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Van de Voorzitter 
 
 
Beste kringleden,  

Dit is de laatste “Van de voorzitter” die u van mijn hand kunt lezen. Zoals ik al eerder heb aangegeven vind 
ik, na 35 jaar bestuurstaken voor onze kring, dat het moment is gekomen om het stokje over te dragen.  
Bij de oprichting (dec. 1983) zeg je ”als ik kan helpen ..” en je bent zo 35 jaar verder. Overigens heb ik het 
werk (bijna) altijd met veel plezier gedaan. In die jaren heb ik velen mogen leren kennen maar ook van velen 
afscheid moeten nemen als gevolg van overlijden, verhuizing, veranderde interesses enz.. Soms hectisch met 
groei (gedurende 3 maanden hadden we ooit 100 leden) dan weer een terugloop mede door de vergrijzing 
maar de laatste jaren vrij stabiel. Ik ervaar onze kring nog steeds als een plezierige, enthousiaste groep 
mensen.  
 
Terugkijkend op het afgelopen seizoen, twee geslaagde excursies die ik helaas door problemen met Jo haar 
gezondheid, niet kon meemaken. Goede lezingen, problemen door verhinderde sprekers, bekwaam door 
Erwin opgelost, de voorbereidingen voor ons 35-jarig bestaan. Eigenlijk “business as usual” Ook wil ik de 
door Heleen weer fraai verzorgde Amstellander niet onvermeld laten. De werkgroep determineren heeft zich 
uitgesproken voor doorgaan. Om een zinvolle invulling te krijgen zal een ieder een stukje inbreng verzorgen.  
 
In januari zal ik het nog wel even moeilijk krijgen. Als lid in de zaal zitten en mij nergens mee bemoeien. 
Maar ook dat zal wel wennen. Dit heeft voor mij wel als voordeel dat ik wat meer tijd heb om wat 
uitgebreider met jullie te kunnen praten. 
Medebestuursleden Erwin, Lies, Marjoleine en Vera, heel veel dank voor de fijne samenwerking en jullie 
vriendschap en vertrouwen in de afgelopen jaren. Ik draag in het volste vertrouwen mijn taken aan jullie 
over. 
 

Wij zijn, gezien de verschijningsdatum van dit nummer, er al vroeg bij. Het bestuur wenst u nu alvast 

een goed en vooral gezond 2019 en tot ziens op 8 (acht) januari. 

 
Gerhard Zevenbergen 
 
 

 

  

 

 

 

  

 

 

IN MEMORIAM JOHN BARTELS 

 

 

John was kringlid sinds februari 2013. We hebben hem leren kennen als een 

man met veel kennis van mineralen. Zijn ervaringen daarmee deelde hij 

graag met anderen. Hij zat bij de lezingen altijd achter in de zaal en was 

meestal de man die de zaalverlichting uit/aan verzorgde. John is maar 70 

jaar geworden. 

Gerhard Zevenbergen  
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Van de Penningmeester 
 
 
Onderstaand bericht, dat u eerder per email werd toegezonden ontvingen we van de voorzitter van 
de landelijke GEA: 

 

“Donateurs en Donatie 2019 

Beste geologische vrienden, 

Net als de meeste verenigingen en stichtingen, verliest ook stichting GEA ieder jaar weer een aantal 

donateurs, wat niet wordt gecompenseerd door het aantal nieuwe donateurs. Dit betekent dat GEA 

het jaarlijks met minder inkomsten moet doen, waardoor  een steeds sterkere vorm van 

kostenbeheersing nodig is.  

Dit bracht ons tot het kiezen voor een andere drukker en wordt het geologisch evenement nog maar 

één keer per jaar georganiseerd. Tegelijk stijgen de organisatorische onkosten: het vertrek van de 

vorige penningmeester en het niet kunnen vinden van een opvolger leidden ertoe dat we een 

administratiekantoor hebben ingeschakeld. De IT- en de federatie ontwikkeling hebben tot extra 

uitgaven geleid. Kortom: inkomsten en uitgaven staan niet meer in balans.  

Vorig jaar besloten we  om de minimum donatie te houden op het niveau van het jaar daarvoor; dit 

jaar ontkomen we er helaas niet aan een hogere bijdrage te vragen . Het bestuur heeft, na overleg 

met de adviesraad, besloten om de minimum-donatie te stellen op 35 euro per jaar per gezin.  

Natuurlijk bent u vrij uw donatie zelf extra te verhogen, wat we bijzonder zouden waarderen. 

 

Wijze van inning van Donaties. 

In het verleden werd een accept giro in het Gea-nummer bijgesloten. Dat is echter te duur geworden. 

Het drukken en het handelen door de bank betekent voor GEA een kostenpost van ruim € 1500,- 

Daarom roepen we alle donateurs, die geen donateur van een kring zijn, op om hun donatie 

zelfstandig te storten. Wij sluiten daartoe een inlegvel met de juiste gegevens in het GEA-nummer 

bij. Wij vertrouwen erop dat u uw donatie, indien mogelijk, naar ons overmaakt, hetgeen voor GEA 

een kostenbesparing betekent.  

Hans Sanders 

Voorzitter en penningmeester a.i.” 

 
Tevens hebben wij als bestuur tijdens onze laatste vergadering besloten, om ook onze kringbijdrage 

voor Kring Amstelland miv 1 jan 2019 te verhogen van € 18,00 naar € 20,00. 

Net als voorgaande jaar wordt u verzocht het totale bedrag ad € 55,00, te storten op:  

bankrekening NL75INGB0005595182 t.n.v. penningmeester van Kring Amstelland v.d. St.Gea 

Ik verzoek u vriendelijk dit bedrag vòòr 1 januari 2019 over te maken. 
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Hoe komt dat mineraal aan zijn naam? (2) 
 

Inleiding. 
 
Zoals toegezegd in de vorige Amstellander wat meer achtergronden over de naamgeving.  
Nu komen c) naar de kristalvorm, d) naar het uiterlijk, e) naar de chemische samenstelling en  
f) naar een eigenschap aan bod. 
 
c. kristalvorm: Hier hebben wij vaak te doen met voorvoegsels zoals hexa-, tetra-, tri-, ortho-  
e.d..  resp. 6, 4, 3 en kristalrooster met 3-puntige symmetrie. Het voorvoegsel verwijst naar 
de opbouw (kristalstelsel) van dat mineraal.  
orthoklaas (1 ) Griekse klasis=breken, een veldspaat 
tridymiet (2 ) foto Bellerberg Eifel 
triploidiet  (3 ) foto Zuid-Australië 
tetrahedriet (4 ) 
 
d. uiterlijk, kleur en glans: zoals wij het met onze ogen waarnemen. 
hematiet (5 ) haima=bloed=rood 
purpuriet (6) purper 
azuriet (7) azuurblauw 
aquamarijn (8) waterblauw 
 
e. samenstelling: 
strontianiet (9)  naar de plaats Strontian in Schotland en bevat het element strontium 
cupriet (10) naar het eiland Cyprus en bevat cuprum=koper 
sideriet (11) sideros=ijzer 
plumbojarosiet (12) plumbum=lood 
 
f. eigenschap 
magnetiet (13) naar Magnesia, een Grieks gebied Thessalië  >magnetisch 
uraniniet (14) of pekblende een uraniumoxide >radioactief 
 
Ik vond ook nog een tongenbreker voor de micromounter: Bakhchisaraitseviet (15)  
 
Het tussen haakjes staande nummer verwijst naar de foto van dat mineraal. Deze foto’s zijn 
verkregen o.a. uit GEA,  internet, mindat. 
 
Tot zover wat achtergronden over mineraalnamen.  
Wil je nog wat meer weten over naamgeving en schrijfwijze, kijk dan eens naar de volgende 
artikelen het GEA blad uit 1984, volume 17 nr. 4. en over de Nederlandse 
voorkeursschrijfwijze van mineralen:  Nederlandse spelling van mineraalnamen, door 
Herman van Dennebroek en Wilfred Moorer ©  
Stichting Geologische Aktiviteiten (www.gea-geologie.nl/mineraalnamen ) 
 
 
Gerhard Zevenbergen  
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15. De tongenbreker is genoemd naar Alexander Yu. Bakhchisaraitsev (1947-1998) 
Gevonden in de Kovdor Zheleznyl mijn, Kovdor massief, Noord-Rusland.  
Monoklien, ca. 3 mm. Komt zelden voor.  
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Sauerland excursie, voorjaar 2018 – door Dick Lassing 

Woensdag: 

Op 9 mei was de aanrij-dag en bij aankomst bij Famielienhotel Kameleon, gerund door twee 

Nederlanders, moest er natuurlijk eerst wat gedronken worden, omdat de meesten wel last van files 

hadden gehad.  Als diner hadden we schnitzels, schnitzels of schnitzels. 

                      

Donderdag: 

We gingen vandaag in colonne naar groeve Bleiwäsche. Vanaf de parkeerplaats was het best een 

eindje lopen en de vondsten vielen wat tegen. Wat kwarts, calciet  en wat dendriet-achtige dingen. 

Toen wij er aankwamen, was er al een groep Duitsers bezig, die wij later op de dag weer zouden 

terugzien. 
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De tweede groeve ,Thulen, moesten we kruip door sluip door binnengaan en vlak na ons kwam 

inderdaad dezelfde groep Duitsers weer aan. De meesten liepen naar een verse plek, waar zo hier en 

daar wat Galeniet gevonden werd. Schrijver dezes was zo eigenwijs om verder naar beneden in de 

groeve te gaan, waar ik wederom niet veel kon vinden. Toch kwamen daar wat leuke “Rotkopf” 

Calcieten vandaan  (naam zelf verzonnen) en die deelde ik wat uit. Wat ik nog niet verteld heb, is dat 

sommigen van ons, qua conditie, het niet zagen zitten om iedere groeve met ons in te gaan en zij 

bleven bij de auto’s wachten. Terug gingen we ieder onze eigen weg, per auto natuurlijk: sommigen 

gingen tanken en inkopen, anderen naar een museum in Brilon en het gezamenlijke diner was 

wederom schnitzels en schnitzels. 

                              

Vrijdag: 

Na het ontbijt gingen we om 9 uur richting groeve Brühne Weiken te Kallenhardt. Daar kregen we 

eerst een diapresentatie over het bedrijf en hoorden hoeveel miljoenen ze omzetten en wat ze er 

allemaal van maakten. Erg interessant , maar sommigen wilden gaan hakken. Toen de wandeling 

naar de groeve ook nog twee keer onderbroken werd door praatjes ter plekke werden er een paar 

groen en geel van het ongeduld. Wat dan wel weer aardig was, is dat ze de slecht ter been zijnden 



 

10 

met een auto naar beneden brachten. De vondsten waren niet heel veel, wat Malachiet hier en daar 

en wat kwarts. 

        

Rookkwarts (stuk is 12 cm lang) en roodgele kwarts (6 cm lang) 

We zaten te azen op een plek waar afgegraven werd en die zou tijdens de lunch vrijkomen, maar de 

werklieden van een ingehuurd bedrijf dachten daar anders over en gingen stug door. Daar en evenals 

links achterin de groeve, waar af en toe wat naar beneden rolde, was het te gevaarlijk om te komen. 

Wat wel veel gevonden werd daar, gewoon op de grond, waren de kwartsdubbeleinders. Als je even 

de kleur en vorm doorhad, zag je er heel veel.  

Langste = 2 cm 

 

De tweede groeve van de dag was Brühne am Himmelberg. We waren door de ochtend een beetje 

verlaat , maar gelukkig was er nog iemand en die wees ons de weg. We moesten zelf het hek 

provisorisch op slot doen als we weggingen. Daar hoefden we voor de verandering níet ver te lopen, 

want bij een toegangsweg naar een lager gedeelte in de groeve lagen flinke rotsblokken met een 

waar paradijs aan Malachiet, waar we de rest van de tijd doorbrachten met hakken en verzamelen !

               

Detail en…………………………………………………………………………………een stuk van 21 bij 13 cm 
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Ook hier werden (superlelijke, haha) Calciet en hier en daar wat roodgele kwarts gevonden. 

    

Calciet 6 cm lang en het stuk met de kwarts is 4,7 cm lang 

Bij het weggaan kwam er een discussie over het eten en spontaan werd besloten om met z’n allen 

‘buiten de deur’ te gaan eten in Olsberg en zo gezegd, zo gedaan. Voor de verandering stonden er 

schnitzels op het menu, maar ook wat andere dingen, eindelijk. 

Zaterdag: 

We gingen op weg naar Groeve Hohe Liet en bovenaan was er een prachtig uitzicht 

 

We moesten dus een heel eind lopen rechtsom en éénmaal beneden had ik op een gegeven moment 

een vreemde gewaarwording: het was bijna doodstil. Niemand kon wat vinden en het normale geluid 

van hakkende mensen bleef achterwege !! 

 

We liepen terug en gingen op weg naar Groeve Rohde 

te Adorf. Hier was ‘linksaf’ een storthopen plek en 

rechtsaf meer de echte groeve. Veel was er niet te 

vinden, op het laatst kwam hier toch nog wat mooie 

Calciet te voorschijn.  
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Als afsluiting gingen we nog naar het mijnmuseum Grübe Christiane. Dit was een stoffig museumpje 

met een grappig treintje buiten de deur. Verder valt hier niet veel over te zeggen. 

 

 

 

 
 

 

Dick Lassing 
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“15 vragen aan….” Gerhard Zevenbergen 

Voor ons is de woning van Gerhard en Jo in Amsterdam-Noord een bekende plek. Zeer geregeld 
houden we hier de bestuursvergadering.  
En daar waar we normaal een agenda afwerken, was het nu enkel de beurt aan Gerhard om eens wat 
te vertellen over zijn eigen verleden, de liefde voor de mineralen…..en heel veel andere hobby’s, 
bezigheden en clubjes. Maar vooral ook over de begindagen van GEA kring Amstelland.  
We beseffen ons nu ineens dat het afzwaaien van Gerhard als voorzitter wel heel snel nadert. Het is 
dan ook niet meer dan logisch dat Gerhard dit maal aan de tand wordt gevoeld.  
 
Personalia:  
Naam:    Gerhard Zevenbergen  
Geboren in:    Geboren in 1936 te Amsterdam 
Getrouwd met:   Jo Zevenbergen-de Kleijn 
Kinderen:   Zoon Bob ( 56 jaar ) en dochter Yvonne ( 53 jaar ) en 4 kleinkinderen  
Bij GEA Amstelland sinds: De oprichting op 1 december 1983 
 

 
                                                 
De ballonnen met “60” erop hangen nog in de kamer. “Onlangs hebben wij ons 60 jarig 
huwelijksfeest gevierd. Binnenkort gaan we nog een weekendje weg met kinderen en kleinkinderen”. 
Gerhard verteld trots hoe goed de vier kleinkinderen het doen. “Beide meiden hebben een 
mastergraad in de psychologie behaald. Mijn ene kleinzoon is ontwikkelaar van software en robotica, 
terwijl mijn jongste kleinzoon in de derde klas van het Atheneum zit.  
We zijn net zo trots op onze zoon Bob  (beheerder ICT op grote scholengemeenschap in Woerden) en 
onze dochter (onderwijsassistent)”.  
Maar het familiegeluk werd wreed verstoord door het overlijden van de schoondochter van Gerhard 
en Jo, afgelopen voorjaar.  
 
Gerhard werd geboren in de Javastraat. Samen met zijn oudere broer Dirk groeide hij op in een 
gelukkig gezin. Moeder was huisvrouw en zijn vader brigadier bij de gemeentepolitie. De lagere 
school doorliep Gerhard op de hoek van de Zeeburgerdijk, bij het zogenaamde “Kippenbruggetje” 
langs de spoorbaan . 
“Ik kan me vooral herinneren hoe we vanaf hier zwaaiden naar de jonge soldaten die in treinen 
voorbij kwamen. Zij waren in verband met de politionele acties op weg naar Indonesië”.  
 
“Begin 1946 ben ik bij de padvinderij gegaan, eerst bij de welpen waar ik het tot grijsbroer  
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(drie strepen) bracht, vervolgens naar de verkenners waar ik uiteindelijk patrouilleleider (twee 
strepen) ben geworden. Het was een leerzame tijd, moet ik zeggen”. 
 
“In 1948 naar de HBS gegaan. Hier gekozen voor HBS-A, oftewel de talenkant. Tot op de dag van 
vandaag een beetje spijt van gehad. Eigenlijk lag mijn hart bij de wis- en natuurkunde en vooral de 
chemie. HBS-B was een betere keuze geweest. In 1953 kwam ik van school”. 
Hierna op de wel bekende “blauwe maandag” ook nog een opleiding tot radiomonteur gevolgd. Deze 
heb ik niet afgerond. 
Ik ben toen gaan werken bij een servicebureau met een maandsalaris van 75 gulden en een 
werkweek van 40 uur. Wij verzorgden daar de administraties van bedrijven met behulp van 
ponskaarten.  Het zgn Hollerith-systeem van IBM. Enige van mijn ‘klanten’ waren nutsspaarbanken.  
Ik kreeg toen te maken met mensen van het rekencentrum voor spaarbanken om de overdracht naar 
dat centrum (centralisatie) te begeleiden. Mijn bedrijf ging verhuizen naar een nieuw kantoor in 
Amstelveen. Daar had ik geen trek in, ik zat in hartje Amsterdam met terrasjes voor tussen de 
middag. Dat vond ik teveel ‘inleveren’. Inmiddels had ik een aanbieding gekregen om te komen 
werken bij het spaarbank rekencentrum. In 1969 heb ik de overstap gemaakt naar het 
Computercentrum Bondsspaarbanken (de banken  van de S met de punt ). Ironie, ruim een halfjaar 
later gingen we naar Woerden in een gebouw dat helemaal was toegerust voor computers. Ik heb de 
hele overgang van ponskaart t/m computer van nabij meegemaakt. Een dynamische tijd. 
Hier heb ik uiteindelijk diverse functies bekleed waaronder afdelingschef. In 1996 ben ik vervroegd 
met pensioen gegaan”.  
 
Het eerste deel van mijn werkzame leven werd onderbroken. Ik moest s ’Konings wapenrok gaan 
dragen. In februari ’56 ben ik opgekomen bij het wapen luchtdoelartillerie LuA in Ossendrecht  
(tegen de Belgische grens) bij het onderdeel 2-Kornwerderzand.  
Ik herinner mij nog dat het toen stervenskoud was. De eerste twee maanden basistraining  bij minus 
10-15 graden en tot kniehoogte sneeuw. Een jongen hield zijn tong tegen de kolfplaat van zijn 
geweer en zijn tong zat vastgevroren.  Toen het begon te dooien kwam er bevel uit Den Haag dat 
veldoefeningen niet meer mochten. 
In die periode werd ik geselecteerd voor een officiersopleiding maar tijdens de diverse 
toelatingstests brak ik mijn duim en was ik een illusie armer. Vervolgens de onderofficiersopleiding in 
met als specialisme radarmonteur.  Voor de eindtest ben ik geslaagd en werd wachtmeester  
(een sergeant mét hersens) radarmonteur titulair. Even de wedde (=soldaten salaris) de eerste 2 
maanden, let wel guldens tijdperk, 0,75 cent per dag, in de volgende 4 maanden 1,00 p.d., toen 1,25 
p.d. want ik was inmiddels korporaal geworden”.  
                                                                                                                          De gipscollectie van Gerhard 

Als beginnend wachtmeester 
ontving ik 1,75 p.d. Ik werd toen 
gedetacheerd in het LuA 
Schietkamp in Den Helder.  Ik was 
op standplaats Botgat, nu een 
natuurgebied, met 5 korporaals 
en 1 soldaat verantwoordelijk 
voor de veiligheid tijdens de 
schietoefeningen op een vliegtuig 
die een zak sleepte waarop met 
scherp werd geschoten. Tijdens 
dat schieten mochten er geen schepen in dat gebied varen en dat konden wij met de radar zien. 
Kwamen deze er toch (vooral vissersschepen), dan moest het schieten worden onderbroken en 
werden de schepen gewaarschuwd. Inmiddels wachtmeester effectief geworden en had toen een 
wedde van 175,- per maand. Ik heb daarvan toen best wel kunnen sparen. Na 21 maanden dienen 
werd ik weer burger. De dienstplicht was toen 18 en voor specialisten 21 maanden. Terugkijkend op 
mijn diensttijd heb ik die nooit als verloren tijd ervaren, hoewel niet alles even nuttig was”. 
 
“In 1958 getrouwd en 7 jaar plezierig ingewoond in de Watergraafsmeer. Ook toen was er 
woningnood.  Wij hadden daar een deel van een bovenetage. Met twee kleine kinderen werd dat 
veel te klein. Wij kregen toen een woning aangeboden en zijn in 1965 verhuisd naar Amsterdam- 
Noord. ”Wie gaat er nou in Noord wonen?” Wij dus. Nu is Noord ‘booming’”. 
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Hoe is de belangstelling in mineralen/geologie ontstaan? 
“In 1977 gingen we met het gezin in de Opel Kadett naar de Harz. In de omgeving van  
Clausthal-Zellerfeld zagen we zwarte hopen steen langs de zijkant van de weg, waarin diverse 
mensen aan het “grutten” waren. Van een Duits stel kregen we toen een stukje steen, wat later 
chalcopyriet bleek te zijn.  
Een paar dagen later zijn we met schepje zelf gaan zoeken en werden we stante pede aangestoken 
door het mineralenvirus. Thuis gekomen een mineralenboek gekocht. Er ging echt een wereld voor 
me open. Later hoorde ik van de GEA beurs in de Marcanti-hallen. Hier heb ik me ook laten 
inschrijven als GEA lid”. 

 
Waar gaat je voorkeur naar uit? 
“Ondanks dat ik een knap fossiel niet zou laten liggen, gaat 
de voorkeur toch echt uit naar mineralen.  
Vooral door de vorm, kleur en uiterlijke schoonheid. En dan 
in het bijzonder calciet en gips”.  
 
Heb je thuis ook een verzameling, b.v. een vitrinekast met 
mooie mineralen? 
“Ja. In de woonkamer staat het één en ander en ik heb nog 
een aparte kamer waar veel staat. Onder andere mijn kast 
met UV verlichting/mineralen en veel lades met zelf 
gevonden stenen. Altijd leuk om hier te bivakkeren”. 
 
Wat vond je familie van deze belangstelling? Kregen zij ook 
interesse? 
“Jo vindt het wel een aardige bezigheid en ging in het 
verleden ook mee op de excursies van GEA. Maar 
bijvoorbeeld moeilijke wandeltochten naar onder meer de 
Berliner Hütte in Oostenrijk maakte ik met mijn zoon Bob.  
Vol trots lieten we dan onze zelf gevonden granaten zien 
…van ongeveer 1 cm. Maar Jo en Yvonne hadden wachtend 
beneden in het dal tot 2-3 cm grote kristallen gevonden. Ja, 
mooi is dat!!”. 
 
 

Ga je tijdens de vakantie ook speciaal op pad om te verzamelen? 
“Ik besteedde er geen hele vakanties aan. Vaak deden we een dagje “cultuur” om de volgende dag 
mineralen te zoeken. Er was altijd een goede balans”. 
 
Besteed je thuis veel tijd aan de verzameling? 
“Het zou voor veel mensen wel een bekend verhaal zijn. Maar als je gepensioneerd bent, denk je 
zeeën van tijd te gaan/kunnen besteden aan hobby’s. Maar dat pakte in de praktijk anders uit. Nou 
moet ik zeggen dat ik ook veel andere bezigheden heb. Daarbij komt ook dat de belangstelling voor 
stenen de laatste paar jaar wat is afgenomen. Ik ben niet meer zo begeisterd als voorheen”. 
 
Hoe ben je bij GEA Amstelland terechtgekomen? 
“In 1983 werd er een oprichtingsvergadering door de voorzitter van de landelijke GEA, Piet Stemvers, 
belegd. GEA wilde ook een kring in Amsterdam oprichten. Hier was bijvoorbeeld ook Teun Albronda, 
Pauline Sehlhoff en niet te vergeten Hans Dijksman bij aanwezig.  
In een gekke bui riep ik toen: “als ik kan helpen”. Zodoende zit ik al vanaf dag één in het bestuur van 
GEA Amstelland. Ik deed de ledenadministratie en vanaf 1997 voorzitter van deze club. Wist je dat 
we in onze hoogtijdagen zelfs rond de 100 leden hadden. Tegenwoordig schommelt het tussen de 30 
en 40 leden”.  
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Heb je meegedaan aan een activiteit van kring Amstelland? 
“Vanzelfsprekend. Zelf vind ik de determinatiewerkgroep erg plezierig. Leuke groep en je steekt er 
ook wat van op”.  
 
Wat vind je van de lezingen? Wie is je favoriete spreker? 
“Prima, altijd een prima afwisseling. Favoriete sprekers zijn toch Piet Vierbergen en Salomon 
Kroonenberg. Als ik straks geen voorzitter meer ben, sla ik mogelijk een keer een lezing over fossielen 
over”. 
 
Kun je aanbevelingen doen ter verbetering van kring Amstelland?  
Jammer dat men over het algemeen komt “consumeren”. Af en toe hoopte ik op wat meer inbreng 
van de kringleden. Tenslotte zijn we allemaal vrijwilligers en moeten we met z’n allen die kar 
trekken”. 
 
Zijn er musea, internetsites waar je veel aan hebt gehad? 
“Naturalis en het Teylers museum. Mindat vind ik een prettige website waar je veel info over 
vindplaatsen van kun halen”. 
 
Heb je nog andere hobby’s of liefhebberijen? 
“Ik ben voorzitter van de bewonerscommissie, vind tuinieren bij onze caravan ontspannend. Verder 
heeft meteorologie mijn interesse. Een enkeling weet dat ik munten en dan specifiek Euromunten, 
alle landen en alle waarden verzamel. Ik zit op Seniorensport. Ja, ik kan zo nog wel doorgaan, maar 
dan begrijp je wel dat ik me niet verveel”. 
 
Meest geslaagde excursie? 
“Onze eerste onder leiding van Wim de Vries. Verder was onze Polen excursie uit 2002 heel 
bijzonder”.  
 
Mooiste vondst? 
“Dat is er één uit de begintijd, een geode met calciet uit de 
Juchem groeve”. 
 
Welke tip zou je de overige clubleden willen meegeven?  
“Een wat actievere inbreng in GEA Amstelland. Neem 
bijvoorbeeld ook eens iemand mee”. 
 
Lies en Erwin 
  



 

17 

België excursie, najaar 2018 – door Ed van der Kerff 

Verslag van de excursie naar Beez en Landelies, België, 15 en 16 september 2018. 
 
Aankomst 14 september  
Op vrijdag arriveerden de eerste deelnemers in hotel Beauregarde te Namen. Een hotel gekoppeld 
aan het casino van Namen en mooi gelegen aan de Maas net buiten het centrum. Gelukkig zaten we 
niet in het centrum want dat weekend was er ‘fête de Wallonie 2018’ en stond de stad bol van de 
muziek, dranktenten en ander feest gedruis (zo’n onthaal hadden wij niet verwacht!). Maar dat 
betekende ook dat er rond het hotel geen plekje voor de auto was te vinden. Bij de vraag aan de 
receptie van het hotel waar de auto geparkeerd kon worden werd ik resoluut naar een kleine dikke 
man met zonnebril verwezen die de parkeerplaats van het casino beheerde met zijn ‘vol-
automatische-op-afstand-bedienbare-slagboom-opener’. Maar om hem in werking te krijgen moest 
je wel € 5,00 bedieningsgeld afdragen. Oké geregeld. De kamerverdeling verliep enigszins chaotisch 
want twee dagen voor de excursie kreeg onze Lies bericht van het hotel dat er minder 
éénpersoonskamers beschikbaar waren dan gereserveerd. Maar Lies was aan de balie duidelijk pas 
du tout contente. Werd ook opgelost dankzij de bereidwilligheid van degene die het kortste stokje 
trok. Met 11 man hebben we een drie gangen diner genuttigd aan een lange tafel. Het was eten wat 
de pot schafte. Handig want dat gaat het snelst, De reservering bleek half pension dus alles was al 
betaald bij binnenkomst, er hoefde niet apart voor ieder afgerekend te worden na het eten.  

       
Zaterdag 15 september, eerste excursie dag Beez 
Na de nachtrust brak de zaterdagochtend aan. Prachtig weer, wolkenloze lucht. De giga citadel van 
Namen, waar sommige op uitkeken vanuit de hotelkamer, lag te blaken in de zon. We hadden een 
relaxed programma. Er stond 1 groeve in de planning waar we om 11.00 uur werden verwacht. Dus 
lekker rustig ontbijten en wat bijkletsen. Om 10.15 uur wilden we vertrekken, maar sommigen 
genoten te veel van de relaxte aanvang van de dag en rekten het ontbijt nog wat op. Maar om 10.35 
uur vertrokken we dan toch. Doel was ‘carrière de Beez’, ten oosten van Namen, nog geen 5 km van 
het hotel. Een kwartier later stonden we voor de poort. De rest van de deelnemers zouden vanuit 
Nederland rechtstreeks naar de groeve rijden. Dat verliep voor sommigen niet van een leien dakje. 
Om ± 11.45 u was iedereen er en werd er gemarcheerd met volle bepakking de groeve in van de 
firma Sagrex. Marga bleef met Mia bij de auto’s omdat Marga helaas niet kon mee lopen de groeve 
in. Toch heel gezellig dat ze erbij wilde zijn! Ze vond het ‘niet erg’. Ze had een stoeltje, een krantje en 
een boek en kon zich laven aan enig vocht en voedsel in een heerlijk zonnetje. Leuk van Mia dat ze bij 
Marga bleef.  
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De groeve lag er prachtig bij! We liepen diep de put in. Beneden aangekomen verrees voor ons een 
enorme wand loodrecht omhoog, onderdeel van nog maar een halve rompgebergte (versleten 
gebergte). Het hoofd bestanddeel van het gesteente was Belgisch hardsteen, een hard en dicht 
materiaal ook wel ‘petit granit’ genoemd omdat het zo hard is. Alleen graniet is vulkanisch van 
oorsprong en dit is sedimentgesteente. De ouderdom is van laat devonisch tot en met vroeg 
carboon.  
De oorsprong bevond zich in een diepe zee met veel leven. Het was geen oceaan, die is van basalt en 
is vulkanisch van aard. Het gesteente bevat dus veel organisch materiaal en wordt door de donkere 
kleur ‘kolenkalk’ genoemd. En omdat het een hoog H2S gehalte heeft stinkt het als je er op los hakt. 
H2S = waterstofsulfide, soms wordt ook wel de verouderde term ‘zwavelwaterstof’ gebruikt, het heet 
daardoor ook wel ‘stinkkalk’. Nou dat was te ruiken hoor! We vonden er vooral markasiet, prachtig 
goudkleurige kristalletjes op die donkere grijze ondergrond. Markasiet komt voort uit restanten 
organisch materiaal dat niet kalkhoudend was, bijvoorbeeld de zachte weefsels van orgaantjes. De 
groeve staat ook bekend om zijn calcieten, we hebben die weinig gevonden. We hadden ze 
waarschijnlijk meer aangetroffen als we in hogere lagen waren gaan zoeken. De calcium van de 
calcieten komt, simpel gezegd, dus wèl van de kalkresten van oud leven. Het is eigenlijk 
‘tweedehands’ kalk. Originele kalk is heden ten dage uiterst zeldzaam, omdat alle kalk wel een keer 
door het leven is opgenomen geweest.  
Markasiet en pyriet hebben dezelfde chemische formule (FeS2) alleen Pyriet is kubisch en markasiet 
orthorombisch van kristalstructuur. Het markasiet glom je tegemoet, maar of dat ook zo blijft is de 
vraag want het wordt meestal donkerder na verloop van tijd. Iedereen vond uiteindelijk wel iets wat 
hij/zij mooi vond. 
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Terug van de groeve was er nog wat tijd over voor het diner. Sommigen gingen de stad in en ik ging 
de citadel beklimmen en heb genoten van een prachtig uitzicht over Namen en z’n omgeving. ’s 
Avonds hadden we weer een diner aan een nog langere tafel. Het eten vonden sommige de dag 
ervoor nog lekkerder. Nu was het vooral machtig en veel, een enkeling kreeg het voor elkaar om het 
bord geheel leeg te eten. Om 22.00 uur hoorden we een hevig geknal uit het centrum. Sommige van 
ons waren buiten aan het wandelen en hebben een fantastisch vuurwerk gezien, oogverblindend 
mooi. Zelf heb ik af en toe half uit het hotelraam gehangen als het gebulder en geknal weer erg heftig 
werd. Er is waargenomen dat aan het eind van het spektakel een aantal kleine stukjes citadel in 
brand stond… 
 
Zondag 16 september, tweede excursie dag Landelies  
                

 
En dan is het zondag, weer een prachtig mooie blauwe lucht. Het zou zelfs warm worden vandaag. 
Om 9.30 uur stond het vertrek gepland. Oké het werd weer iets later… Deze dag was ons doel een 
groeve ten zuidwesten van Charleroi, en wel in Landelies. Het was een ritje van ruim drie kwartier 
met 7 auto’s. Erwin stelde voor dat ieder voor zich maar moest rijden op z’n eigen navigatie omdat 
het moeilijk zou zijn bij elkaar te blijven en vertrok als eerste. Maar een aantal vond het toch prettig 
om gezamenlijk op te trekken. Ik stelde voor om voorop te rijden. Nu is de verkeerssituatie best wel 
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ingewikkeld rond het hotel, maar om na 3 minuten, met het hotel nog inzicht, al ±70% van mijn 
volgers kwijt te raken is wel een dingetje, Ik kwam uiteindelijk met nog maar één volger aan… Maar 
we kwamen er allemaal. Het was daar erg stoffig en dat was op de parkeerplaats goed te zien. De 
Fabriek (Calcaires de la Sambre S.A.) was op zondag nog volop steengruis (en stof!) aan het 
fabriceren. Marga installeerde zich weer tussen de auto’s en wij gingen goed gemutst op pad naar de 
grote imposante groeve.  

 
 
 
De kleur van het gesteente was over het algemeen lichter, het was dan ook een echte 
kalksteengroeve. Het vindt zijn oorsprong in het Carboon en staat bekend om zijn zeer zuivere kalk 
van ongeveer 99% calcium carbonaat (CaCO3). IJzer oxiden en magnesium oxiden vormen samen 
met kwarts de enige onzuiverheden. In de groeve zijn voornamelijk drie formaties ontsloten. Wij 
hebben vooral gezocht in formation De Neffe (NEF) de onder etage Moliniaciaan van het Viséen ± 
340 Ma oud (de stratigrafische namen zijn vooral regionaal van belang en zijn in de internationale 
geologische ouderdomsoverzichten niet terug te vinden). We zochten in de noordelijke groeve die je 
via een tunneltje kon bereiken. Ook deze groeve was erg diep. en had nog prachtige terrassen die 
popelden om afgegraven te worden. In de wanden waren de schuine lagen van het gesteente mooi 
te zien. Het was vooral zoeken tussen de grote hoeveelheden brokken kalk. In die brokken kon je 
soms mooi de holtes zien met kristalletjes. Tijdens het hakken in de zon, met klotsende oksels en 
werkzweet op onze ruggen, gaven de kristalletjes zich bij menigeen niet gauw gewonnen! Wij 
hebben overwegend calciet kristallen aangetroffen en er zaten mooie bij. Direct bij aankomst werd al 
een topstukje gevonden. Die gaat verloot worden, alleen weet de vinder dat nog niet (smile).  
 
Vertrek 
De excursie werd om 14.45 uur afgesloten en ik denk dat iedereen wel tevreden was over zijn/haar 
vondsten van deze dag en dit weekend. Nadat we Marga hadden afgestoft, die tussen de auto’s was 
gebleven, vertrok rond 15.30 uur iedereen weer naar huis. Eigenlijk zou het leuk zijn om voor het 
vertrek uit de groeve een soort nabespreking te houden waar ieder zijn vondsten kan laten zien. Nu 
is iedereen vertrokken zonder van elkaar te weten wàt men gevonden heeft. Maar dat is verder aan 
de organisatie en die gaan we natuurlijk wederom bedanken voor de goede voorbereidingen en 
begeleiding.  
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Veel dank Erwin en Lies, voor de mooie locaties en het prima hotel en Vera voor de goed verzorgde 
map, we hebben genoten! 
 
Ed van der Kerff 
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Wat verder nog in 2018? 

 

Vergeet het niet, de laatste kringactiviteit in 2018: 
 

VIERING 35 JARIG JUBILEUM GEA AMSTELLAND!!  
 

Op zaterdag 8 december   
                                      De Meent, 14.00-17.30 
 
 
De Werkgroep determineren komt in 2018 nog bijeen op: 
21 november en 12 december    
 
 

Zet deze data vast in je agenda van 2019: 
 

De kringavonden zijn op 8 januari, 5 februari, 5 maart, 2 april, 7 mei, 3 september,  
1 oktober, 5 november en 10 december. 
 

Voor de werkgroep determineren zijn de volgende data vastgelegd: 
16 januari, 20 februari, 20 maart, 17 april, 15 mei, 18 september, 16 oktober, 20 november en  
11 december. 
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Kringavonden: Voorjaar 2019 

8 januari: Robin van der Ploeg – Klimaatverandering in het geologisch verleden 

Met het klimaatakkoord van Parijs hebben wereldleiders afgesproken om de opwarming van de 
Aarde in de 21e eeuw te willen beperken tot maximaal 2 °C, om de negatieve gevolgen van 
klimaatverandering tegen te gaan. Maar hoe realistisch is deze doelstelling, en wat zijn de mogelijke 
gevolgen als we die grens van 2 °C passeren?  
In deze lezing zal de spreker van vanavond laten zien hoe studies naar klimaatverandering in het 
geologisch verleden kunnen bijdragen aan betere voorspellingen voor de toekomst. In het bijzonder 
zal Robin ingaan op de koolstofkringloop en de klimaatgeschiedenis van het Cenozoïcum, het tijdvak 
van 65 miljoen jaar geleden tot nu. 

 

5 februari: 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 evenals de 
evolutie van deze dieren en hun veren en hoe het vliegen eigenlijk werkt. 
Paul zal een aantal vogelfossielen (botjes, veren, pootafdrukken)  meenemen ter illustratie. 
 

5 maart: Wim Bruines  – Fluoriscerende mineralen 
Vanavond een lezing over het natuurkundige fenomeen bij diverse mineralen;  fluorescentie.  
Los van mooie voorbeelden, wordt ook helder verklaard wat er nu eigenlijk in de steen gebeurd 
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 april: Sebastiaan de Vet – Geologie van het zonnestelsel: van meteoriet tot planeet 
Gesteenten en landschappen van vaste hemellichamen hebben fascinerend verhalen te vertellen. Ze 
ontstaan door de continue wisselwerking van landschapsvormende processen die van binnenuit en 
buitenaf het oppervlak van het hemellichaam vormgeven.  
Het meteoriet- en planeetonderzoek probeert op basis van geologische en landschappelijke kennis die 
opgedaan is op aarde de ontwikkeling van het zonnestelsel aan het licht te brengen. Aan de hand van 
parallellen, experimenten en prachtige satellietbeelden bekijken we in de lezing hoe meteorieten en 
planeetlandschappen de 4.6 miljard jaar durende ontwikkeling van deze hemellichamen hebben 
vastgelegd.  
En dat je met wat landschappelijke kennis je niet hoeft te beperken tot de rotsachtige hemellichamen 
bewijst de (dwerg)planeet Pluto. Op deze ijswereld doen de landschapsvormende processen zo 
bekend aan, dat het landschap in sommige opzichten lijkt op die van de rotsplaneten. Ontdek in deze 
lezing hoe de geologie je op een andere manier naar het zonnestelsel leert kijken. 
Sebastiaan de Vet onderzocht hoe je kennis van het aardse landschap en gesteente kunt gebruiken om de 
ontwikkeling van andere planeten te begrijpen. Hierover schreef hij het boek ‘Praktisch planeetonderzoek voor 
de zaterdagochtend’ (2016). Momenteel zet hij zijn werk voort in het meteorietonderzoek bij Naturalis en is 
hij actief op de Utrechtse sterrenwacht Sonnenborgh.  

 

7 mei: Hanco Zwaan – Diamanten 

Een lezing over de meest kostbare steen onder de edelstenen. Het ontstaan, de mijnbouw en de 
mythes rond de diamant passeren de revue. Ook wordt dieper ingegaan in het synthetisch fabriceren 
van diamanten. Diamonds are forever. Hanco laat zien dat deze slogan klopt. 
Hanco Zwaan is conservator Mineralen en Edelstenen bij Naturalis en hoofd van het Nederlands 
Edelsteen Laboratorium. Ook is hij voorzitter van de gemmologische commissie van de World 
Jewellery Confederation.  
Daarnaast heeft hij talrijke werken gepubliceerd over andere edelstenen en mineralen.  
Hij bestudeert de processen in de aardkorst die hebben geleid tot de vorming van edelstenen. 
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Zaterdag 8 december 2018: 

 
VIERING 35 JARIG JUBILEUM GEA AMSTELLAND  en 

AFZWAAIEN van onze voorzitter Gerhard Zevenbergen 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Gerhard houdt het voorzitterschap  na 21 jaar  

voor gezien 
 


