een aanslag op een distributiecentrum onderduiken. Dat 
werd  in een boerderij nabij Groot-Ammers. Uit angst voor 
represailles door de bezetter heeft mijn moeder 
noodgedwongen besloten ook onder te duiken. Wij zaten 
ook in Groot-Ammers, maar op een andere locatie, een 
dijkhuisje. In dit huis is ook mijn oudste broertje geboren. 
Na de oorlog werd mijn vader groot onrecht aangedaan. De 
burgemeester van Moordrecht was een oud-NSB-er en hij 
heeft er persoonlijk voor gezorgd dat mijn vader werd 
weggepromoveerd naar een ander dorp (Capelle a/d 
IJssel)”.  
 
“Na enige tijd zijn we in de Legmeerstraat in Amsterdam gaan wonen en later verhuisd naar 
de Cruquiusweg. Hier in het oostelijk havengebied woonden we inmiddels met mijn drie 
broertjes vlak bij de veemarkt en het, bij Amsterdammers, wel bekende abattoir. Hier 
hadden we heerlijk de ruimte om te spelen en kattenkwaad uit te halen. Nog steeds wel een 
klein jeugdtrauma…..de wijze waarop men hier met het slachtvee en sowieso de dieren 
omging. Ja, er was veel hardheid naar de dieren. Ik zat in deze tijd op de Zeeburgerdijk op 
school.  
 
Na de Mulo wist ik dat ik graag journaliste wilde worden. De HBS was een logisch vervolg. 
Hier werd echter door mijn ouders een stokje voor gestoken. Met het beperkte geld dat er 
was, gaf men er de voorkeur aan dat mijn broer(s) gingen doorleren. -Een meid ontmoet 
toch een goede man en wordt huisvrouw….- was de ouderwetse levensopvatting. Ik kon het 
moeilijk verkroppen en heb veel moeite met de keuze van mijn ouders gehad . Mijn vader 
werkte inmiddels als adjunct-directeur bij RS Stokvis, de voorloper van de huidige 
Technische Unie.  
 
Ik ben nog even als au pair gaan werken in Engeland, maar heimwee dreef me snel weer 
naar huis. Na wat omzwervingen ben ik aan de slag gegaan bij de Coöperatieve 



 
 

Inkoopvereniging, waar ik ook mijn toenmalige man ontmoette. In Leimuiden kochten we 
een woonark. Een mooie tijd. Maar toen de kinderen geboren werden, vond ik zo’n drijvend 
huis geen veilige omgeving voor onze kinderen. Uiteindelijk zijn we naar Uithoorn verhuisd. 
In 1975 heb ik ook mijn kans schoon gezien om de Avond-Havo te volgen. Hierna door een 
deeltijdstudie ( Colloquium Doctum )mijn 1e en 2e graad Geschiedenis en 1e graad 
Maatschappijleer gehaald. De last van vroeger viel van mijn schouder en ik voelde me 
supertrots. De cirkel was rond!”. 
 
Hoe is de belangstelling in mineralen/geologie ontstaan? 
“Voor mij is de liefde voor de stenen ontstaan in Frankrijk. Om precies te zijn in de Ardèche. 
Ik vond hier een groot, loeizwaar blok steen met Barietkristallen. Kijk….daar in de hoek van 
de kamer ligt het stuk nog. Jammer genoeg is die onlangs gebroken in twee stukken. Maar 
daar is het dus allemaal mee begonnen”.  
 
Lid GEA Amstelland sinds…..? 
“Op de beurs van oktober 2005, op de Boelelaan, ben ik lid geworden van GEA Amstelland. 
Ja, dat is dus op de kop af tien jaar geleden”.  
 
Specialisme? 
“Hoe bedoel je?”, vraag Jeanne. “Eigenlijk niet specifiek. Ik heb enige tijd op determineren 
gezeten, maar door een hoeveelheid aan interesses en bezigheden, ben ik daar mee gestopt. 
Uiteindelijk hebben mineralen de voorkeur, maar ik ben zeker ook geboeid door de 
algemene geologie en hoe de aarde is ontstaan en alle processen die daarbij om de hoek 
komen kijken”.  
 
Zijn andere mensen in je directe omgeving ook geïnteresseerd? 
“Nee……in ieder geval mijn kinderen niet echt. Overigens mijn kleinkinderen wel. Ik geef ze 
zo nu en dan wel eens een steen. Ooit heeft mijn kleinzoon, met veel trots zo’n foute blauwe 
agaatschijf aan mij gegeven. Ik zag de blijdschap op zijn gezicht. Ik kon het niet over mijn 
hart verkrijgen om te zeggen dat het niet helemaal echt was! Ik heb onlangs, na tien jaar, 
maar eens eerlijk tegen ‘m gezegd dat agaat helemaal niet van nature zo’n kleur kan 
hebben”. 
 
Ben je veel tijd kwijt aan je hobby? 
“Nee, naar mijn idee niet. Ik kan me er zo nu en dan 
heerlijk in verliezen. Het is echt een ontspannen 
bezigheid voor mij”. 
 
Heb je thuis een verzameling? En alles in een 
vitrinekast? 
“Ja, ik heb één vitrine kast met de mooie 
(hand)stukken. Verder heb ik hier en daar op de 
kasten wat mooie stukken liggen. Zoals je ziet ben ik 
geen systeemverzamelaar. Als een mineraal me 
aanspreekt op de GEA beurs, schaf ik ‘m aan”.  
 
Verzamel je ook tijdens vakanties? 
“Nee, zo goed als nooit. Voornamelijk tijdens de excursies ”. 
 



 
 

Meest geslaagde excursie? 
“Geen echte voorkeur. Vooral in een afwisselend excursieprogramma  kan ik me erg vinden. 
Zeg maar waarbij we behalve groeves afstruinen ook een fikse wandeltocht zo links of rechts 
maken en een bezoek aan een museum of bezoekersmijn brengen”. 
 
Andere bezigheden……..vertel eens? 
“Ik heb een grote tuin in de Kwakel, vlak bij Uithoorn. Dit vergt al vrij veel tijd. Hier verbouw 
ik wat groente en aardig wat fruit. En in de zomer staat het er vol met prachtige bloemen. Ik 
ben voorzitter van de tuinvereniging (zo’n 50 kavels). Veel mensen weten ook dat ik met veel 
plezier beeldhouw. Dit doe ik met een clubje bestaande uit ongeveer acht personen in een 
loods/atelier in Rijsenhout, bij Aalsmeer. Ik zit tevens in een leesgroep en volg zeer geregeld 
interessante cursussen van HOVO (Hoger Onderwijs voor Ouderen).  Daarnaast ben ik ook 
regelmatig te zien op het badmintonveld ”.  
 
Meest bijzondere mineraal in je collectie? 
“ Een prachtig natuurlijk gepolijste rode Jaspis uit de Maas. Een behoorlijk blok, maar die is 
me erg dierbaar. En op de één of andere manier heb ik veel met het mineraal Bariet. Zoals 
gezegd was het waar alles zo een beetje mee begon. Ik heb op zich dan ook een aardige 
collectie met kleine en middelgrote Barieten”. 
 
Bezoek je beurzen? 
“Alleen de GEA beurs” 
 
Wat vind je van de kringavonden 
en zijn er verder nog zaken ter 
verbetering? 
“Ik heb veel aan de kringavonden. 
Erg leerzaam. Ik zuig als een spons 
de informatie op en probeer het 
ook te onthouden en waar mogelijk 
toe te passen. Af en toe is dat wel 
lastig. 
Als ik dan toch een tip mag 
meegeven, zeg ik, organiseer eens 
een open dag! Ik begrijp dat het “veel voeten in aarde heeft”, maar als het goed wordt 
aangepakt en er voldoende publiciteit genereert, kun je iets moois neerzetten en zo mogelijk 
ook een aantal nieuwe leden binnenhalen”. 
 
Mooiste (museum) collectie? 
Jeanne zegt beslist: “Hofland, Naturalis. Eigenlijk alle musea waar we tijdens de excursies 
naar toe gaan. Lastig om daar een keuze uit te maken”. 
 
Van welke spreker zou je nog wel eens een lezing willen zien? 
“ik hoorde zijn naam net voorbij komen, Salomon Kroonenberg, als ik dan toch een spreker 
moet noemen”. 
 
 
Lies en Erwin 
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De excursiecommissie had een dag fossielen zoeken op de 
Maasvlakte 2 gepland. Deze Maasvlakte is een tussen 2008-2013 
kunstmatig ontstaan stuk land (20 km2) met havens voor zeer 
grote containerschepen met een grote diepgang. Het aanvankelijk 
diepe (-17 m) stuk zee is na bedijking en zeewering gevuld met 
zand (tot max. 14 m +NAP) dat afkomstig is uit o.a. de vaargeul 
naar de havens en bevat de gewilde fossielen uit het Pleistoceen.  
 
De heenreis beloofde niet veel goeds voor het weer. Regelmatig 
lichte en zware buien. Op het verzamelpunt bij paviljoen de 
Stormvogel aan de noordoever van het Oostvoornse Meer 
ontmoetten wij de gids voor die dag, Walter Langendoen en zijn 
vrouw. Een plezierig stel dat dagelijks loopt te speuren naar 
nieuwe vondsten. 
 
Na eerst een toelichting te hebben gegeven over het ontstaan van dit gebied werden 
vondsten getoond die er in de loop der tijd door hen waren gevonden zoals artefacten, 
mammoetkiezen, botten, wervels van wolharige neushoorn maar ook muizentanden en 
keutels van grothyena’s. Deze versteende uitwerpselen worden nu onderzocht op inhoud 
zoals wat aten deze dieren maar ook op pollen. Hiermee wil men uitzoeken welke flora en 
fauna daar ca. 30.000 jaar geleden voorkwamen.  
Verder werden wij nog voorzien van materiaal over het ontstaan van deze uitbreiding van 
Nederland. 

     
Wij kregen tips waarop je moet letten bij het zoeken. Daarna moesten we nog even schuilen 
voor een dikke bui. Gelukkig de laatste van die dag. Met de auto’s een kleine verplaatsing en 
toen het strand op en zoeken maar. De vondsten bleven beperkt tot wat vissenwervels, 
stukje bot en wat tandjes. Het werd duidelijk dat je daar tijd maar ook wat je noemt ‘oog 
voor moet hebben’. 
 
Het informatiecentrum Futureland, is zaterdags gesloten. In plaats daarvan brachten wij een 
bezoek aan het educatief centrum (Historyland) in Hellevoetsluis van de heer van den Ban 
dat nog in opbouw is. Van den Ban is een afgestudeerd historicus (WOll). Na voorzien te zijn 
van koffie deed hij zijn verhaal over het ontstaan en wat hij wil bereiken met dit educatief 
centrum. Het was duidelijk dat het nog niet gereed is maar dat had ook zijn charme. 



 
 

De permante tentoonstelling ‘mammoetsteppe’ was voor een groot deel al klaar. Een fraai 
skelet van een mammoet stond al opgesteld en diverse andere dieren in hun toenmalige 
habitat. Daarnaast komen er deeltentoonstellingen van o.a. Pleistocene fossielen maar ook 
mineralen. Daar moet nog een hoop worden gedaan om de planning maart-april 2016 
opening te halen maar is dan zeker een bezoek waard. 
 
De dag werd afgesloten met een gemeenschappelijk diner en toen weer op huis aan.  
 
Gerhard Zevenbergen  
 
 

 
 
 
 

             Kijk voor alle informatie en juiste data, onder meer voor de kringavonden op:  

www.gea-geologie.nl 
(Selecteer op de home page -GEA Regionaal- en kies op de getoonde kaart -Amstelland-.) 

 
 
 
 

De volgende Amstellander wordt in de lente van 2016 verwacht. 
 

   Kopij en ideeën kunt u mailen naar: ga.zevenbergen3@hetnet.nl of erwin.donkers@planet.nl
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