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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	   	   	   	   	   	   Website:	  www.gea-geologie.nl	  	  
Eendrachtlaan	  61	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   
3621	  DE	  Breukelen	   	   	   	   	   Redactie:	  
E-‐mail:	  erwin.donkers@planet.nl	  	   	   	   Ilse	  Hesper:	  ilsehesper@kpnmail.nl	  
Tel.	  0346-‐216782	   	   	   	   	   Heleen	  van	  Rootselaar:	  	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   hvanrootselaar@hotmail.com	  
	  
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 mstelveen.  
                                                             € 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.  
 
Vanaf        19.30 uur op de Kringavond. 
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Van de Voorzitter 
	  
 
 
Beste kringleden,  
 
Dit is weer een digitale Amstellander maar ditmaal onder een nieuwe redactie. Alle 
voorgaande nummers kwamen onder Erwin tot stand maar vanaf deze uitgave ligt de 
eindverantwoordelijkheid bij Ilse Hesper en Heleen Rootselaar. Ik wens beide dames veel 
succes, immers de lat ligt al hoog.  
 
Erwin heel veel dank voor het redigeren van alle voorgaande nummers.  
Om dit blad divers en interessant te houden, is inbreng (kopij) van u als kringlid van groot 
belang. 
 
Het seizoen 2016-2017 is bijna ten einde en de vakantie staat weer voor de deur. Deze 
periode bracht weer vele goede lezingen. Ik noem er een paar: ’Waarom de hel naar zwavel 
stinkt’ (prof. S. Kroonenberg) ‘Scandinavië en Caladoniden’ (Piet Vierbergen) ‘Granaten’, 
‘Vulkanisme van Italië’ ‘Mineralen uit de oxidatiezone’ enz. Dus hadden wij weer een grote 
diversiteit aan boeiende onderwerpen. 
De decemberavond in eigen beheer was weer zeer geanimeerd met heerlijke hapjes, ook dit 
keer weer prima verzorgd door Ilse en Jeanne. Een ‘lekker’ team!  
De knipselkrant, samensteller Lies, vindt gretig aftrek door de grote variatie van aan de 
hobby gerelateerde onderwerpen. 
 
De werkgroep determineren kreeg weer een klap te verwerken. Nadat eerst Fred Otto ons 
was ontvallen, hebben wij 24 februari afscheid van Jan IJff moeten nemen. 
 
Ondanks wij nu geen ‘trekker’ meer hebben, is binnen de werkgroep besloten om toch door 
te gaan. Met inbreng van ‘know how’ en specialismen van de individuele leden wordt de 
inhoudelijke kennis op een plezierig niveau verdiept. Een goed voorbeeld hiervan was dat 
Rienk een presentatie maakte die aansloot op de eerdere lezing over de oxidatiezone. 
 
De grote excursie is traditioneel rondom Hemelvaartsdag. Wij gaan weer naar Duitsland en 
wel naar het Lahn-Dillgebied. De excursie commissie een beetje kennende belooft dit weer 
heel interessant te worden. * 
 
Een tip. Kijk regelmatig op de site www.gea-geologie.nl of op de met de NGV 
gecombineerde site www.geologie.nu (Amstelland is hier nog in opbouwfase) 
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 van onze 
kring te vinden.  
 
Ook dit jaar bent u als GEA-lid, na aanmelding, gratis gold-member 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 blijft zeker een aanrader. 
 
Wat mij wel verontrust, is dat de continuïteit van de GEA beurs in ‘onze’ Meent niet meer is 
gewaarborgd. Met name het ontbreken van (voldoende) vrijwilligers bij de 
opbouw/opruimen en de organisatie is daar debet aan. Zo’n instituut kan/mag toch niet 
verloren gaan? Zin om een steentje bij te dragen, neem contact met mij op. 
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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 zie ik u allen bij de start van het nieuwe seizoen, 5 september, weer in goede 
gezondheid aanwezig. Tot dan.  
 
 

Gerhard Zevenbergen 
 
 

* (Een eerste impressie van de excursie naar het Lahn-Dillgebied staat op pagina 10 en 
volgende.) 
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 Even voorstellen: de nieuwe redactie 
Wij – Heleen en Ilse - zijn al een tijdje in het vizier van de Amstellander. Gerhard heeft 
maanden geleden gevraaagd of wij niet de supplementaire taak van Erwin als redacteur van de 
Amstellander wilden overnemen. Wij waren ertoe bereid, maar in de volgende maanden bleek 
hoe weinig zicht wij op het geheel van onze afdeling hadden. Wat verwachten de leden? Wat 
zou voor hen interessant kunnen zijn? Maar vooal: Erwin doet het uitstekend, het loopt 
allemaal op rolletjes. Wij hebben geen verbeterpunten. En toch… We beleven zo veel plezier 
aan Amstelland, aan de lange en korte excusies, aan de lezingen en aan de gezellige avonden 
dat het een vanzelfsprekendheid zou moeten zijn ook iets bij te dragen. We hebben nu 
besloten het voorjaar af te sluiten met een poging de redactie van de Amstellander over te 
nemen.  

Erwin en Lies hebben een interview gehad met Ilse. Het staat verderop in dit nummer. Heleen 
zal in het volgend nummer iets van haar kant vertellen. 	  

Op dit moment beogen we geen ander format. Een papieren uitgave is in verhouding zo duur 
dat we het niet overwegen. Wel hopen we dat de leden de elektronische versie niet alleen 
vluchtig bekijken maar het zien als een platform om leuke, interessante en nuttige ideeen, 
belevenissen en feiten aan de andere Amstellanders mee te delen. Het is zeker niet onze 
bedoeling dat de wij de Amstellander vullen! Een mager nummer voor de “delete-toets” of 
een boeiend nummer waar reikhalzend naar wordt uitgekeken – dat zijn de marges 
waarbinnen ons blad bestaat. Hopelijk gaat het lukken!	  

Heleen	  van	  Rootselaar	  en	  Ilse	  Hesper	  

	  

	  

Kringavonden najaar 2017	  

5 september: Hendrik Zijlstra – Azoren.  
Een reisverslag met geologische achtergrond over Portugese eilanden waar vaak ons slechte 
weer vandaan lijkt te komen. 
 
3 oktober: Piet van Kalmthout – Kwik en zijn mineralen. 
Kwik is één van de weinige mineralen dat vloeibaar is bij kamertemperatuur. En ook giftig, 
maar oh zo fraai om te zien (denk aan Cinnaber). 
 
7 november: Frank Beunk – Wat drijft plaattektoniet? 
Een avond over de aardplaten en de continentendrift. En dan te bedenken dat deze theorie pas 
45 jaar geleden algemeen erkend werd.  
 
12 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? 
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Onze financiën	  

Afdeling Amstelland is niet alleen een inhoudelijk waardevolle club. Ook de cijfers moeten 
kloppen. Onze penningmeester zorgt ervoor. Hieronder de bedragen die de afdeling in 2016 
heeft begroot, uitgegeven en ontvangen. Plus het budget voor 2017. 	  

	  

Inkomsten boekjaar 2016 	   	   	  

	   	   	   	  

Begrotingspost begroot 2016 resultaat 2016 begroot 2017 

___________________________________________________________________ _____________ 

Kringbijdragen leden  € 576,00  € 584,00  € 648,00  

Donatie St. Geol Avtiviteiten  € 950,00  € 973,50 € 1.080,00  

Bijdragen leesmap  € 91,00  € 91,00  € 80,00  

Bijdragen determineren € 180,00  € 180,00  € 180,00  

Diverse baten (*)  € 560,00  € 1.316,92  € 800,00  

Nadelig saldo  € 156,66  € 494,00  

Totaal  € 2.357,00  € 3.302,08  € 3.282,00  

werkelijke inkomsten  -€ 3.145,42  

Uitgaven boekjaar 2016    

Begrotingspost begroot 2016 resultaat 2016 begroot 2017 

_________________________________________ __________________________________________ 

Donatie St. Geol Avtiviteiten € 950,00 € 973,50 € 1.080,00 

Huur De Meent/ Langs de Werf € 500,00  € 502,00  € 512,00  

Huur Jeane d'Arclaan (determineren) € 180,00  € 180,00  € 180,00  

Verzekering Langs de Werf/J.dÁrclaan € 70,00  € 68,80 € 70,00  

Verzekering Jeane dÁrclaan € 70,00  € 68,81  € 70,00  

Abonnementen Lapis € 70,00  € 68,00  € 70,00  

Abonnementen Min.Welt € 55,00  € 58,00  € 0,00  

Bestuurskosten incl vergaderen € 200,00  € 111,90  € 200,00  

Sprekers € 600,00  € 545,00  € 600,00  

Onvoorzien (**) € 700,00  € 726,07 € 500,00  

Totaal € 3.395,00  € 3.302,08  € 3.282,00  

(*) en (**) worden hieronder gespecificeerd    
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Specificatie inkomsten onvoorzien 
 
   
Subsidie hoofdbestuur  € 136,00 
Subsidie "sprekers van ver  € 64,22 
Opbrengst kring avonden  € 191,00 
Extra donaties/giften   € 84,00 
terugave attentie 2016  € 7,50 
Inkomsten excursiekosten voorjaar  € 160,00 
Inkomsten excursiekosten  najaar  € 110,00 
Opbrengst grabbelton najaar  € 54,20 
Verkoop loten Grote Clubactie  € 267,00 
Verkoop loten decemberavond  € 243,00 
__________________________________________________________  
Totaal  € 1.316,92 
   
 
   
   
Specificatie uitgaven onvoorzien   
diversen prijzen   
Aanschaf prijzen decemberavond  € 131,10 
kosten hapjes decemberavond  € 50,00 
kosten drankjes decemberavond  € 48,00 
diverse attenties kringleden  € 56,65 
Uitgaven kringavonden  € 29,00 
Uitgaven excursiekosten voorjaar  € 152,58 
Uitgaven excursiekosten  najaar  € 110,00 
Betalingsverkeer  € 77,24 
Aankoop loten Grote Clubactie  € 71,50 
_______________________________________________________  
Totaal  € 726,07 
 

 

 

	  

Wijzigingen ledenbestand GEA Amstelland 

We mochten dit jaar weer enkele nieuwe leden verwelkomen: de heren T. Munnik, P. De 
Paauw en M. De Paauw. Heel fijn dat zij de weg naar onze kring hebben gevonden en we 
hopen dat zij zich vlug bij ons thuis zullen voelen. 
 
 

Om volledig te zijn vermelden we ook de schorsing van een lid. 
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15 vragen aan…   Ilse Hesper 
 
Ditmaal gaan we de Hollandse brug over, op weg naar Almere. Aangezien Ilse samen met 
Heleen vanaf nu de Amstellander verzorgt, bood het ons een mooie gelegenheid om eens 
nader kennis te maken met Ilse. Het is tevens het startsein om het interview iets anders uit te 
werken. Niet dat het concept per definitie wat sleets was, maar vooral het persoonlijke verhaal 
is vaak interessanter en afwisselend, daar waar de in de 15 eigenlijke vragen en antwoorden 
weinig variatie zat.  

 
Personalia:  
Naam:    Ilse Hesper  (79 jaar) 
Geboren in:    Essen (D) 
Kinderen:   Ronald en Kim  
Bij GEA Amstelland sinds: september 2009 
 
 
Het duurt een momentje, maar na even gewacht te 
hebben doet Ilse de deur open. Wat een enorm 
prettig en ruim huis. Gelijk valt op dat in een aantal 
kamers de wanden bijna geheel wegvallen door de 
vele boekenkasten. Het mag duidelijk zijn dat hier 
iemand woont met een grote voorliefde voor kunst, 
architectuur, muziek en taal. De vele 
scheikundeboeken in de werkkamer zijn van haar 
man Benard, die in zijn professionele leven 
scheikundige was. De grote zwarte vleugel in de 
woonkamer is een echte blikvanger.  
 
Ilse ’s wieg stond in Essen. De Duitse vader van Ilse 
werkte eind jaren ’20 in Nederland en trouwde met 
Annie Meindersma, een echte Friezin. Het stel 
verhuisde enige tijd later naar Essen, alwaar Ilse in 
1937 ter wereld kwam. Het werden roerige tijden, 
met veel onzekerheid, wonen in Duitsland en 
Nederland, onderduiken, altijd buitenstaander, 
wisselende Duitse scholen. Een avondvullend 
verhaal.  

Na de oorlog ging Ilse naar een Nederlandse school. 
 
 In 1951 verenigde het gezin zich in Altena, Sauerland. Wel bekend bij de Amstellanders. Ze 
is daar naar de middelbare school gegaan, maar het leerprogramma was heel anders dan in 
Nederland. Geen enkel vak sloot aan. De grootste uitdaging was natuurlijk de taal. Was dat 
wel haalbaar? “Ik heb met mezelf afgesproken dat indien ik het eindexamen zou halen, ik 
geen complex meer zou hebben of ik de taal wel of niet goed sprak. Gelukkig won ik mijn 
afspraak”.  
Na het behalen van haar eindexamen had ze de sterke behoefde ver weg van huis te gaan 
studeren. Misschien niet aan de andere kant van Duitsland, maar Germersheim, 100 km ten 
zuiden van Mainz, was in die tijd ver genoeg. Daar heeft Ilse Frans en Spaans gestudeerd.  “Ik 
heb ook nog een jaar aan de Sorbonne, in Parijs gestudeerd. Dat was misschien wel de beste 
tijd. Mijn afstudeerscriptie ging over de Parijse stedebouw in de 19e eeuw.  Echt boeiend. Dat 
onderwerp heeft veel van mijn verdere bezigheden bepaald”.  
“Na mijn studie bezocht ik een neefje in Wassenaar. Daarna wilde ik doorreizen naar Parijs. 
Niet verwacht, maar in Wassenaar ben ik uiteindelijk blijven hangen. Ik ontmoette daar mijn 



	   8	  

man Bernard, die eveneens Duitse en Nederlandse roots 
had, maar ik zag vooral een advertentie in de Telegraaf 
die doorslaggevend was. Het ministerie van 
Buitenlandse Zaken zocht een vertaler Nederlands-
Frans. Ik heb gesolliciteerd, de baan gekregen en  tot 
1970 op het ministerie gewerkt. Aan deze tijd houd ik 
nog steeds goede vrienden over. In 1970 kwam Ronald 
ter wereld. Ongeveer de helft van Kring GEA 
Amstelland kent Ronald van de excursies waar hij 
geregeld aan deelneemt sinds 2013”.  
 
“Vier weken na de geboorte van Ronald kreeg ik mijn 
eerste freelance vertaalopdracht van de International 
Federation for Housing and Planning (IFHP). Precies 
wat ik wilde: vertalen (engels-frans) en stedebouw. Ik 
ben op vele internationale congressen geweest en heb 
een hele rij stedebouwkundige publicaties mogen 
maken. Ik werd ook de hoofdredacteur van het door 
IFHP uitgegeven tijdschrift. Heel erg leuk! Ik heb meer 
dan 25 jaar voor de IFHP en soortgelijke organisaties 
gewerkt. Daarnaast heb ik enige tijd als tolk voor het 
grootste mondiale overslagbedrijf op de Maasvlakte 
gewerkt. Ook weer leuk. En spannend! 
Op een gegeven ogenblik was de vertaalinspiratie uitgeput. Het zal rond 2005 zijn geweest dat 
ik via het HOVO ( Hoger Onderwijs Voor Ouderen ) cursussen ging volgen in Leiden, 
waaronder geologie van Wim de Vries. Ik was snel verkocht. Ik nam het op als een spons en 
niet lang daarna ben ik vanuit het HOVO met Wim de Vries naar Cyprus op excursie gegaan. 
Bij het zien van de excursiegids was ook mijn zoon Ronald om, die zich toen ook voor de reis 
heeft ingeschreven. Om iets van de materie  te snappen ben ik in die tijd ook lid geworden van 
GEA en de NGV en ben ik als vrijwilliger aan de slag gegaan bij museum Hofland in Laren. 
Geen half werk dus, haha.  
Bij Hofland zit ik in de scholengroep, die leerlingen probeert te enthousiasmeren voor 
mineralen, fossielen en geologie in het algemeen. Het Journaal van Hofland en de interne 
Nieuwsbrief liggen ook op mijn bordje. Voordat ik onder de zoden lig, wil ik wat van deze 
aarde begrijpen, dus lees ik over geologie en ga ik regelmatig met geologische reizen en 
excursies mee”. Het valt ons op dat Ilse verdeeld over het huis vele vitrinekasten heeft staan 
waar mooie mineralen in liggen. “Ja want de voorkeur ligt sterker bij de mineralen dan bij de 
fossielen”. 

“Bijna tien jaar geleden ben ik ook voor het eerst 
meegegaan met GEA Amsteland, naar de Eifel. 
Het was vroeg in het jaar, eind april, maar we 
hadden mooi weer. Leuke groep met 
gelijkgestemden. Altijd leuk om steentjes te 
hakken, diverse musea te bezoeken en een lekker 
glas bier/wijn te drinken met een aantrekkelijke 
groep”. En als je denkt dat Ilse geen tijd heeft 
voor andere bezigheden en hobby’s vergis je je. 
Archeologie, piano-klassiek en fotografie 
kunnen Ilse ook bekoren. Veel 
excursiedeelnemers weten ook dat Ilse met de 
camera in de hand altijd op zoek is naar 
industrieel erfgoed, liefst vervallen en met een 
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eigen karakter, die een sfeer uit vervlogen tijden uitstraalt. 
Ilse weet niet echt met een treffende anekdote te komen, maar benadrukt dat het verbazend is 
dat je op zo veel verschillende manieren naar een streek kunt kijken. “De Eifel en het 
Sauerland ken ik van wandelingen als kind. Het mooie groen, de natuur. Nu kijk ik heel 
anders. Groeves, groot geweld. Maar ook het verhaal van het landschap. Het meeste ligt onder 
de oppervlakte. Het Sauerland, mijn vroegere achtertuin, heeft nog heel veel geheimen”  
 

Lies en Erwin 
 
 
Mineralen uit Marokko 
 
Op de laatste kringavond van het seizoen luisterden en keken wij naar het spannende verhaal 
van Leo van Engelen.  Een echte mineralenverzamelaar die ervoor gaat. We stonden met 
verbazing en bewondering te kijken naar zijn schitterende vondsten uit Marokko, maar 
beseften tegelijkertijd dat deze juweeltjes niet voor het oprapen liggen. Het verhaal maakte 
dat duidelijk. Je laten afzakken in een schacht met een doorsnee van 70 cm is echt niet voor 
iedereen weggelegd. Het is wel op dit soort ontoegankelijke plekken dat je met veel geluk 
ongeschonden mineralen kunt uithakken. In Marokko zijn ze prachtig. Wij zijn allen met een 
schittering in de ogen na afloop weer naar huis gekeerd. Met toch de stille hoop in het Lahn-
Dill-gebied net zo prachtige vondsten te scoren.  
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Onze excursie naar het Lahn-Dill-gebied 

 

We zijn er net van terug, van een gebied dat we lang niet bezochten. Lahn-Dill. Een heel korte 
impressie, want er is meer te verhalen. Daarmee wachten we tot een volgend nummer van de 
Amstellander. Met 19 deelnemers en prachtig weer in een mooi en historisch gebied was 
succes verzekerd. Tot onze spijt wordt het steeds moeilijker toestemming tot actieve groeves 
te krijgen, maar als compensatie verkennen we ook iets beter de niet geologische omgeving. 
Dan kan je vaststellen hoe sterk de geologische grondstoffen – in ons geval vooral 
ijzerhoudende mineralen – het gebied hebben bepaald. De (nu vergane) glorie en rijkdom, de 
economische activiteiten en de industrie weerspiegelen zich in de oude steden. We hadden 
ditmaal de gelegenheid deze te bekijken. Laten we zeggen te beklimmen, met Marburg als 
voorbeeld. De trappen zijn berucht. De gebroeders Grimm (van de sprookjes) klaagden al dat 
er buiten de huizen meer trappen waren dan in de huizen. Ook Dillenburg, waar de Oranjes 
vandaan komen, en Herford bewijzen dat het gemak van de bewoners geen eerste prioriteit is. 
Activiteiten om te overleven, hoe moeizaam ook,  zijn de essentie. Nu vallen de vroegere 
activiteiten weg en het toerisme brengt enige welvaart. In Marburg is bovendien een oude 
universiteit gevestigd. Dat helpt. 

En onze vondsten?  

Die waren ook heel mooi. Iedereen heeft wel een steentje opgeraapt en meegenomen.  Uit de 
diabaasgroeve Trautvetter, de halde van Grube Wildermann, of die bij Gummersbach. En 
natuurlijk uit de groeve bij Hohenlimburg! Bovendien had Erwin tijdens een eerder bezoek 
prachtige stukken pyromorphiet in de aanbieding voor allen die niet de conditie of de moed 
hadden zelf te zoeken. De fossielenvondsten waren ook niet mis! Vera vond een prachtige 
blinde trilobiet. Beide helften (pag. 3)!Maar ook de anderen kwamen aan hun trekken. Niet 
allemaal museumstukken, maar toch. Musea moeten tenslotte ook wat te bieden hebben. 

 

2 foto’s Besucherwerk in Müsen 
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Een extra cadeautje voor de GEA-deelnemers 
 
Enige nieuwsgierigheid is bij GEA-leden wel te verwachten, maar er blijken uitschieters te 
zijn, die er hun neus niet voor ophalen om oude, verlaten en vervallen fabrieken af te stropen 
naar interessante voorwerpen. 
Nu bleek er in ons logeerdorp voor de excursie in Hessen een dergelijke fabriek te staan, ooit 
producent van grafstenen. Stenen dus! Dat is voldoende om een GEA-lid te verleiden 
eventuele versperringen te negeren en de gaten in de omheining te benutten. 
 
Het was Marjoleine bij een eerste verkenning opgevallen dat er in het dorp op de meest 
onverwachte plekken ineens platen natuursteen waren ingemetseld. Deze curiositeit vroeg om 
nadere inspectie. 
Zodoende ontpopte zij zich als ervaren onderzoekster en haalde anderen met haar geestdrift 
over om ook een kijkje te nemen rondom de verlaten gebouwen. Inderdaad was het een 
aantrekkelijk beeld: her en der verspreid lagen grote platen natuursteen, sommige overgroeid, 
anderen alsof ze gisteren besteld waren en slechts op hun vervoer wachtten.  
 
We zagen prachtige labradoriet en andere gesteentes, maar toch meest graniet. Dat bleek 
uiteindelijk ook het enige materiaal te zijn dat voor mensen zonder vrachtwagen en/of 
aanhanger te vervoeren was, want als enige in min of meer hapklare brokken voorhanden. 
Inderdaad, we konden ons niet inhouden en zijn na wat zoekwerk terug naar het hotel gekeerd 
met een paar bescheiden stukken  graniet. Deze stukken waren weliswaar afkomstig van 
grafstenen, maar een beschuldiging van grafschennis zou ons inziens niet terecht zijn. 
De brokken lagen op een ware storthoop en we hebben zorgvuldig die stukken uitgezocht 
waar geen belettering op aanwezig was. Zie bijgaand een plaatje van een van onze trofeeën, 
die dankzij GEA opnieuw op waarde geschat worden en nog trots kunnen beginnen aan een 
derde leven.  
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… en nog wat foto’s. Te beginnen bij de oude fabriek 

 

                               

   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

	  

             
 
 

    


