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Van de Voorzitter 
 
 

Beste kringleden,  

2018. Een belangrijk jaar. Als kring bestaan wij dan 35-jaar. Om hieraan een feestelijk tintje te geven 

komen wij zaterdagmiddag 8 december in de grote zaal (b.g.) van de Meent bijeen. Hiermee vervalt de 

dinsdagavond van 11 december. Over de invulling wordt u later nog geïnformeerd.  

 

Dat is ook het moment dat ik na 35 jaar bestuurslid, waarvan bijna 21 jaar voorzitter, het stokje zal 

overdragen. Aan wie, dat is op dit moment nog niet bekend. Ik blijf uiteraard wel lid van Amstelland. 

 

Net als het vorige nummer (Nj 2017) heeft Heleen ook dit nummer weer in haar ‘uppie’ verzorgd. Ik vind 

dat klasse! Maar wie kan/wil haar een handje helpen?  

 

Het seizoen 2017-2018 is nagenoeg afgelopen en de vakantie staat bijna weer voor de deur.  

De afgelopen periode bracht weer veel goede lezingen. Ik noem er een paar: een mineralogische reis 

door Marokko, kwik en kwikmineralen met leuke voorbeelden van praktijktoepassingen met kwik, 

plaattektoniek 

- wat is hierbij de motor- , kleuren in de archeologie uit de mineralogie en recent een workshop over het 

reinigen van mineralen. Met behulp van huis- en tuinmiddelen en eenvoudige apparatuur liet spreker 

zie hoe je dat met goede resultaten kunt doen. Een interactieve avond, dus toen konden wij zelf aan de 

gang. Weer heel iets anders waarbij goede ideeën zijn opgedaan. Erwin, je hebt weer een knap 

gevarieerd programma weten op te stellen. . 

De decemberavond in eigen beheer was weer zeer geanimeerd met heerlijke hapjes, dit keer prima ver- 

zorgd door Ida en Jeanne. Een ‘smakelijk’ team!  

Ook voor de knipselkrant, was weer veel belangstelling. De grote variatie van artikelen is daar zeker 

debet aan. Ik weet dat Lies zich aanbevolen houdt voor lezenswaardige artikelen.  

Op de beurs had de nieuwe kringfolder (ontwerp Ed van der Kerff) gretig aftrek. Helaas heeft dit 

(nog) 

niet geleid tot uitbreiding van het ledental. Ook van de grabbelton werd goed gebruik gemaakt. Met 

als resultaat een welkome aanvulling van de kringkas  

De werkgroep determineren. Ondanks dat wij nu geen ‘trekker’ hebben, nemen o.a. Ida, Dick, Rienk e.a. 

beurtelings het voortouw. Recent zijn wij begonnen om zelf hardheidsstiften te gaan maken. 

Dank zij goed penningmeesterschap van Vera staan we er financieel redelijk goed voor, zie ook 

elders. Maar de terugloop van het aantal leden, vooral door ‘vergrijzing’, baart het bestuur zorgen. 

 

De grote excursie is traditioneel rondom Hemelvaartsdag. Wij gaan wederom naar Duitsland. Daar kun 

je nog wel eens toestemming van eigenaars krijgen maar dat wordt steeds moeizamer. Een steeds 

grotere klus voor de excursiecommissie. Naar ik heb begrepen zijn ze er toch weer in geslaagd om een 

programma met veel variatie op te zetten. 

 

Een tip. Kijk regelmatig op de site www.geologie.nu  

Daar staan vaak interessante artikelen, links 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. Bijv. 

(VER)NIEUW(D) OP DEZE SITE. 

 

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, 4 september, weer in goede gezondheid 

aanwezig. Tot dan.  

 

Gerhard Zevenbergen 
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Van de Penningmeester 
 
Bijgaand het jaarlijks financieel overzicht voor afgelopen jaar 2017. 

 

 

Inkomsten boekjaar 2017   

  

Begrotingspost begroot 2017 resultaat 2017 begroot 2018 

St.Gea donatie 2017  €   1.080,00 €  1.140,00 € 1.080,00 

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

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

Diverse baten (*)  €      800,00  €  1.719,51  €    800,00  

Nadelig saldo  €      494,00  €       66,68  €    476,00  

totaal  € 3.282,00  € 3.888,19  € 3.282,00  

 

 

 

Uitgaven boekjaar 2017 
 

Begrotingspost begroot 2017 resultaat 2017 begroot 2018 

St. GEA donatie 2017 €  1.080,00 €  1.140,00 € 1.080,00 

Huur De Meent/ Langs de Werf €     512,00  €     507,00     €    510,00  

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

Verzekering Langs de 
Werf/J.d’Arclaan €       70,00    

Verzekering Jeane d’Árclaan €       70,00  €     140,35  €   142,00  

Abonnementen leesmap €       70,00  €       68,00  €     70,00  

Bestuurskosten incl attenties €     200,00  €     138,06  €   200,00  

Sprekers €     600,00  €     656,50  €   600,00  

Onvoorzien (**) €     500,00  €  1.058,28  €   500,00  

totaal € 3.282,00  € 3.888,19 € 3.282,00 

 

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

 

 

 

Verantwoording: 

    Nadelig saldo is dit jaar lager uitgevallen dan verwacht. Dit komt voornamelijk door de extra verkoop 

van loten voor de Grote Clubactie, verkoop loten decemberavond en verhoging naar € 1,50 bijdrage 

voor kringbezoek 

    Tevens extra donatie van enkele kringleden en natuurlijk de lotenverkoop op onze decemberavond. 

En de grabbelton op onze beurs dit jaar. 

   In 2018 zal nadelig saldo wrsch. weer hoger uitvallen aangezien we steeds minder kringleden hebben. 
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Specificatie inkomsten onvoorzien 2017 

Subsidie hoofdbestuur 

 

€ 141,00  

 Subsidie "sprekers van ver” 

 

€   83,41  

 Opbrengst kring avonden 

 

€ 245,50  

 Extra donatie kringleden 

 

€   33,50  

 Inkomsten excursiekosten 

 

€ 475,00  

 Inkomsten excursiekosten  sept € 160,00  

 

Opbrengst grabbelton najaar 
 

 Verkoop extra tijdschriften €   82,10  

 Verkoop loten Grote Clubactie € 249,00  

 

Verkoop loten decemberavond € 250,00  

 

___________________________________________________________________________ 

 Totaal 

 

€ 1.719,51  

 

 

 

 

Specificatie uitgaven onvoorzien 2017 
diversen prijzen 

 

 Aanschaf prijzen decemberavond €  85,25 

 Uitgaven decemberavond Bar €  42,00 

 Uitgaven decemberavond Hapjes €  50,00 

 nootjes extra €    4,00 

 aanschaf folders €  58,00 

 Uitgaven kringavonden 

 

€   0,40 

 Uitgaven excursiekosten 

 Uitgaven excursiekosten  sept € 501,51 

 excursiereserve 

 

€ 133,49 

 Betalingsverkeer 

 

€   86,13 

 Aankoop loten Grote Clubactie €   67,50 

 _______________________________________________________ 

 Totaal 

 

€ 1.058,28 

 

 
 
 
 

Mutaties ledenbestand: 

In 2017 hebben twee leden opgezegd (K. Hesper en D.Kruize). 1 lid (T. Munnik) is geroyeerd vanwege 

het niet betalen van de contributie ondanks herhaaldelijke verzoeken daartoe. 
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Hoe komt dat mineraal aan zijn naam? (1) 
 
Inleiding. 

Bladerend door een mineralenboek kwam ik namen tegen waarvan ik nog nooit had gehoord. Gezien 

het aantal erkende mineralen, >5300, was dat ook niet zo vreemd. Ik zag daar ook namen welke je 

echte ‘tongenbrekers’ zou kunnen noemen. Wat zou je denken van montmorilloniet of 

uchucchacuaiet? Dit was voor mij aanleiding eens wat meer te willen weten hoe die namen zijn 

ontstaan. 

 

Sommige mineraalnamen zijn al eeuwen oud, zoals gips, opaal, realgaar, turkoois maar heel veel zijn 

eerst omstreeks de 19
e
 eeuw benoemd. Ook waren/zijn er veel (fancy- en verouderde-) namen voor 

het zelfde mineraal, b.v. fluoriet = vloeispaat, bariet = zwaarspaat. 

 

Om hierin meer (internationale) eenheid te krijgen is de IMA actief. De International Mineralogical 

Association (IMA), regelt via haar Commission on New Minerals and Mineral Names sinds 1959 alle 

nomenclatuur van mineralen. Een van de taken is de naamgeving te standaardiseren. Het aantal 

inmiddels erkende mineraalnamen bedraagt 5312 (per nov. 2017) Deze lijst, met veel info over het 

betreffende mineraal, is te vinden onder www.nrmima.nrm.se 

 

De naamgeving is divers van oorsprong, zoals: 

a) naar het land, -streek, vindplaats 

b) naar personen bv. de ontdekker, beschrijver, als een eerbetoon 

c) naar de kristalvorm 

d) naar het uiterlijk 

e) naar de chemische samenstelling 

f) naar een eigenschap 

 

Zo zijn o.a. de volgende mineralen genoemd naar land, streek, vindplaats e.d.: 

Brasilianiet (1), naar het land Brazilië, wit, monoklien, VII-fosfaten enz. 

Cornwalliet (2), naar Cornwall GB, groenig, monoklien, VII-fosfaten enz. 

aragoniet (3), naar de Spaanse deelstaat Aragón, wittig, orthorhombisch, V-nitraten enz. 

clausthaliet (4), naar de plaats Clausthal, Harz Dld., grijsachtig, kubisch, II-sulfides 

claraiet (5), naar de groeve Clara, Zwarte Woud Dld., blauw, hexagonaal, V-nitraten enz.  

 

Naar een bekend persoon, mineraloog e.d.  

Goethiet (6), naar de Duitse wetenschapper/schrijver J W von Goethe, bruinachtig, orthorhombisch, 

IV oxiden enz. 

Mixiet (7), naar A Mixa, een mijndirecteur uit voormalig Tsjecho-Slowakije, groenig, hexagonaal, VII 

fosfaten enz. 

Willemiet (8), naar onze Koning Willem I, diverse kleuren, trigonaal, orthorhombisch, VIII silicaten 

Brochantiet (9), naar A J Brochant de Villiers, Franse mineraloog, groenig, microklien, VI sulfaten 

Prehniet (10), naar een Hollandse kolonel H von Prehn, groenig, orthorhombisch, VIII silicaten 

Smithsoniet (11) naar de Engelse mineraloog J Smithson, diverse kleuren, trigonaal,, V nitraten enz.  

Naar hem zijn ook de beroemde musea van het Smithsonian Institution in Washington D.C. genoemd. 

 

Ook de tongenbreker Uchucchacuaiet (12), een mangaanmineraal met o.a. lood en zilver heeft een 

herkomst. Het is vernoemd naar de vindplaats in Peru. 

 

Wil je nu al meer weten over naamgeving pak dan het GEA blad uit 1984, volume 17 nr. 4 er eens bij.  

Het tussen de haakjes staande nummer verwijst naar de foto van dat mineraal. 

 

In de volgende Amstellander komen de andere oorsprongen aan de beurt. 

 

Gerhard Zevenbergen  
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1 brazilianiet op albiet, Minas Gerais, Brazilië 2 cornwalliet,  Lima departement, Peru 

3 aragoniet, provincie Yunnan, China 

 

4 clausthaliet, Schlema, Ertsgebergte, 

Duitsland 

5 claraiet, Rocabruna, Catalonië, 

Spanje 
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Bron: o.a. mindat (foto’s) 

 
 
 

 

           

 

 

 

 

 

  

6 goethiet, Farská hora, Slowakije 

 

7 mixiet, Kamaridza, Lavrion, 

Griekenland   

8 willemiet, Sardinië, Italië 9 brochantiet, Beierfeld, Ertsgebergte, 

10 prehniet,  Rovegno,  Lligurië, 11 smithsoniet, Scordale, Cumberland, 

Engeland 

de tongenbreker:  12 uchucchacuaiet, Lima departement, Peru 
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“15 vragen aan….” Bob van der Heide 

 
Bob zal wel gedacht hebben….waar blijven ze nou? Mooi op tijd belden we  aan, waarna 
Bob de deur beneden voor ons opendeed. Ter plekke kwamen we erachter dat het cadeau 
voor zijn vrouw Tjalda nog in de auto lag. Ik terug naar de auto, om in de hal op de begane 
grond erachter te komen dat het prijskaartje opzichtig zijn best deed gezien te worden door 
de verpakkingsfolie. Met wat kunst- en vliegwerk hebben we dit beneden rechtgezet om 
uiteindelijk minuten later daadwerkelijk in de gezellige woning van Bob en Tjalda in 
Amsterdam Noord binnen te stappen.   
 
Personalia:  
Naam:    Bob van der Heide  
Geboren in:    Geboren in 1928 te Amsterdam 
Kinderen:   Dochter Yvonne (56 jaar en werkzaam bij de politie) 
Bij GEA Amstelland sinds: oktober 1989 
 
 

 
                                                 
 
Al snel bleek dat we Bob niet het hemd van het lijf hoeven te vragen. Lekker ontspannen in 
zijn fauteuil gaat Bob er voor zitten en lepelt redelijk chronologisch hetgeen op dat wij graag 
willen horen. Inmiddels met  pen en papier in de aanslag proberen wij het verhaal van Bob bij 
te benen.  
 
De geboren en getogen Amsterdammer Bob kwam één jaar voor de beurskrach ter wereld. 
Hij is enig kind in het gezin waar moeder voor het huishouden zorgt en vader werkzaam is 
als sous-chef bij Heck’s Lunchroom op de Nieuwendijk. In dit grote en bekende 
etablissement annex biljart traden veel bigbands op, zoals het in die tijd bekende orkest van 
Boyd Bachmann.   
In de oorlog moest het gezin de eindjes aan elkaar knopen, aangezien Bob’s vader het niet 
zozeer  van het salaris moest hebben, maar vooral van de fooien. Maar ja, de klandizie bleef 
grotendeels weg gedurende de oorlogsjaren 
“Ik kwam in ‘42 van school. Er was een studieverzekering, maar het voedselprobleem werd 
groter. 
Via een kennis kon ik aan de slag in een broodfabriek. 
Misschien niet zo frequent als de collega’s, maar ook ik heb wel ongeoorloofd brood 
meegenomen. Ja, je was blij als er in die tijd letterlijk brood op de plank kon worden 
gebracht”, geeft Bob aan.  
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Bob was er één van het sportieve type en was lid van wandelsportvereniging ‘Landlust’ en 
was een niet onverdienstelijk zeiler in de jaren ’50. Via iemand van de wandelvereniging 
kwam Bob te werken bij grootgrutter Simon de Wit, die in die tijd wel 150 winkels bezat. 
Deze zijn later allemaal in handen van AH gekomen. Hier ging Bob aan de slag als bediende 
om uiteindelijk in de jaren ‘50 nog als chef van een filiaal te eindigen. “Ik heb op heel wat 
filialen in Amsterdam en zelfs in Rotterdam gewerkt. In de tussentijd alsnog heel wat 
diploma’s gehaald, waaronder het Middenstands- en Algemene Handelskennisdiploma. Ook 
via de LOI heel wat talen onder de knie gekregen”, beaamt Bob.  
“Nog vergeten te vermelden dat ik eind jaren ‘40 nog drie jaar in Nederlands Indië heb 
gezeten ten tijde van de politionele acties. Wij waren gewone jongens, wars van geweld en ik 
belandde ongevraagd in deze situatie. Wij waren geen Kapitein Westerling, moet je weten”.   
 
Terwijl de tonic wordt ingeschonken en in de slipstream de kaasbolletjes op tafel worden 
gezet, gaat de aandacht even uit naar een ongenode duif die op het balkon zit en gelijk wordt 
weggejaagd. 
“Net als Tjalda kom ik uit een spoorwegfamilie. Eind jaren ’50 kon ik via een neef aan de slag 
bij het spoor. Ik moest weer helemaal onderaan beginnen. Eerst vier jaar als conducteur op 
de goederen-dienst. Je reed dan ’s nachts met de goederentrein mee en had onder andere 

de zorgen over de 
vrachtpapieren”.  
 
“Door cursussen en ervaring 
tot conducteur 
opgeklommen en 
vervolgens hoofdconducteur 
in de personendienst.  
Een mooie tijd was dat. Je 
was als het ware de baas 
over de hele trein, even los 
van het machinist-gedeelte”. 
                                            
Bob aan het werk in 1980 

 
“Toen straalden we nog autoriteit uit, met een mooi zwart pak, vol met knopen. Ook veel 
meegemaakt in die tijd. Ooit een hele wagon met Molukkers laten afgrendelen op het station 
van Den Bosch omdat ze amok maakten. Wat zullen ze raar hebben opgekeken toen de 
trein van Maastricht naar Amsterdam verder reed zonder hen. Dit heeft zelfs de kranten 
gehaald en officieel ben ik hiervoor op mijn vingers getikt, maar achter de schermen bij de 
NS kon men deze actie wel waarderen.  
Ook ooit een heftig ongeluk meegemaakt op een spoorwegovergang. Je gaat dan gelijk aan 
de slag met de protocollen en het papierwerk.  Een goed vangnet was er in die tijd niet voor 
ons. Pas terug in Amsterdam en na de afwikkeling vroeg een collega “hoe het met me ging”. 
Door het juist kunnen inspelen op dit soort situaties en mijn fysieke gestel, ik zat veel in de 
sportschool van de NS en deed aan karate en judo, werd ik gevraagd voor de controleploeg. 
Hierbij was ik hoofdconducteur op “lastige trajecten”. Tot mijn pensionering op 61 jarige 
leeftijd heb ik bij de verkeersleiding gewerkt in Amsterdam”.  
 
Bob verteld dat hij en Tjalda binnenkort 58 jaar zijn getrouwd. Ze hebben elkaar ontmoet op 
de dansschool van Albert van Lingen in de Sarphatistraat, die in de jaren ’50 en ’60 in 
Nederland een beroemdheid was, als danser en presentator van AVRO’s danstest vanuit het 
Kurhaus. 
“Voordat we trouwden hebben we nog lang gescheiden van elkaar gewoond. Ik bij mijn 
ouders en Tjalda bij haar ouders in Amsterdam Zuid. Later woonde ik op mezelf in de Top 
Naeffstraat in 
Nieuw-West. Ja, zo ging dat in die tijd”.  
 
“Ik kwam voor het eerst in aanraking met de stenen, omdat mijn collega Nico Groen in een 
zandverstuiving langs het spoor bij Amersfoort een stuk agaat had gevonden. Ik was 
gefascineerd. Het was ook Nico die mij begin jaren ’80 tipte om eens contact op te nemen 
met Wim de Vries, die toen al geruime tijd geologische cursussen en excursies 
organiseerde. Mijn eerste excursie was naar het Massief Centraal in Frankrijk, waar Wim een 
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huis bezat. Hier veel opgestoken over de geologie. Inmiddels was ik lid van NGV en ben veel 
mee geweest op excursie naar Duitsland en België”. 
  
“Omdat wij vrij konden reizen met de trein en we allebei 
met pensioen waren, hebben we het ervan genomen en 
veel van Europa gezien. Mooie treinreizen naar Italië en 
Frankrijk gemaakt”. 
 
“Ook Veitsrodt nabij Idar Oberstein was een plek waar 
we ook naartoe gingen vanwege de stenen. Het 
slijpafval van “tropische” mineralen als Tijgeroog en 
Roze Kwarts was gewoon op de velden rond het dorp te 
vinden”.  
                                                                                                          Bob (rechts) wandelend…… 
Buiten de hobby geologie leest Bob veel. Astronomie heeft 
zijn belangstelling. Tegenwoordig doen Bob en Tjalda het 
wat rustiger aan. Een paar jaar geleden zijn ze nog met het 
vliegtuig naar Innsbruck geweest, maar deze tocht kost nu 
teveel inspanning. “Maar we kunnen ook erg genieten van 
het groen om ons huis”, geeft Bob mee. 
 
“Na een lezing van Wim de Vries vernam ik dat er een 
nieuwe GEO club in Amsterdam zou worden opgericht. Pas 
na een paar jaar, in 1989, ben ik lid geworden van GEA 
Amstelland.  
Ik zie me nog zo voor de Roelof Venemaschool staan, waar 
GEA Amstelland in het begin zijn kringavonden hield. 
Na drie jaar hebben ze me gevraagd secretaris te worden, 
wat ik twaalf jaar lang graag heb gedaan. 
Ja, nu bijna 30 jaar later rij ik nog steeds met plezier mee 
met Gerhard naar een kringavond”. 
                                                                                                                                ..en zeilend 
Lies en Erwin 
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Zuurstof 

 

Er zijn op  aarde heel veel verschillende elementen te vinden maar het merendeel daarvan komt 

weinig tot zeer zelden voor. Het blijkt nu dat van al die elementen er maar acht zijn die samen  

ca. 98% van de aardmantel vormen
1
. Dit zijn zuurstof, silicium, aluminium, calcium, natrium, kalium, 

magnesium en ijzer. De belangrijkste van deze acht is zuurstof. Die is in zijn eentje verantwoordelijk 

voor zo’n 90% van het volume van de aardmantel. Dus best de moeite waard om daar even bij stil te 

staan.  

Veel van ons weten dat zuurstof een gas is dat in de lucht zit. Een belangrijk gas want zonder zuurstof 

is er geen leven zoals wij dat kennen. Maar dat zuurstof een gas is, is maar gedeeltelijk waar. Bij de 

temperaturen waarbij wij leven is zuurstof inderdaad gasvormig. Als je echter heel veel gaat koelen, 

en dat kan alleen in een laboratoriumomgeving, wordt zuurstof vloeibaar en kan het ook vast 

worden. Hetzelfde verschijnsel kennen we van water dat bij verschillende temperaturen ijs, vloeibaar 

water of waterdamp kan zijn. Deze overgangen vinden plaats bij temperaturen die op aarde 

voorkomen en daarom zijn we met die verschillende zogenaamde fasen van water wel vertrouwd.    

 Wat zit er dan nu in die aardmantel? Dat is zuurstof dat in de vorm van atomen/ ionen met 

atomen/ionen van andere elementen mineralen en gesteenten vormt. Voor het gemak noem ik ze 

maar allemaal even ‘deeltjes’. Als je er verder over nadenkt dan betekent het dus dat er in alle 

mineralen en gesteenten heel veel zuurstofdeeltjes moeten zitten. Dat kan niet anders als ze 90% 

van het volume uitmaken.  

 

Neem bijvoorbeeld diopsiet (omdat ik daar een duidelijk plaatje van heb!). Diopsiet is een van de 

meest voorkomende pyroxenen in o.a. metamorfe gesteenten. Het is een meestal lichtgroen tot 

groen gesteente
2
. En voor de liefhebbers, de chemische formule van diopsiet is CaMgSi2O6.   

 
Op elke 6 zuurstofdeeltjes heb je dan ook 1 calciumdeeltje, 1 

magnesiumdeeltje en 2 siliciumdeeltjes. Als je dat leest klinkt 

het niet alsof er nu zoveel meer zuurstof dan andere 

elementen zijn. Maar omdat het volume van zuurstofdeeltjes 

veel groter is dan van deze andere deeltjes is er een situatie 

ontstaan waarbij deze andere deeltjes hier en daar tussen 

die zuurstofdeeltjes verstopt zitten. 

Op het plaatje hiernaast is dat duidelijk te zien. Alle deeltjes 

zijn weergegeven als een gekleurd bolletje en op deze 

manier is de ruimtelijke structuur van het mineraal goed te 

zien.  

De rode bollen zijn de zuurstofdeeltjes, de groene bollen zijn 

de calciumdeeltjes en de bruine magnesium- en paarse siliciumdeeltjes zijn zo klein dat ze al bijna 

niet meer te zien zijn    

 

Wat voor diopsiet geldt, geldt voor heel veel mineralen en gesteenten. Als je er zo naar kijkt  zou je 

dus best kunnen zeggen dat we eigenlijk op zuurstof lopen! 

 

Marjoleine Brouwer 
 
1
C. Klein en A Philpotts, Earth Materials, Cambridge University Press, Second edition 2016 

2 
Wikipedia 
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Kringavond 6 maart 2018 - Mineralen reinigen met huis- tuin- en keukenmiddelen 

 
Op 6 maart jl. was Alex Tomassen met zijn vrouw bij ons te gast in de Meent om te vertellen hoe we 

onze mineralen kunnen reinigen. De vele door de aanwezigen meegebrachte mineralen en stenen 

lieten zien dat er onder onze leden groot enthousiasme bestaat voor het onderwerp van deze avond.  

Alex begon zijn demonstratie met een algemeen verhaal over wat je moet doen als je na een 

zoektocht je mineralen wilt reinigen. Na deze inleiding  en uitleg van de meegenomen apparatuur en 

chemicaliën mocht de eerste aanwezige een mineraal aanleveren om te demonstreren hoe het nu in 

het echt gaat. Erwin had een vuil stuk pyromorphiet. Dit klinkt onaardig maar gezien de hoeveelheid 

vuil die er in het ultrasone trilbadje afkwam kunnen we niet anders concluderen dan dat dit een 

prima demonstratie stukje was. Het mineraal werd eerst in het ultrasone bad (gevuld met water en 

Blue Wonder) schoon getrild.  

Daarna goed gespoeld in een bak met water en vervolgens met een föhn droog geblazen. En toen 

kon Erwin onder de microscoop bevestigen wat op het blote oog al zichtbaar was, het stukje was een 

stuk schoner en de kristalletjes veel helderder geworden. Na dit positieve begin mochten ook 

anderen hun stukje mineraal in het ultrasone badje leggen onder belangstelling van de andere 

aanwezigen. Alle vragen werden door Alex deskundig beantwoord.  

Martijn ging experimenteren met de airbrush waarvan het reservoir zowel met water, alcohol als 

lucht (en natuurlijk verf!) gevuld kan worden. Het werd duidelijk dat dit apparaat zowel veel 

mogelijkheden als beperkingen heeft.  

Het ontroesten met oxaalzuur kon niet gedemonstreerd worden omdat dit proces wel 24 uur in 

beslag neemt. 

Het was al met al een zeer interessante avond waar we veel geleerd hebben wat we nu zelf thuis 

kunnen gaan toepassen.  

 

Alex had bij zich, aan gereedschap: 

-Ultrasoon reinigingsbad  (voor ca. 35 euro al op 

internet te koop) 

-Stoomreiniger 

-Haarföhn 

-Tandenborstel (om grotere stukken te borstelen) 

-Compressor met luchtpistool (Airbrush)  

-Penselenset om stofjes en andere 

ongerechtigheden op micromounts te verwijderen 

 

En aan middelen: 

-Blue Wonder allesreiniger/power cleaner 

-Alcohol 96% (om in water oplosbare mineralen te 

reinigen) 

-Afwasmiddel met citroensap voor het reinigen van pyriet, amethist en bergkristal 

-Oxaalzuur (om roest en roestaanslag op Pyriet en Kwarts te verwijderen; het beste resultaat met 

heet water) 

 

 

 



 

12 

Het reinigen 

Voordat je begint met het reinigen van je mineraal is het goed na te gaan of het mineraal in water 

oplosbaar is. Er bestaan een aantal in water oplosbare mineralen. Het meest bekende en gangbare 

daarvan is haliet. Gips is ook oplosbaar in water maar dat gaat veel langzamer zodat een snelle 

reiniging in water waarschijnlijk weinig kwaad kan. (probeer het uit met een proefstukje!). De in 

water oplosbare mineralen kunnen behandeld worden met alcohol 96%. Hoe hoger het percentage, 

hoe minder water het bevat en dus hoe minder van het mineraal beschadigd kan worden door 

oplossen in water. 

Als een mineraal niet in water oplost dan is een eerste stap meestal het reinigen in een ultrasoon 

trilbad. Vul het trilbad met water. Voeg 1-1,5 dopje Blue Wonder Power Cleaner toe. Als de te 

reinigen steen in het water ligt mag het niveau niet hoger zijn dan het aangegeven max. streepje. 

Ververs regelmatig het water.  Als dit niet meer vuil wordt of als je ziet dat er geen vuil meer van je 

mineraal afkomt ben je klaar en is het maximale effect bereikt. Spoel het mineraal goed in schoon 

kraan- of demiwater en droog het mineraal voorzichtig met een haarföhn. Als je dit niet doet is er de 

kans dat het kraanwater kalkvlekken op je mineraal achterlaat. In de meeste gevallen is er duidelijk 

te zien dat het mineraal veel schoner is geworden. 

Ultrasoon reinigen is een zeer effectieve reinigingstechniek. Het reinigingseffect in een ultrasoon bad 

ontstaat doordat (voor de mens niet waarneembare) geluidsgolven door het water met de 

reinigingsvloeistof worden gestuurd. Hierdoor ontstaan tienduizenden luchtbelletjes die door de 

geluidsgolven in elkaar klappen. Deze implosies hebben een veelvoud aan kleine stromingen door de 

reinigingsvloeistof tot gevolg. Deze stromingen functioneren als een borstel en weken het vuil los van 

het voorwerp. Met als gevolg: het ultrasoon reinigen van de voorwerpen die zich in de reiniger 

bevinden. Dit zonder te krassen of te schuren en tot op plaatsen waar je met de hand niet bij kunt. 

(https://www.ultrasoonreiniger.com/informatie/ultrasoon-reinigen) 

Let op 

! Sommige stenen kunnen kapot gaan in een ultrasoon bad 

zoals smaragd, amethist, parels, turkoois, euklaas, aquamarijn. 

topaas, opaal koraal peridoot of lazuursteen. 

! Stenen met insluitsels of duidelijke breukvlakken kunnen 

breken. 

! Nooit oplosmiddelen (zoals o.a. aceton) gebruiken. 

Brandbare oplosmiddel- dampen zullen zich onder het 

reinigingsapparaat verzamelen, waar ontbranding door 

elektrische onderdelen mogelijk is. 

! Ga niet met je vingers in het water als het bad aanstaat. 

! Brillen en sieraden worden mooi vetvrij en schoon; wees 

voorzichtig met sieraden waarin stenen gezet of geplakt zijn. 

Die kunnen loslaten.  

Een eenvoudig ultrasoon bad is voor rond de 35 euro te 

kopen. Let erop dat dat de reinigingsfrequentie ca. 45-50kHz is. 

Met tandenborstel en penselen (voor micromounts) kun je stof en vuil weghalen van je mineraal. Dit 

kan ook met de airbrush als je die met lucht vult.  



 

13 

Met een stoomgenerator kan je ook je mineralen schoon krijgen maar omdat dit apparaat veel 

stroom gebruikt en het electriciteitsnet in De Meent bleek te overbelasten kon het helaas niet 

gedemonstreerd worden. 

Met oxaalzuur kan je roest en roestaanslag verwijderen van kwarts en pyriet. Los 1-2 theelepels 

oxaalzuur poeder op in heet water, voeg het mineraal toe en laat het minstens 24 uur staan. Vooral 

bergkwarts is zo erg goed schoon te maken. Als het te behandelen mineraal bijv. calciet zou bevatten 

dan werkt de behandeling met oxaalzuur averechts omdat er een wit neerslag van calciumoxalaat 

ontstaat. (Oxaalzuur is gevaarlijk en giftig. Eigenlijk is het ten zeerste af te raden hiermee te werken 

als je niet heel erg goed weet wat je doet. MB) 

Maar als je het toch wilt, let dan op: wanneer oxaalzuur wordt ingenomen irriteert het de binnenkant 

van de keel. Langdurige of herhaalde blootstelling aan oxaalzuur kan schade aan de nieren 

toebrengen. Aan de ogen kan een kleine hoeveelheid stof oogirritatie (gekarakteriseerd door rode en 

waterige ogen) veroorzaken, langdurig contact kan schade aan het hoornvlies of zelfs blindheid 

veroorzaken. Herhaalde blootstelling aan de huid geeft weefselbeschadiging, ontstekingen of 

brandblaren, afhankelijk van de blootstellingsduur. Inhalatie van oxaalzuur kan verschillende 

gradaties van longschade en irritatie aan de luchtwegen veroorzaken, gekarakteriseerd door 

branderig gevoel in de keel, kuchen en hoesten. Grote hoeveelheden kunnen verstikking, 

bewusteloosheid en zelfs dood veroorzaken. Oxaalzuur bindt zich in het lichaam met metaalionen, 

zoals calcium, waarmee het oxalaten vormt die de keel en nieren kunnen irriteren. Sommige 

nierstenen bestaan voor het grootste gedeelte uit oxalaten.  

Oxaalzuur is te kopen bij MTN Giethoorn (op veel beurzen aanwezig). Het oxaalzuur van HG zou 

volgens Alex minder goed werken.  

 

 

 

In oude GEA’s staan ook artikelen over het 

schoonmaken van mineralen. Op internet 

staat een uitgebreid verhaal van Nico Nilis 

(http://www.strahlen.org/stepbystep/nic

omineralenschoonmaken.htm) 

 

Aan de slag! 

Marjoleine Brouwer, foto’s Vera Klippel 
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Van: John [mailto:johnb@quicknet.nl]  

Verzonden: donderdag 8 maart 2018 12:24 

Aan: ga.zevenbergen3@hetnet.nl 

Onderwerp: Merci 

 Beste Gerard, 

 aangenaam verrast door de wenskaart, fijn om zo'n reactie te ontvangen. 

 Heb gisteren even gebaald dat ik niet bij de interactieve  avond kon zijn, maar ja zo is het nou 

eenmaal. 

Hopelijk komt er als ik er weer zou zijn nog eens zo'n avond is. 

 Nogmaals mijn dank aan allen met groet van, 

 John 

Wat verder nog in 2018? 

 

Noteer in uw agenda. De resterende kringavonden in 2018 zijn: 

1 mei,  4 september,  2 oktober,  6 november en de 35
e
 verjaarsviering op zaterdag 8 december.  Zie 

hiernaast voor het tweede semester programma. 

 

De Werkgroep determineren komt in 2018 nog bijeen op: 

16 mei, 19 september, 17 oktober, 21 november en 12 december    

 

Onderstaande reactie ontving onze voorzitter n.a.v. de kaart die we in maart 

vanuit de Kring aan John Bartels hadden verstuurd: 

 

Inhoud 

Colofon………………………………………….binnenkaft  

Van de Voorzitter…………………………..pag.1 

Van de Penningmeester…………………pag.2 

Hoe krijgen mineralen hun naam?..pag.4 

Interview met Bob…………………………pag.7 

Zuurstof …………………………….………….pag.10 

Mineralen schoonmaken ……………..pag.11 

Wat gebeurt er in 2018………………….pag.14 

Reactie John…………………………………..pag. 14  

Kringavonden tweede helft 2018…..pag.15 
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Kringavonden: mei en Najaar 2018 

 

1 mei: Piet Rosenhart – Geologische verschijnselen in Zuidelijk Afrika. 

Een reisverslag door Zuid-Afrika, Namibië en Zimbabwe met geologische inslag. Piet Rosenhart 

hebben we  de afgelopen twintig jaar leren kennen van de vele geanimeerde reisvertellingen,  

waaronder Centraal Azië, Venezuela, Mongolië en de Kaukasus. 

 

4 september: Wim Bruines  – Fluorescerende mineralen 

We trappen het nieuwe seizoen af met een lezing over het natuurkundige fenomeen bij diverse 

mineralen; De fluorescentie.  

Los van mooie voorbeelden, wordt ook helder verklaard wat er nu eigenlijk gebeurt in de steen 

wanneer we een UV lamp boven het mineraal houden. 

Wim is al jaren een kenner op dit vlak en zal ook wat voorbeelden + geschikte lamp meenemen. 

Neem zelf ook materiaal mee, om te testen! 

 

2 oktober: Paul Hille – De evolutie van vogels 

In deze lezing gaat Paul Hille in op de oorsprong en evolutie van vogels. 

Het vliegen ontstond al bij de insecten in het Paleozoïcum. 

Over het ontstaan van vogels waren recent nog veel vraagtekens. Inmiddels zijn de bewijzen 

gevonden van gevederde dinosauriërs.  

Hoe hieruit mogelijk de vogels evolueerden wordt besproken in deze lezing. Een diversiteit aan 

uitgestorven vogels uit verschillende perioden zal besproken worden en hoe het vliegen eigenlijk 

werkt. 

Paul Hille zal literatuur meenemen en een aantal vogelfossielen (botjes, veren, pootafdrukken)  ter 

illustratie. 

 

6 november: Paul van Olm – (geologie van) Sardinië 

In de lezing over Sardinië gaat Paul van Olm in op de vele schitterende kanten van dit fascinerende 

(ei)land. Niet alleen de geologie komt aan bod, maar ook de prehistorie en de jongere geschiedenis.  

 

De plaattektoniek speelt in de ontwikkeling een grote rol, vooral de enorme snelheid waarmee het 

blok Sardinië/Corsica zich in het Tertiair voortbewogen heeft om in een paar miljoen jaar een "reis" 

van honderden kilometers te maken, grenst aan het ongelofelijke.  

Een gevolg van die snelle beweging was dat de aardkorst tot op grote diepte openscheurde, 

waardoor gigantische hoeveelheden lava over het eiland werden verspreid in de vorm van 

basaltplateaus en pyroklastische afzettingen. Ook werd toen de grote centrale vlakte, de Campidano, 

gevormd.  

Paul gaat tevens in op de geschiedenis van de mijnbouw en op de boeiende prehistorie van de trotse 

Nuraghi, de oorspronkelijke bewoners die jarenlang de Romeinen buiten de deur wisten te houden. 

Waar hebben we dat meer gehoord? Asterix? 

 

Nu al geïnteresseerd in Sardinië? Van 29 mei t/m 9 juni organiseert GEO reizen onder begeleiding van Paul 

van Olm een geologische reis naar dit schitterende eiland. Zie ook www.georeizen.nl 

 

Zaterdag 8 december:                      VIERING 35 JARIG JUBILEUM GEA AMSTELLAND  !! 

 

Op deze zaterdagmiddag vieren we ons 35 jarig bestaan. We gaan een 

afwisselend en gezellig programma samenstellen, met zoals u van ons 

gewend bent in december, een hapje en drankje.  

Tevens staan we stil bij het afzwaaien van Gerhard als voorzitter van  

GEA Amstelland. 

 

We zouden het leuk vinden als u uw partner, kennis of introducee meeneemt.  

                                           Aankomende tijd krijgt u meer details over deze dag.  

                                           Noteer 8 december alvast in uw agenda! 
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“Workshop/lezing” in De Meent, 8 maart 2018 
 

 


