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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: 
Marjoleine Brouwer 
Eastonstraat 52 
1068 JA Amsterdam 
E-mail: geakringamstelland@outlook.com  
tel. 020-6108479

Penningmeester:  
Vera Klippel  
Geerdinkhof 46  
1103 PR Amsterdam                               
E-mail: veraklippel@tiscali.nl  
tel. 020-6901640  
 
Bestuursleden:  
Erwin Donkers 
Eendrachtlaan 61                                                            Website: www.gea-geologie.nl 
3621 DE Breukelen 
E-mail: erwin.donkers@planet.nl  
Tel. 0346-216782 
 
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 €30,- + Kringbijdrage: Leden incl. gezinsleden €18,- in 
één totaalbedrag van €48,- per jaar (2017) 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.  
                                                               €20,- per seizoen, ( sep -mei ) te voldoen per sep.  
 
Leesmap:  
Informatie:                                           €16,- per jaar, te voldoen vóór 1 jan. Drie 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, 
 
Om iedereen te kunnen bereiken is het wel nodig dat wij over actuele e-mail adressen 
beschikken. Heb je een nieuw e-mail adres, geef dat dan direct door aan Vera 
(veraklippel@tiscali.nl). Je blijft dan tijdig en goed op de hoogte. 
 
Allereerst een positief bericht. Marjoleine Brouwer heeft zich bereid verklaard om de functie 
van kringsecretaris op zich te nemen. Als bestuur zijn wij erg blij dat hiermee deze vacature 
is vervuld en hopen dat we vele jaren met haar kunnen samenwerken. 
 
De GEA beurs in ‘onze’ Meent in oktober jl. was geanimeerd maar wat minder druk dan vorig 
jaar. Ook de tentoonstelling Frankrijk was het bekijken zeker waard. Tot onze vreugde wilde 
een bestaand GEA-lid ook lid van onze kring worden. 
De lezingen in de afgelopen periode waren het bezoeken meer dan waard.  
Professor S. Kroonenberg liet in zijn lezing zien waarom de hel naar zwavel stinkt. Hij 
refereerde daarin aan de geologie en mythologie over de onderwereld. In mei hadden we 
voor de eerste keer een echt probleem. De spreker meldde dat hij door ziekte was geveld en 
dus ‘s avonds niet kon komen. Improviseren dus. We hebben dit opgelost met het vertonen 
van een film over plaattektoniek en vulkaanuitbarstingen. Het alternatief werd door de 
leden als ‘prima’ ervaren. Deze film liep, ongewild, een beetje vooruit op de lezing over 
vulkanisme in Italië. Piet Vierbergen met zijn (in PP !) lezing over Scandinavië en Caladoniden 
was zeer verhelderend. Wij weten nu hoe het ooit was en is geworden zoals het nu is. 
Ik vind het knap hoe Erwin steeds weer zoveel diversiteit aan sprekers/onderwerpen weet 
binnen te halen. Het gemiddeld aantal bezoekers van een lezing bedraagt 23 personen. 
Het programma voor de 1e helft 2017 (zie elders) ziet er ook weer interessant uit. 
 
De grote excursie naar Saint-Gérard 
(tussen Mettet en Namen, België) was 
zeker weer geslaagd. Goed weer, 
goede stemming en overnachten in 
een voormalige abdij met een eigen 
bierbrouwerij Brogne. Het bezoek aan 
de grotten van Han en de 
tentoonstelling was een succes. 
Jammer dat de vondsten in de 
groeves Lompret en Landelies wat 
tegenvielen. In Beez hadden wij meer 
geluk, Daar zijn mooie stukken calciet 
en markasiet gevonden. Het wordt 
steeds moeilijker om een 
aantrekkelijk einddoel met betaalbare 
hotels te vinden met daarbij ook nog 
goede vondst mogelijkheden. Alle 
hulde voor de excursiecommissie die 
steeds weer een goed programma 
realiseert. 
                                                                                       Apofylliet uit Poona, India 

 

mailto:veraklippel@tiscali.nl


 

De najaarsexcursie was naar Duitsland, omgeving Hagen. In de groeve Hohenlimburg zijn 
mooie grote stukken calciet gevonden. 
 
De werkgroep determineren zit in zwaar weer. In het voorjaar werd de groep met de dood 
van Fred Otto geconfronteerd. Gelukkig nam Jan IJff toen het voortouw van hem over. 
Helaas heeft Jan nu ook een zware ziekte waarvan de prognose niet erg opwekkend is. Dit 
heeft dus duidelijk consequenties voor de werkgroep die nu zonder ‘voortrekker’ zit. Als 
bestuur beraden wij ons over de continuïteit, kan het nog verder en hoe dan? Hebben jullie 
misschien een idee? 
 
Wij houden ons aanbevolen voor suggesties voor onderwerpen voor lezingen en/of invulling 
van of kopij voor deze nieuwsbrief. 
 
Wij zijn, wegens de verschijningsdatum van dit nummer, er al vroeg bij. Het bestuur wenst u 
nu alvast een goed en vooral gezond 2017.  
 
Gerhard Zevenbergen 
 
 

In Memoriam 
 
 
 

Han Lawant. Hij had een brede belangstelling voor onze hobby wat ook bleek uit  
zijn trouw bezoek van onze kringavonden. 
 
Zelf ging hij tot voor kort, samen met Joke, nog regelmatig mee op excursie.  
Hij liep dan te speuren en deelde vervolgens zijn vondsten weer uit.  
Ook maakte hij geruime tijd deel uit van de excursiecommissie. 
 
Hij is 87 jaar geworden. Wij hebben met hem een heel actief lid verloren 
 
Gerhard Zevenbergen 
 

 
 
 
 

HOVO                     

WIST U dat je bij de HOVO (Hoger Onderwijs Voor Ouderen >50 jaar) cursussen kunt volgen 
in onze interesse sfeer?  
 
Zo worden in het voorjaar van 2017 ,  

- 5 hoorcolleges gegeven door Prof. Dr. Jelle Reumer over fossielen  
       -    10 hoorcolleges door Prof dr. Bert Boekschoten over het ontstaan van leven in de zee  
 
Ga naar www.hovoamsterdam.nl voor alle informatie. 
 

 
 
 
 

http://www.hovoamsterdam.nl/


 

Kringavonden: Decemberavond 2016 + voorjaar 2017 

 
13 december: Onze decemberavond met een gezellig programma, zoals u die van ons 

gewend bent. Natuurlijk is ook de bekende verloting onderdeel van de avond. Alles onder het 

genot van een (gratis) hapje en een drankje. Gerhard verzorgt een Powerpoint fotoreportage 

van de afgelopen voor- en najaarsexcursie.   U KOMT TOCH OOK? 

3 januari: Nico Zethof: ”Geologische reis + fossielen Loirestreek”.  

7 februari: Erwin Kaspers: “Mineralen uit de oxidatiezone”. 

7 maart: Eric Mulder: ”De slang die Eva verleidde, oftewel; Hoe de slang haar poten verloor”. 
 
4 april: Jelle Reumer: “Kijk waar je loopt!”. Een lezing naar aanleiding van het in het najaar 
uitgekomen boek van de hand van Jelle over stadspaleontologie. De mogelijkheid wordt 
geboden om het boek deze avond aan te schaffen (€ 24,50, paperback). 
 
2 mei: Leo van Engelen: “Mineralenreis door Marokko”. 
 
 

Werkgroep determineren  
 

De werkgroep DETERMINEREN komt op de volgende woensdagen bijeen: 
 
(2016)                16 november  /  14 december 
(2017)*    18 januari  /  15 februari  /  15 maart  /  19 april  /  17 mei 
 
* Door het overlijden van Fred en de progressieve ziekte bij IJff is het hoogst onzeker of de 
determinatie avonden in 2017 doorgaan. Wij houden u op de hoogte! 
 
 

 

 

                                                                                                                  Goud op kwarts 

 
 



 

 
 
 
 

Wijzigingen ledenbestand GEA Amstelland 

Nieuwe kringleden: 
Mw. Cedres Herrera-Tiepel 
“Wij heten mw. Tiepel van harte welkom” 
 
Oud kringleden ( per 01-01-2017 geen lid meer van GEA Amstelland ): 
Jan IJff heeft ten gevolge van zijn ziekte zijn lidmaatschap opgezegd 
 
Overleden: 
Dhr. Han Lawant 
 

Overige mededelingen 

 

OPROEP    OPROEP     OPROEP 
  
De vaste mededeling, maar inhoudelijk nog steeds van kracht.  
Nieuwe kringleden en lezers van de leesmap zijn nog steeds van harte welkom. Het aantal 
kringleden schommelt op dit moment om de 35. Daarom, helpt u ook mee om dit aantal leden weer 
wat te vergroten. Het moet toch mogelijk zijn om mensen te interesseren voor goede lezingen, een 
prima sfeer en interessante excursies.     
 

Gerhard 
 
 

Vraag & Aanbod 

Gevraagd: 
Tegen elk aannemelijk bod neem ik mineralencollecties over. Geen bewerkte mineralen! 
Tevens ben ik geïnteresseerd in de magazines van Mineralien Welt (1991-2005).   
Erwin       Bel of mail: 06-53281442, erwin.donkers@planet.nl 
 

Aangeboden: 
- 
 
Kringleden van GEA Amstelland kunnen gratis een kleine advertentie plaatsen in deze nieuwe rubriek 
Stuur uw “vraag & aanbod” tekst dan op naar erwin.donkers@planet.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T. rex “Trix” nu in Naturalis te bewonderen. 

mailto:erwin.donkers@planet.nl


 

Fotoverslag    Voorjaarsexcursie mei 2016               België      

 

 

                                                                                                                               4 mei 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons onderkomen: Abbaye Saint Gérard de Brogne 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   Genieten van een wijntje en lokaal                                   
                                                                                                                          gebrouwen biertje in de tuin van de abdij. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                5 mei 
 

 

 

                                                                                                                

                                                                                                                             Lunchen in groeve Lompret 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  “Tactiek” bespreken in groeve Landelies 
 

 

 



 

6 mei 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

                                                                                    Grotten van Han sur Lesse 
 

…..niet het mooie er vanaf kijken! 
                                                                                                                  
 
7 mei 
 
 

 

 

 
 
                                                                                                                                 Wachten bij grotten van Han sur Lesse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..wat is het toch een leuk stel! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Leffe 
 

                                                                                                                      …….zie ‘m eens genieten!       
 

 

 

8 mei                                                                                             Even uitpuffen in de groeve van Beez.    

  

 



 

“15 vragen aan…”                    Martijn Gosman 

OK, toegegeven…. wij zijn niet snel bereid een verhaal te romantiseren. Maar met een tompouce bij 
de koffie kom je een heel eind. Laat Martijn ons dat nou net voorschotelen als zoetigheid bij de 
koffie. Laat dat een goede tip zijn voor de volgende ..........  
Martijn is vanavond het “gewillige slachtoffer”. Het zal een bijzondere avond worden met een 
spreekwoordelijke lach en een traan. Martijn gaat bijna geen onderwerp uit de weg en praat vrij uit 
over de geslaagde, maar ook minder geslaagde momenten in zijn leven. “Zet maar in dat blaadje van 
jullie. Dat is prima. Ik heb geen echte geheimen, hoor”.  
 
Personalia:  
Naam:    Martijn Gosman  (74 jaar) 
Geboren in:    Geboren in Amsterdam  
Getrouwd:   Weduwnaar van Marja (overleden in 2015) 
(klein)Kinderen:  Een dochter, twee zonen en 2 kleinkinderen  
Bij GEA Amstelland sinds: November 2010 
 
Martijn zag het levenslicht op 30 juni 1942. Hij was de tweede van uiteindelijk zeven kinderen in huis. 
Zijn wieg stond op het Iepenplein in Amsterdam Oost. “Ik kom echt uit een echt rood nest. Ik 
herinner me vooral een gelukkige jeugd, ondanks dat mijn moeder vaak ziekelijk was. Zodoende 
hielpen wij met alle broers en zussen vaak mee in de huishouding. Tot 1948 was mijn vader 
kunstschilder. Decoratief schilder om precies te zijn. Hij voorzag muziekdozen, vazen en naaidozen en 
zo van mooie motieven. Vaak was dat een ensemble van bloemen. Hier was hij vrij succesvol in. Hij 
ontving steeds meer opdrachten en zelfs overzees succes bleef niet uit. Het werk was ook geliefd in 
onder andere de Verenigde Staten”. 
 

“In 1948 met inmiddels vier kinderen 
en een vijfde op komst verkoos mijn 
vader de zekerheid van een vast 
inkomen boven dat van het vrije 
kunstenaarsbestaan. Hij voelde de 
verantwoordelijkheid jegens zijn gezin 
en ging als verfspuiter in loondienst bij 
de Fordfabriek in het westelijk 
havengebied. 
Ondanks of moet ik zeggen dankzij het 
linkse gezin waar ik uit kwam werd er 
op gehamerd je te ontwikkelen. Er 
werd bij ons thuis veel gelezen. Ja en 
zo rood waren we nu ook weer niet, 
want ik heb gewoon catechisatie 
gevolgd. In 1948 verhuisden we naar 
een andere woning aan de 
Peerelstraat bij het Amstelstation. Hier 
in de buurt ook met plezier mijn 
lagereschooltijd doorgebracht”.  

 
“Daarna drie jaar ULO, studierichting handel! Een degelijke opleiding als je kantoormedewerker wilde 
worden. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ik had de liefde voor het tekenen van mijn 
vader en wilde er graag iets mee doen. Zodoende heb ik me aangemeld voor de 
Kunstnijverheidsschool, tegenwoordig de Rietveld-academie. Hoe jammer was het dat de 
dienstplicht na twee jaar om de hoek kwam kijken. Aan mededogen deden die jongens niet. 18 jaar is 
18 jaar en dan roept de dienstplicht”.  



 

“Ik ben gestart met een opleiding tot onderofficier. Maar ik 
stond te boek als recalcitrant. Ja, ja dat is niet van de laatste 
tijd” lacht Martijn. “Ik was geabonneerd op Vrij Nederland. 
Dat was “not done”,  zelfs verboden in die tijd, in militaire 
kringen. Zo kwam ik ook een keer met een Jeep naar de 
wachtcommandant in plaats van lopend. Kortom…..mijn 
"lichte" straf werd omgezet in "verzwaard". Bij de Parate 
Troepen, divisie artillerie gelegerd geweest in Breda en ’t 
Harde. Met een heel aantal makkers van de Parate Troepen 
ben ik zo ook nog twee maanden in La Courtine in Midden-
Frankrijk geweest. Hier werd in het bergachtig terrein van ’t 
Massief Centraal een grote veldslag nagespeeld om wat op 
te steken over de tactiek en strategie van het oorlog voeren. 
Ik reed daar "scheidsrechters" rond. Ook 's nachts met zgn. 
"oorlogsverlichting".  
Rijk de Gooyer scoorde in 1964 een hit met “brief uit La 
Courtine” met tekst van Eli Asser, geïnspireerd op de vijf jaar 
dat het Nederlandse leger hier oefeningen hield”. 
 
“In 1963 ben ik gaan werken bij een voorloper van Delta 
Lloyd. (De Amsterdamsche Zee en Brandverzekerings-
maatschappij van 1820 NV). Eind 1964 ben ik naar Aegon 
gegaan waar ik ruim 39 jaar Acceptant beurs 
brandverzekering was. Een functie die veel vrijheden kende. 

Dat is tegenwoordig ook aan banden gelegd, om onder andere verboden prijsafspraken te 
voorkomen. Ik geloof dat je een mooie uitkering kreeg als je 40 jaar in dienst was, maar na 39 jaar en 
wat maanden vond ik het mooi geweest. Zo zit ik in elkaar!”. 
 
“Midden jaren ’60 ontmoette ik Janny. We zijn getrouwd in 1967. In die tijd woonden we nog in de 
Constantijn Huygensstraat 4 hoog, eigenlijk de zolder. Toen we een huurwoning in de Gaaspstraat in 
Amsterdam Zuid kregen verwelkomden wij onze dochter Laura in 1971. 
Ik ben al vanaf mijn achttiende basketballer en groot basketbalfan. Begin jaren ’80 leerde ik als 
basketbaltrainer/coach van de basketbalclub DWV, Marja kennen. Ondanks het leeftijdsverschil van 
vijftien jaar was onze relatie hecht. Na mijn scheiding, doordat ik Marja ontmoette, ben ik bij Marja 
(illegaal) in het zusterhuis gaan wonen. Marja was doktersassistente bij een Internist in Ziekenhuis 
Amsterdam-Noord, het huidige BovenIJ Ziekenhuis. We hebben nog een woning in Amsterdam-
Osdorp gehad, maar gelukkig kregen we toen in Amstelveen een huisje met een tuin in de 
Thorbeckelaan, dat van de verzekeringsmaatschappij waar ik toen werkte was.  
We trouwden in 1982 en twee prachtige zonen Yorick (31 jaar) en Ivar (29 jaar) volgden”. 
 
“Tja we ontkomen er niet aan. Het noodlottige moment vorig jaar mei. “Vitaal, levendig en mooi als 
mijn Marja was, was ons samen niet meer tijd gegund.  
15 mei vorig jaar hebben we een ander huis gekocht. We woonden prachtig in een milieuvriendelijke 
en duurzaam gebouwde vrijstaande woning. Ook hier in Purmerend. Daarvoor ook nog in het 
pittoreske Zuiderwoude gewoond. Maar tenslotte wilden we kleiner gaan wonen. De kinderen waren 
het huis uit. Tevens hebben we een mooi spaarpotje kunnen creëren en de gelegenheid om onze 
zoon Ivar financieel bij te springen met zijn dure pilotenopleiding.  
17 mei, op zondagmorgen ongeveer negen uur, net op het moment dat we wilden gaan klussen in 
ons nieuwe huis, hoor ik Marja in de tuin zeggen dat ze zich niet goed voelt worden. Ik neem haar in 
mijn armen en ze raakt bewusteloos. Alle medische zorg ten spijt overlijdt ze zes dagen later, 57jaar.  
Verstopte aderen rond het hart zijn haar fataal geworden. Op zo’n moment wordt de grond onder je 
voeten weggeslagen. Het is fijn, vooral in het begin, steun van mijn kinderen, kleinkinderen en 
vrienden te krijgen”.  
 
 



 

“Mijn zoon Yorick doorkruist momenteel op z’n motor heel Zuid-Amerika. Ik heb hem onlangs in Peru 
bezocht. Bijzonder om met hem mee te reizen. Binnenkort ga ik naar Berlijn waar Ivar zijn 
pilotenopleiding volgt. Hij wordt waarschijnlijk in Spanje gestationeerd. Ik kijk er nu al naar uit..... 
Ik heb twee heerlijke kleinkinderen, Morgan en Tyler. Het zijn twee echte banjers. Dat hebben ze niet 
van een vreemde”.  
 
                                              ------------------------------------------------------- 
 
Hoe is de belangstelling in mineralen/geologie ontstaan? 
“Dat weet ik niet precies. Maar het moet met zwerfstenen te maken hebben. Ik tuur altijd naar de 
grond en Marja keek juist omhoog, naar vogels en de natuur om haar heen. Gezellig stel waren 
we...... haha. Daarbij heb ik een vakantiehuisje op de Veluwe, mij erg geliefd. Dit is ook een regio 
waar het goed toeven is wat betreft zwerfstenen. Ik kwam in contact met het Gelders Geologisch 
Museum in Velp en in het bijzonder met Herman Heskamp, die excursies op en over de Veluwe 
verzorgde. Ik heb ook schelpen verzameld. Het moet toch uit een soort hebberigheid voortvloeien. 
Lang geleden met mijn eerste vrouw al in Idar Oberstein geweest. Ook met Marja heb ik hier in de 
buurt ( groeve Juchem ) naar mineralen gezocht”.  
 
Waar gaat je voorkeur naar uit? 
“Vroeger mineralen, tegenwoordig fossielen. Zoals velen zullen beamen, vind ook ik het verhaal 
achter het versteende leven boeiender dan een willekeurig mineraal. Te bedenken dat zo’n fossiel 
“pak ‘m beet” 40 miljoen jaar geleden leefde”. Martijn pakt een steen met fraaie mosselen die hij 
een week of drie daarvoor in HohenLimburg met de najaarsexcursie had gevonden. “Volgens mij 
wilde onze gids Kevin eigenlijk de vindplaats in de groeve niet delen, maar ik zag ‘m daar bezig en heb 
toch dit mooie handstuk weten te bemachtigen”.   
 
Is je belangstelling tot een echte hobby uitgegroeid? 
“Nee…..pure verzamelwoede” roept Martijn geamuseerd. “Ik moet het dan gewoon hebben. Het 
hoeft niet kostbaar te zijn, maar gewoon een mooi stuk van de plek waar je bent is leuk. Neem 
bijvoorbeeld een stuk lava van de Vesuvius. Of op het strand van Lanzarote als “een malle” allerlei 
lavabommen kapot gooien om net dat mooie brokstuk met Olivijn gevuld te vinden”. We lopen 
achter Martijn aan de tuin in waar op een plank allerlei vondsten liggen, waaronder Olivijn.  
 

Wat vond je familie van deze belangstelling? Kregen zij ook 
interesse? 
“Als ik thuiskwam met een steen van de loterij zag ik Marja 
kijken…..oh nee hè. Nee het was niet haar ding, maar ze zocht 
daar waar het kon toch vaak wel mee”. 
 
Ga je tijdens de vakantie ook speciaal op pad om te 
verzamelen? 
“Niet veel. We hadden een “sleurhut” en doorkruisten heel 
Europa. En geregeld kwam ik toch met wat stenen thuis. Ik 
kan me nog wel herinneren dat we tijdens een wandeling bij 
Javéa aan de Costa Blanca, Spanje van alles zagen glimmen in 
de rotsen. Toen ben ik wel speciaal teruggegaan om mijn 
hamer te halen”. 
 
Besteed je thuis veel tijd aan de verzameling? 
“Te weinig. Ik verzamel gewoon mooie stukken. Dat micro-
mounten en dus uren zoet zijn met loeren door een 
microscoop is niets voor mij”.  

 
 
 



 

Hoe ben je bij GEA Amstelland terechtgekomen? 
“Dat was in het najaar van 2010. Voor het eerst op een GEA beurs in de Borchlandhallen en meteen 
bij Gerhard aangemeld als nieuw lid. Helemaal niet met die intentie naar de beurs gekomen. Oh zo 
zie je “het kan verkeren”. 
 
Heb je meegedaan aan een activiteit van kring Amstelland? 
“Één jaar of zo bij werkgroep determineren. Maar zoals aangegeven waren die kleine stenen niet aan 
mij besteed. En natuurlijk net terug van een najaarsexcursie met jullie”. 
 
Wat vind je van de lezingen? Wie is je favoriete spreker? 
“Lezingen zijn prima. Een leuke lezing vond ik een mineralenreis door Noord-Spanje”(= lezing van Leo 
van Engelen uit voorjaar 2013)”. 
 
Kun je aanbevelingen doen ter verbetering van kring Amstelland?  
“Ik weet dat het niet veel met geologie van doen heeft, maar wat mij betreft mag er iets meer 
aandacht voor archeologie komen”. 
 
Zijn er musea, internetsites waar je veel aan hebt gehad? 
“Ik denk natuurlijk meteen aan het museum in Velp. Maar ook Naturalis. Die jongens van Minerals-
Foundation hebben een mooie site en ik kijk zo nu en dan ook op Fossiel.net” 
 
Verzameld sinds? 
“Iets van 10 tot 12 jaar” 
 
Heb je nog andere hobby’s of liefhebberijen? 
“Ik heb in de garage een knappe racefiets staan van Jan Janssen. Want naast Tourwinnaar produceert 
Jan Janssen met zijn bedrijf ook op maat gemaakte racefietsen.  Ik maak vaak toertochten. Ook ben ik 
al zo’n 6 keer de Mont Ventoux op geweest. In ongeveer twee uur ben ik dan boven.  
Verder heb ik een grote interesse in kunstgeschiedenis….in de breedste zin van het woord”. 
 
Mooiste vondst? 
“En geode met Hematiet, zelf gevonden in groeve Juchem bij Idar”. 
 

 
 
Lies en Erwin 
 
 
 
 



 

 

GEDICHT ……..met een geologisch randje                    

 
Onderstaand gedicht is ingestuurd door onze nieuwe secretaris Marjoleine Brouwer.  
Het gedicht is afkomstig van de website van de Parksville Rock and Gem Club. 
 
 
 
 

The Rockhounders Lament: 

I think that there shall never be 

An ignoramus just like me 

Who roams the hills throughout the day 

To pick up rocks that do not pay. 

For there’s one thing that I’ve been told 

I take the rocks and leave the gold. 

Over deserts wild and mountains blue 

I search for rocks of varied hue 

With blistered feet and aching back 

A hundred pounds or more I pack. 

And when all is said and done 

I cannot name a single one. 

I pick up rocks where e’re I go 

The reason why I do not know. 

For rocks are found by fools like me 

Where God intended them to be. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Verslag    Najaarsexcursie september 2016          Omgeving Hagen (D)     

 
Ineens is die er; De najaarsexcursie.  Daar waar het Munsterland eigenlijk de eindbestemming was, 
reizen we nu iets verder door naar het Sauerland rondom Hagen.  
Met besmeerde broodjes voor vandaag en evenveel nog te beleggen broodjes voor morgen stap ik 
om zeven uur in de auto. Los van de gebruikelijke wegwerkzaamheden verloopt de reis in 2,5 uur 
voorspoedig.  
 
Ik kom min of meer gelijktijdig aan met de overige acht deelnemers bij groeve Ambroch. Alle andere 
kringledenwaren gisteren al aangekomen en hadden zo’n driehonderd meter verderop in een hotel 
overnacht. Aangezien het verboden is om onbegeleid de groeve in te gaan, is de afspraak gemaakt 
dat de heer Richter (projectleider) en de heer Wagner (uitvoerder in de groeve) ons begeleiden. Op 
voorhand had ik mijn vraagtekens of dit zou werken. De excursiecommissie kreeg vooral te horen dat 
slechts op beperkte plekken in de groeve gezocht mochten worden. Maar dat zou achteraf 100% 
meevallen. Iets na tienen komen 
beide heren het grote 
parkeerterrein voor de groeve 
opgelopen en nemen ons mee 
naar het kantoorgebouw waar 
we een korte introductie krijgen.  
Ik laat me nog steeds niet 
ontmoedigen, ondanks dat de 
heer Wagner al drie maal 
duidelijk heeft gemaakt dat hij al 
vijftien jaar geen fatsoenlijk 
mineraal of fossiel had gevonden. 
Verdeeld over twee groepen 
gaan we in de pick-up truck naar 
het hoogstgelegen gedeelte van 
de immense groeve.                            Groeve  Ambroch 
 
De tocht in de pick-up truck is op zich al een bezoek aan de groeve waard. Alsof ze het erom doen, 
slaan ze steeds paden in die zeker 15 tot 20% stijgen. Iets wat onmogelijk zou zijn met onze eigen 
auto’s. De beloning was een magnifiek uitzicht over Sauerland. We hebben het weer meezitten. Een 
waterig zonnetje en een prima 18 graden maken het erg aangenaam. We worden eerst naar een plek 
gedirigeerd waar fossiel plantenmateriaal te vinden is. Bijna iedereen vindt dan ook wel in het 
recentelijk gesprongen gesteente afdrukken van takjes. Na drie kwartier nemen de heren ons mee 
naar een eveneens vers gesprongen wand waar wat Bergkristal, maar vooral Malachiet te vinden is. 
Rond half één worden we weer teruggebracht. Na de verdiende Edammer kaas en fles wijn aan de 
hen te hebben afgegeven, lunchen we op de parkeerplaats.  
 
We rijden door naar de Dechenhöhle bij Iserlohn, eigenlijk ook in de 
directe omgeving zoals alles dit weekend. Na weer veel gekleurde 
agaatschijven en ander niet geheel zuiver waar te hebben 
aanschouwd in de museumwinkel gaan we met een behoorlijk grote 
groep de grot in. Het geheel is mooi uitgelicht en toegegeven, ondank 
dat het verhaal van gids niet echt iets toevoegde, was het een mooie 
druipsteengrot. De grot is vooral bekend omdat er veel botmateriaal 
is gev  onden van holenberen. Ook langs die plek worden we 
meegenomen.  
 
 
                                                                                                  Dechenhöhle 

 



 

Na een bezoek aan het bijgelegen museum is het tijd om richting hotel Zum Kamin in Iserlohn te 
gaan. Als in een kloosterorde zitten de vier mannen in een ander gebouw dan de vrouwen. Guus, 
Dick, Martijn en ik gaan nog even in het nabijgelegen centrum op zoek naar een gezellig terras om 
het lokale bier te proberen. De avond brengen we door in het hotel gelegen Griekse restaurant. De 
Griekse gastvrouw loopt net zoals vanmiddag bij de check-in de benen onder haar lijf om iedereen 
van eten te voorzien. Het restaurant is in tegenstelling tot de sfeer in de groep niet supergezellig. Dat 
komt omdat er ook een take-away bijzit, waar soms erg “kleurrijke” personen hun bestelling doen. 
Nog voor 22.00 uur druipt iedereen af naar zijn kamer. Ik moet zeggen dat ik nog een poging heb 
gedaan wat te lezen, maar heb uiteindelijk heerlijk negen uur bijgeslapen. De “papa” van de Griekse 
gastvrouw verzorgde de volgende ochtend het eenvoudige, maar prima ontbijt, incluis het zondagse 
eitje. Ietwat stroperig, maar hij ging er goed in.  
 

Vannacht heeft het behoorlijk geregend. Na 
een rit van slechts drie kilometer komen we 
aan bij de ingang van het bedrijventerrein en 
groeve, waar Antje Selter van GEO touring ons 
naar de juiste parkeerplekken begeleid. Ja, 
want ook deze groeve is verboden zo in te 
lopen. Via geologisch organisatiebureau GEO 
touring is het echter wel mogelijk op bepaalde 
zondagen naar mineralen en fossielen te 
zoeken. In Hohenlimburg is het vrijwel altijd 
“prijsschieten”. Er zit hier veel Bergkristal en 
mooie Calciet. Maar ook Hematiet, Malachiet 
en Devonische fossielen als koralen en 
bivalven. Geologiestudent Kevin begeleidt ons 
verder met zijn auto het pad op naar de 
groeve. Op een comfortabele plek, vlak voor je               

       ……even lunchen                                                 de daadwerkelijke groeve inloopt parkeren we.  
 
Gelukkig was het ondanks de regen van vannacht geen hindernisbaan van modder, op weg naar de 
groevevloer. Ook ditmaal mineralen in overvloed. Als volleerde beeldhouwers leefden we ons uit op 
de grote brokken steen. Het is de kunst om een mooi handstuk onbeschadigd uit het steen te krijgen. 
Een groepje is ook nog iets hoger in de groeve gaan zoeken naar fossielen, maar dat mocht geen 
naam hebben.  Je hoort overal geklop op de stenen en na enige tijd staat ook bij mij het zweet op het 
voorhoofd. Maar dat is allemaal niet erg. Los van de mooie vondsten, is de groeve ook erg prettig. 
Open, overzichtelijk en goed toegankelijk…..als het dus niet als een idioot heeft geregend. Ondanks 
dat iedereen zo lang kon blijven als hij wilde, gaan we rond 15.00 uur toch als gehele groep de groeve 
uit. We nemen alweer afscheid en kunnen terugkijken op een geslaagd weekend. Zo snel als het er 
was, is het ook weer voorbij.  
 

Erwin 

 

 

 
 
 
 
 
 
                   Kwarts geode 



 

Urk & Schokland   5 november 2016 

 
 
 

 
 

In het “Mammoet-atelier” van Albert Hoekman in Urk. 

 
 
 
 
 
 

             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 het voorjaar van 2017 verwacht. 

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