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Bromo vulkaan, Java

De Amstellander
Voorjaar 2016

De Amstellander is het contactorgaan van Amstelland, kring van

Stichting Geologische Activiteiten

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
Eendrachtlaan 61
3621 DE Breukelen
E-mail: erwin.donkers@planet.nl
Tel. 0346-216782
Lies Grol
Saffierstraat 242
1074 GZ Amsterdam
E-mail: Liesgrol@hetnet.nl
Tel. 020-6719102

Website: www.gea-geologie.nl

Excursie-commissie:
Erwin Donkers
Vera Klippel
Lies Grol

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:
Waar:

Als regel 1e dinsdag van de maand, aanvang 20.00 uur
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: Jan Yff. €20,- per seizoen, ( sep -mei ) te voldoen per sep.
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.

Van de Voorzitter
Beste kringleden,
Dit is de 3e Amstellander in deze nieuwsbrief vorm. De uitvoering begint inmiddels zijn vaste
vormen aan te nemen. Inbreng (kopij) van u als lid van onze kring wordt nog wel gemist.
De GEA beurs in ‘onze’ Meent is goed bevallen. Een groter aantal bezoekers, goede sfeer en een
mooie tentoonstelling van kwarts met zijn vele verschijningsvormen. Inmiddels is besloten in het
najaar de beurs hier weer te houden. Wij hebben daar twee nieuwe leden mogen inschrijven.
Het seizoen 2015-2016 is nagenoeg afgelopen en wij gaan ons weer klaar maken voor de vakantie.
Ook dit seizoen hadden de kringavonden weer een grote diversiteit aan onderwerpen. Ik doe zo
maar een greep: Binn en Lengenbach; Jurassic Coast over zuid-Engelse kust of de opgraving
voor/door Naturalis van de T-Rex in de VS. Kortom het was weer voor elk wat wils.
Ook voor de knipselkrant is de belangstelling stijgende, logisch, het zijn gevarieerde artikelen en
prima uitgevoerd.
De decemberavond was weer zeer
geanimeerd met heerlijke hapjes,
wederom verzorgd door Ilse en
Jeanne. Een sterk team! De
hoofdprijs op de 30e verjaardag
van onze kring was een fraaie
amethyst geode. Die werd toen
gewonnen door Tine Hardeman.
Zij vond dat dit stuk na 2 jaar weer
terug moest naar de kring. Wij
hebben dat in dank aangenomen
en weer als hoofdprijs ingebracht.
Deze keer was Thea Pieck de
gelukkige winnaar.
De werkgroep determineren mag
zich verheugen in een groeiende
belangstelling. Qua ruimte begint het ‘vol’ te worden. Onder leiding van Jan Yff worden
steeds meer onderwerpen behandeld/besproken.
De grote excursie vindt dit jaar weer plaats rondom Hemelvaartsdag. Het zoekgebied is redelijk
dichtbij en wel een wat minder vaak bezocht deel van zuidelijk België. Gezien de inspanning van de
excursie commissie belooft dit weer heel interessant te worden.
Een tip. Kijk regelmatig op de site www.gea-geologie.nl.
Daar staan vaak interessante artikelen en nieuwtjes. Bent u daar toch, kijk dan ook eens
onder het kopje GEA Regionaal en kies op de kaart dan voor Amstelland. Daar is ook de
agenda met de komende activiteiten/lezingen en andere lezenswaardige informatie te
vinden.

Wist u overigens dat u als GEA-lid tevens gratis gold-member bent van de stichting
MineralsFoundation. Nadat u zich heeft ingelogd, kunt u heel veel informatie over mineralen
vindplaatsen in de ‘nabije’ omgeving, incl. kaarten, vinden en gebruik maken van een forum.
Een plaats waar je informatie, vragen en ideeën met andere liefhebbers kunt uitwisselen.
Een bezoek aan www.mineralsfoundation.eu is zeker een aanrader.
Ten slotte wensen wij als bestuur u in de komende maanden een heel fijne vakantie met vooral
mooi weer en als u nog gaat zoeken: “erg veel succes”.
Graag hoop ik u allen, bij de start van het nieuwe seizoen 6 september, weer in goede gezondheid
te mogen begroeten. Tot dan.
Gerhard Zevenbergen

In Memoriam
Medio februari ontvingen wij de mededeling dat op 11 februari ons lid Fred Otto vrij plotseling was
overleden.
Wij hebben Fred vele jaren mogen meemaken. In die periode hebben wij
hebben leren kennen en waarderen als een enthousiast lid en ondanks
het teruglopen van zijn gezichtsvermogen bleef hij een trouwe bezoeker
van onze lezingen. Tot voor enige jaren ging hij regelmatig mee met onze
excursies.
Ook zijn artikelen over de geologie en kwartsen en zijn pittige quizzen in
de Amstellander waren bekend. Kennis die hij graag etaleerde en altijd
bereid was over te dragen.
Dit deed hij ook met veel enthousiasme in de werkgroep determineren.
Wij zullen hem als een fijn mens herinneren.

Kringavonden najaar 2016
6 september: Rolf Egberink: ”Vulkanisme van Italië”.
4 oktober: Piet Vierbergen: “Scandinavië en de Caledonische gebergtevorming”.
1 november: Ernst A.J. Burke: ”Granaten”.
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 hapje en een drankje. Gerhard verzorgt een Powerpoint fotoreportage
van de afgelopen voor- en najaarsexcursie.

Werkgroep determineren
De werkgroep DETERMINEREN komt op de volgende woensdagen in het najaar bijeen:
21 september / 19 oktober / 16 november / 14 december.

Wijzigingen ledenbestand GEA Amstelland
Nieuwe kringleden:
Dhr. Ron Beij
Dhr. Dick Lassing
Dhr. John Westdijk
“Wij heten alle nieuwe leden welkom”
Oud kringleden ( per 01-01-2016 geen lid meer van GEA Amstelland ):
Dhr. Berend Klopstra
Dhr. Han Lawant
Overleden:
Dhr. Fred Otto

Overige mededelingen
OPROEP

OPROEP

OPROEP

De vaste mededeling, maar inhoudelijk nog steeds van kracht.
Nieuwe kringleden maar ook werkgroepleden 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.
ATTENTIE
Als uw e-mail adres is veranderd, geef dat dat a.u.b. door aan Vera (zie colofon) Alleen dan
kunnen wij u, bijv. met deze nieuwsbrief, bereiken.
Gerhard

Meta-Autuniet

Financieel jaarverslag 2015
jaarafrekening GEA Amstelland 2015
Inkomsten boekjaar 2015
Begrotingspost

begroot 2015 resultaat 2015 begroot 2016

_______________________________________________________________________________
Kringbijdragen leden

€ 560,00

€ 578,20

€ 576,00

Donatie St. Geol Activiteiten

€ 852,50

€ 852,50

€ 950,00

Bijdragen leesmap

€

91,00

€ 91,00

€ 91,00

Bijdragen determineren

€ 180,00

€ 180,00

€ 180,00

Inkomsten excursies

€ 794,85

Diverse baten (*)

€

850,00

€ 762,18

Nadelig saldo

€

546,00

€ 314,92

Rente spaarrekeningen

€ 560,00

€ 15,18

___________________________________________________________________
totaal

€ 3.079,50

€ 3.588,83

€ 2.357,00

Uitgaven boekjaar 2015
Begrotingspost

begroot 2015 resultaat 2015 begroot 2016

_______________________________________________________________ ______________
Donatie St Geologische activiteiten

€ 852,50

€ 852,50

€ 950,00

Huur De Meent/ Langs de Werf

€ 500,00

€ 495,00

€ 500,00

Huur Jeane d'Arclaan (determineren)

€ 180,00

€ 180,00

€ 180,00

Verzekering Langs de Werf/J.dÁrclaan

€ 62,50

€ 67,03

€ 70,00

Verzekering Jeane dÁrclaan

€ 62,50

€ 67,03

€ 70,00

Abonnementen leesmap

€ 122,00

€ 123,00

€ 125,00

Bestuurskosten incl secr.kosten

€ 200,00

€ 97,15

€ 200,00

Uitgaven excursies

€ 794,85

Sprekers

€ 600,00

€ 570,00

Onvoorzien (**)

€ 500,00

€ 342,27

€ 600,00

_______________________________________________________________________
totaal

€ 2.227,00

€ 3.588,83

€ 2.695,00

(*) en (**) worden op volgende pagina gespecificeerd

Verantwoording:
Nadelig saldo is dit jaar gelukkig lager uitgevallen dan verwacht. Dit komt vnl door de verkoop loten
Grote Clubactie, de € 1,00 bijdrage voor kringbezoek. Maar ook vooral door lagere bestuur- en
secretariskosten, aangezien de Amstellander nu digitaal verstuurd wordt.
Ook donatie van prijzen heeft geleid tot lagere kosten van aanschaf prijzen voor de decemberavond.
Helaas blijft ons negatief saldo toch te hoog.
Wij zien ons als bestuur genoodzaakt om de kringbijdrage vanaf 1 jan te moeten gaan verhogen.
Meer bericht hierover volgt in Amstellander najaar 2016.

Jaarafrekening GEA-Amstelland 2015

Specificatie inkomsten onvoorzien
Subsidie hoofdbestuur
Subsidie "sprekers van ver
Opbrengst kring avonden
Inkomsten excursiekosten voorjaar
Inkomsten excursiekosten najaar

2015

2014

€ 135,00
€ 40,28
€ 162,00

€ 134,00
€ 45,11
€ 195,00
€ 620,00
€ 160,00
€ 14,85

extra spaarrekening tbv excursie

€ 375,00
€ 190,00

Opbrengst grabbelton voorjaar
€ 0,00
€ 17,10
Opbrengst grabbelton najaar
€ 51,50
€ 28,30
Verkoop loten Grote Clubactie
€ 204,00
€ 159,00
Verkoop extra tijdschriften
€ 0,00
€ 0,00
Verkoop loten decemberavond
€ 192,60
€ 170,00
Anonieme giften
€ 0,00
€ 62,80
_____________________________________ ______________________________________
Totaal
€ 762,18
€ 794,85 € 834,51

Specificatie uitgaven onvoorzien
diversen prijzen
Aanschaf prijzen decemberavond
kosten hapjse decemberavond
kosten drankjes decemberavond
diverse attenties kringleden
Uitgaven kringavonden
Uitgaven excursiekosten voorjaar

2015

2014

€ 36,00
€ 50,00
€ 56,00
€ 45,50
€ 28,95

€ 120,45
€ 50,00
€ 68,00
€ 72,20
€ 32,35
€ 620,00
€ 174,85

Uitgaven excursiekosten najaar
Betalingsverkeer ING
€ 73,32
€ 56,84
Aankoop loten Grote Clubactie
€ 52,50
€ 68,05
_____________________________________ _______________________ _________
Totaal
€ 342,27
€ 794,85 € 467,89

€ 375,00
€ 190,00

Vraag & Aanbod
Aangeboden:
1) zaag- en polijstmachine, verticaal blad met 2 reserve (diamant) zaagbladen diameter 20
cm. 4 stenen slijpwielen 20 cm met verschillende korrel, 3 polijstschijven 20 cm van o.a. vilt.
Slijp- en polijstpoeders in diverse groftes waterreservoir en losse toebehoren afdekhoes.
2) vlakslijp- en polijstmachine, horizontaal blad met 1 tril schuurpan 50 cm, 1 polijstpan
50 cm. Slijp- en polijstpoeders in diverse groftes.
Over te nemen, ook afzonderlijk, tegen een zeer beperkte vergoeding.
Inlichtingen: Gerhard Zevenbergen, (0031) 020 636 51 28 of ga.zevenbergen3@hetnet.nl
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.

“14 vragen aan…”

Guus Lindeman

Een intens oranje lucht en dito avondzon kondigen het einde van de eerste onweersbui van 2016
aan. We komen aan bij het fraaie en speels gebouwde appartementencomplex aan de rand van
Amstelveen. Tot aan Ouderkerk aan de Amstel niets dan weiland en rust. Door de laatste
stuiptrekkingen van de onweersbui loopt Guus ons met opgetrokken schouders tegemoet om de
auto naar een parkeerplek in de garage te dirigeren. Snel richting een bak koffie!
Personalia:
Naam:
Geboren in:
Getrouwd:
(klein)Kinderen:
Bij GEA Amstelland sinds:

Guus Lindeman ( 75 jaar )
Geboren in Amsterdam
Ja, al 43 jaar getrouwd met Marlene
Drie zonen in de leeftijd van 35-40 jaar en 5 kleinkinderen
April 2010, dus exact 5 jaar!

Guus kwam ter wereld tegenover de Noorderkerk op de grens van de Jordaan. Om precies te zijn
stond zijn kraambed op Prinsengracht nr. 31, geboren in het oorlogsjaar 1941. “Mijn ouders hadden
eerder intrek genomen in dit fraaie huis “De Posthoorn”, dat beheerd werd door de parochie van
Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis. Nog steeds zie je hier boven de ingang van het huis een
beeltenis van een posthoorn. Sinds 1971 heeft De Posthoorn zijn functie als parochie verloren”.
“Het mag duidelijk dat ik een degelijke katholieke
opvoeding heb genoten. Eerst mijn kleutertijd bij de
zusters, vervolgens mijn lagere schooltijd bij de
broeders van Saint Louis. Mijn middelbare schooltijd
doorliep ik op het Ignatius college. Mijn eerste
moeder overleed toen ik elf jaar was.”
“Gedurende de Tweede Wereldoorlog hebben mijn
ouders onderdak geboden aan de twee jongste
broers van mijn moeder omdat zij als arbeiders naar
Duitsland moesten. Dit was best een precaire situatie,
gezien de locatie. Eén van de broers is na de oorlog
naar Florida geëmigreerd waar hij kinderarts is
geworden. Ik ben er een aantal keren naar toe
gegaan en had er altijd een geweldige tijd. In de auto
van mijn oom heb ik met mijn kleine neefje DisneyWorld en het Kennedy Space Center bezocht. Leuk
dat dit “neefje” later , na vijfentwintig jaar mij en
Marlene op zijn beurt met zijn gezin naar DisneyWorld heeft meegenomen. Mooi te zien hoe dat in de
loop van de tijd verschuift. Overigens leeft mijn oom
nog steeds. Hij is inmiddels diep in de negentig!”
“Ik wilde eind jaren vijftig graag studeren, maar kon
niet om mijn dienstplicht heen. Als opgeleid
telegrafist werd ik in 1961 uitgezonden en heb tien maanden gediend in het laatste stukje
Nederlands Indië, Nieuw Guinea. Ik was gelegerd in Sorong, Vogelkop, maar stond helemaal niet
achter de toenmalige politiek. Er was veel oorlogsdreiging en ik heb meegemaakt dat drie collega’s
uit mijn legerkamp zijn neergeschoten. In augustus 1961 droeg Nederland onder druk van de
internationale gemeenschap en een dreigende oorlog met Indonesië Nieuw-Guinea de facto aan
Indonesië over. In november 1961 kwam ik terug in Nederland en heb ik me gelijk ingeschreven op
de GU (nu de UvA).”

“Eindelijk kon ik beginnen aan de studie Economie, met als specialisme monetaire economie.
Tegenwoordig zal dat wel niet meer gaan, maar ik heb me na mijn kandidaats “gemeld” bij de ABN,
om zodoende de studie te combineren met een werkplek. Fijn om in de praktijk meteen veel ervaring
op te doen. Ik verdiende wat, kon op kamers, kon heerlijk te eten op de Bank en kreeg de tijd om aan
mijn examens en scriptie te werken. Toch wat goeds overgehouden vanuit mijn diensttijd, met de
keuzevakken Sociologie van Zuidoost Azië en Volkerenrecht. Mooie tijd!”
“Drie jaar na mijn afstuderen ben ik gaan werken bij Price
Waterhouse, toen gevestigd in Rijswijk. Ook weer een kwestie
van een “belletje”. Ik wilde de positie van grote bedrijven leren
kennen. Hier aan de slag gegaan als accountant. Maar ik moet
toegeven dat mijn hart en ambitie toch meer in de sociale hoek
lag. Ik hield me bij Price Waterhouse bezig met de controle van
de jaarcijfers van grote multinationals als IBM en Unilever. Het
was hard werken en heb ook hier veel geleerd. Tussendoor ook
mijn postdoctoraal gehaald: Administratieve Organisatie. Maar
zoals gezegd was ik hier niet helemaal op mijn plek. Het was
inmiddels ook de tijd van de flowerpower en voelde me verwant
met de vrije geesten uit die tijd en wilde me echt nuttig maken
voor de maatschappij.”
“Uit sociaal oogpunt na een paar jaar gaan werken voor de Sociale Verzekeringsbank. Hier ben ik
ruim 21 jaar beleidsmedewerker geweest. In mijn studententijd heb ik mijn vrouw Marlene leren
kennen. We betrokken onze eerste woning samen in de Honthorststraat, nabij het Museumplein.
Hier is ook onze eerste zoon Lennard geboren. Ik heb me binnen de SVB mede-actief beziggehouden
als redacteur van het bedrijfsblad. Later verhuisd naar Amstelveen. En actief lid geworden van D66
als voorzitter van de verkiezingscommissie en als penningmeester. Tot aan mijn pensioen bij de SVB
gewerkt. Er is in die tijd wel veel veranderd. Jammer dat de vroegere goed functionerende SVB nu
negatieve reacties ondervindt. Er liggen nu zo veel taken bij hen, dat ze meermaals in de problemen
komen.” Inmiddels geniet Guus al ruim tien jaar van zijn pensioen. Hij is lid van de Contactcommissie
Gepensioneerden.
Hoe is de belangstelling in mineralen/geologie ontstaan?
“Laat duidelijk zijn dat ik me vaak een echte leek voel, tussen enkelen van jullie. Ik heb me dan ook
maar bewust aangemeld voor de werkgroep Determineren. De interesse voor archeologie is er al
lang, geologie wat korter.” Guus haalt het voorwoord aan uit een special – Tussen Geologie en
Archeologie – van onze zusterorganisatie NGV:
“Het woord Steentijd zegt het al: de prehistorische mens was een geoloog! Hij wist alles van
vuursteen, woonde in kalksteengrotten en bouwde grafmonumenten van zwerfkeien……….. “ Kortom
eigenlijk houd ik me al langer bezig met de hobby geologie dan de vijf jaar dat ik lid ben van GEA
Amstelland,” sluit Guus met zijn kenmerkende lach af.
Lid GEA Amstelland sinds…..?
“April 2010. Ik ben al veel langer lid ( 12 jaar ) van de Vereniging Historisch Amstelveen. Wij zitten
iedere zaterdag van 11.00 uur tot 13.00 uur in het bibliotheekgebouw tegenover De Meent. Het was
al langere tijd bekend dat jullie met de GEA Amstelland aan de “overkant” zaten en maandelijks bij
elkaar kwamen. Zoals gezegd vind ik dat archeologie en geologie veel raakvlakken hebben. Niet meer
dan logisch dat ik lid ben geworden van jullie vereniging.
Ik hoop dat het ook andersom werkt en dat we eens wat leden van GEA Amstelland op de Orion 19A
mogen verwelkomen. Kom anders eens gewoon vrijblijvend kijken. We hebben zeer regelmatig
interessante exposities. Vereniging Historisch Amstelveen is dan ook een actief en leuk groepje
fanatiekelingen.”

-

Zo helpt Guus sinds 2005 mee met het zoeken naar en het conserveren van historische
vondsten die worden gevonden gedurende de aanleg van de Noord-Zuid lijn. Hij heeft
hierover bij ons in september 2011 een korte lezing gehouden.
In het Allard Piersonmuseum is de zogenaamde ArcheoHotspot gevestigd, waar ook Guus
met anderen voor bezoekers uitleg geeft over archeologische werkzaamheden.

Specialisme?
“Niet echt, maar de interesse gaat uit naar de fossielen.” Guus zinspeelt al in zijn artikel “In het spoor
van de mammoeten” geschreven voor het verenigingsblad -Amstel Mare- van VHA met de gedachte
dat er ooit mammoeten door Amsterdam banjerden. “Maar echte bewijzen zijn hier nooit van
gevonden, dus we gaan gemakshalve ervan uit dat we voor de resten vooral in de Noordzee moeten
zoeken”.
- Over de Amstel Mare gesproken. Guus heeft tot nu
toe ongeveer 30 artikelen geschreven voor dit blad,
waaronder ook een verhaal dat zich laat lezen als een
spannend jongensboek. Het waargebeurde verhaal
over VOC schip Amstelveen, dat verging voor de kust
van Oman en waarbij 30 drenkelingen uiteindelijk een
tocht door de woestijn maakten op zoek naar water
en voedsel. Slechts acht overlevenden kwamen in de
hoofdstad Muskat aan. Schrijver Klaas Doornbos
heeft uiteindelijk het verhaal gevat in een boek,
waarbij hij als belangrijke bron het verhaal van Guus
heeft gebruikt. In het boek wordt dan ook
gerefereerd aan Guus. Hoe mooi is het dat het boek
tijdens een staatsbezoek van onze toenmalige
Koningin Beatrix, Willem-Alexander en Maxima aan
Oman is overhandigd aan de leden van het koninklijk
huis.
Ben je veel tijd kwijt aan je hobby?
“Als je iets leuk vindt dan ben je er nooit veel tijd aan kwijt.”
Heb je thuis een verzameling?
“Nee, ik heb één kast met wat stukken. Verder her en der verspreid door het huis. Ik ga eigenlijk zelf
nooit op stap, op zoek naar fossielen. Dus wat er ligt is voornamelijk geschonken. Het mooiste
pronkstuk is een plantenfossiel dat ik van Vera in groeve Piesberg heb mogen ontvangen. Erg aardig.
Het was mijn eerste zoektocht met jullie en ik wist eigenlijk niet goed waar ik op moest letten. Maar
ik vond het allemaal erg gezellig. Verder heb ik ook wat pootafdrukken van dino ’s uit de beroemde
groeve van Winterswijk.”
Verzamel je ook tijdens vakanties?
“Nee, Ik neem wel eens voor de gein een mooie zwerfkei mee”. Guus wijst naar de vijver, met veel
vissen, op zijn terras. “Kijk daarlangs ligt een mooie collectie die ik zo door de jaren heen heb
meegenomen.”
Meest geslaagde excursie?
“Geen echte voorkeur. Ik ben met drie excursies mee geweest, Rondom Osnabrück, Winterswijk en
afgelopen jaar de Maasvlakte.”
Andere bezigheden……..vertel eens?
“Buiten de interesse voor archeologie verzamel ik ook postzegels. Bepaald niet alles. Mijn
themaverzameling is natuurlijk Archeologie. Daarnaast heb ik, gezien mijn ervaringen op de Sociale
Verzekeringsbank, het thema Sociale Verzekering.”

Lievelingsland?
“Denemarken, ook geologisch gezien een interessant land. Vrienden van ons wonen er en ik voel me
er altijd erg vertrouwd en prettig. Maar eerlijk gezegd zou ik nog wel een paar bestemmingen kunnen
opsommen.”
Bezoek je beurzen?
“Een enkele. Op de laatste, waar ik met een bevriende geoloog kwam, ontmoette ik Vera nog. Mijn
metgezel nam eens deel aan een expeditie naar Alaska, waar hij de vulkanische werking van het
gebied onderzocht.”
Leuke anekdote?
“Nou niet wat je noemt leuk, maar ik kan mij nog goed herinneren dat tijdens mijn eerste excursie
naar Osnabrück de serveerster in ons hotel boos werd, toen ik wat brood bijbestelde. Dat heb ik
natuurlijk met een korreltje NaCl genomen. Het is me nooit duidelijk geworden wat nou de reden
was.”
Van welke spreker zou je nog wel eens een lezing willen zien?
“Laatst was Bert Boekschoten er toch? Die heb ik helaas moeten
missen, maar had ik best wel willen meemaken.”
We sluiten de avond af met een bezoekje aan de bibliotheek van
Guus. De originele hoed van het legerkostuum uit Nieuw Guinea
zien we in een hoek hangen. En de grote collectie
(geschiedenis)boeken valt gelijk op. “Ja er valt nog genoeg te
ontdekken”.
Enkele dagen na dit interview zal Guus met zijn vrouw, voorlopig
voor enkele maanden naar het vulkanische Bonaire vertrekken.
Marlene zal zorg dragen voor de Infectiepreventie in het ziekenhuis
van de kleine hoofdstad Kralingen. Samen gaan zij weer een nieuw
avontuur tegemoet!

Lies en Erwin

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 najaar van 2016 verwacht.
Kopij en ideeën kunt u mailen naar: ga.zevenbergen3@hetnet.nl of erwin.donkers@planet.nl

