
 

 

 

 

 

 

           
                                                                                                                  

                                         

Onze oud voorzitter heeft de krant   gehaald!                

De Amstellander 
Voorjaar 2019  

 

 

 

 

 
  

NR
52 



Bestuur en nuttige informatie        

Voorzitter:  
Vacant 
Secretaris: 
Marjoleine Brouwer 
Eastonstraat 52 
1068 JA Amsterdam 
E-mail: geakringamstelland@gmail.com 
Tel. 020-6108479 
 

 
 
Penningmeester: 
Vera Klippel 
Geerdinkhof 46 
1103 PR Amsterdam 
E-mail: veraklippel@tiscali.nl 
Tel. 020-6901640

Algemene bestuursleden: 
Erwin Donkers 
Eendrachtlaan 61 
3621 DE Breukelen 
E-mail: erwin.donkers@planet.nl 
Tel. 0346-216782 

 
Redactie: 
Heleen van Rootselaar 
Email: hvanrootselaar@hotmail.com

 
Lies Grol  
Saffierstraat 242 
1074 GZ Amsterdam 
E-mail: Liesgrol@hetnet.nl 

 
 
 
 

Tel. 020-6719102 
 
Heleen van Rootselaar 
Soetendaal 88 
1081 BR Amsterdam 
Email: hvanrootselaar@hotmail.com 
Tel: 020-6449244 

Excursie-commissie: 
Erwin Donkers 
Vera Klippel 
Lies Grol 
 
Website: www.gea-geologie.nl

 
             
Donatie Lidmaatschap Stichting GEA per 1.1.’19: €35,- + Kringbijdrage: Leden incl. 
gezinsleden €20,- in één totaalbedrag van €55,- per jaar, graag vòòr 1.1.2019 overmaken 
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 januari van het lopende jaar. Opzegging dient schriftelijk 
te geschieden, minimaal 1 maand voor het einde van het lopende jaar.  

 
Kringavonden: 
Wanneer:                                             Als regel 1e dinsdag van de maand, aanvang 20.00 uur  
Waar:                                                    Ontmoetingscentrum “De Meent - zaal 1“  
                                                               Orion 3, 1188 AM, Amstelveen tel. 020-6438015  
 
Determinatie-avonden:  
Wanneer:                                             Als regel de 3e woensdag van de maand om 19:45 uur.  
Waar:                                                    Bankrasflora, Jeanne d’Arclaan 8, 1383 BA Amstelveen.  
                                                               €20,- per seizoen, (sept. -mei) te voldoen per sept.  
 
Leesmap:  
Informatie:                                           Per 1.1.2019 is deze dienst stopgezet. 
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Van het Bestuur 
 
Beste kringleden,  

Afgelopen half jaar was weer een bewogen periode. Zowel in positieve – als minder 
positieve zin. 
We denken nog met veel plezier terug aan ons 35 jarig jubileum, afgelopen december.   
Ook mogen we ons verheugen op een aantal nieuwe leden. We bespeuren zelfs een lichte 
groei in het aantal geïnteresseerden die dat omzetten in een lidmaatschap bij GEA 
Amstelland. 

Een ander fijn vooruitzicht is dat de voorjaarsexcursie 2019 rondom Hemelvaart geregeld is. 
Na jaren wordt deze weer georganiseerd met een lokale gids die het gebied op zijn duimpje 
kent. Nu hopen dat het weer en de vondsten meezitten! 

Vanaf dit voorjaar maakt Heleen van Rootselaar deel uit van het bestuur als algemeen 
bestuurslid. “Heleen, fijn dat je je kennis en enthousiasme gaat inzetten voor onze kring”. 

Natuurlijk maken we ons zorgen over de gezondheid van een aantal leden zoals Lies, Thea en 
Guus.  
We hopen ze snel weer in ons midden te mogen verwelkomen op één van de kringavonden. 

Het seizoen 2018-2019 is nagenoeg afgelopen en wij gaan ons weer klaar maken voor de 
vakantie. Ook dit seizoen hadden de kringavonden weer een grote diversiteit aan 
onderwerpen. Mocht u zelf met een idee voor een lezing of misschien wel voor een andere 
opzet rondlopen, zoals een workshop, laat het ons eens weten. 

We wensen iedereen een hele fijne zomertijd en zien u graag weer op 3 september met een 
lezing van Terry Elsten over Nepal. Heel veel leesplezier! 

 
Het bestuur van GEA kring Amstelland 
 

 
Bedankt! 
 

Beste leden,  
Graag wil ik ook via dit medium nogmaals bedanken 
voor de fraaie cadeaus die ik bij mijn afscheid als 
voorzitter/bestuurslid van jullie heb mogen ontvangen. 
Met veel plezier ben ik (vooral) landschappen aan het 
fotograferen (zie bv. hiernaast), daarbij de tijd op mijn 
nieuwe horloge in de gaten houdend. Thuis geniet ik 
maandelijks van de Quest met mijn ‘eigen’ glossy in het 
achterhoofd.  
Ik voel mij dan ook zeer bevoorrecht. 
Allen nog hartelijk bedankt, Gerhard 
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Van de Penningmeester 
 
 
Hieronder treft u het jaaroverzicht over 2018 aan en de specificatie van inkomsten en uitgaven.   
 

 
 

Inkomsten boekjaar 2018 

Begrotingspost Begroot 
2018 

Resultaat  
2018 

Begroot 2019 

Kringbijdragen leden €   666,00 €   648,00 €   720,00 
Donatie St GEA € 1080,00 € 1050,00 € 1225,00 

    
Bijdrage leesmap €    80,00 €    64,00 €   0 
Bijdrage 
determineeravonden 

€  180,00 €  180,00 €   180,00 

Diverse baten (*) €  800,00 € 2271,78 €   800,00 
Nadelig saldo €  476,00 €   393,52 €   470,50 
 ________ ___________ __________ 
Totaal € 3282.00 € 4607,30 € 3395,50 

 

Uitgaven boekjaar 2018 

Begrotingspost Begroot 
2018 

Resultaat 
2018 

Begroot 2019 

overgedragen donaties St 
GEA 

€ 1.080,00 € 1.050,00 € 1.225,00 

Huur De Meent 2018 €   510,00 €    519,00 €    526,50 
Huur de Meent 2017  €      57,00 €        0,00  
Huur Jeane d'Arclaan 
(determineren) 

€   180,00 €    180,00 €    180,00 

Verzekeringen €   142,00 €    143,13 €    144,00 
Abonnementen leesmap €     70,00 €      70,00 €       0,00 
Bestuurskosten incl extra 
vergaderingenen attenties 

€   200,00 €    281,78 €   200,00 

Sprekers €   600,00 €    570,00 €   600,00 
Onvoorzien (*) €   500,00 € 1.736,39 €   500,00 
 _________ _________ ________ 
Totaal € 3.282,00  

 
€ 4.607,30 € 3.375,50 

*Verantwoording:     
Nadelig saldo is dit jaar hoger uitgevallen dan andere jaren. Dit komt vnl door extra uitgaven 
jubileumdagdag 8 december, ondanks alle extra donaties. Ook bestuurskosten zijn dit jaar 
hoger uitgevallen. Oorzaak hiervan is het feit wij meerdere vergaderingen hebben moeten 
houden ook ivm jubileumdag en vertrek van voorzitter.    
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  Jaarafrekening GEA-Amstelland  2018 
  

Specificatie inkomsten onvoorzien 2017 2018 
   
Subsidie hoofdbestuur  € 141,00  € 137,00  
Subsidie "sprekers van ver”  €   83,41  €   30,88 
Opbrengst kringavonden  € 245,50  € 209,00 
Extra donatie kringleden  €   33,50  €    45,00 
Inkomsten excursiekosten   € 1.171,25 
Opbrengst grabbelton najaar    €   65,10 
Verkoop loten Grote Clubactie  € 249,00   € 234,00  
Verkoop loten  8 december  € 250,00   € 198,50 
Donaties tbv 8 december    € 181,05 
 ___________ __________ 
Totaal  € 2.271,78  

 

   
 

Specificatie inkomsten onvoorzien 2017 2018 
   
diversen prijzen                                                      
Aanschaf prijzen decemberavond 

€ 72   €    87,00 

Extra onkosten tbv 8 december    €   383,80 
Uitgaven kringavonden    €      31,50 
Uitgaven excursiekosten    € 1.081,00 
Betalingsverkeer     €     85,59 
Aankoop loten Grote Clubactie     €     67,50  
  ___________ 
Totaal  € 1.736,39 

 
 
 

 
 
 Ledenmutaties per 1.1.2019 
 
Per 1 januari hebben we zes nieuwe leden, vorig jaar is helaas 1 lid        
overleden, 1 lid heeft opgezegd en 1 lid hebben we moeten royeren  
vanwege het uitblijven van lidmaatschapsbetaling. In totaal dus een 
aanwas van 3 leden, waar we natuurlijk blij mee zijn.  
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Foto-impressie van de recente tocht van 3 van uw bestuursleden + 1 lid 
naar Marokko met Georeizen.nl: 

een aanrader! 
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Determineren bij Kring Amstelland 

 
Over de determinatie werkgroep. 
 
 
Elke derde woensdag van de maand zitten er een aantal leden van onze kring bij elkaar voor 
de “determinatie werkgroep”. Zo staat het in het GEA tijdschrift. 
Het lijkt ons leuk om voortaan in de Amstellander een verslagje te geven van onze invulling 
van deze avonden. Zoals de meeste van jullie weten werd de inhoud hiervan niet zo lang 
geleden nog georganiseerd door Fred Otto en Jan IJff. Na hun overlijden heeft Gerhard het 
een jaar overgenomen. In september jl. hebben we met elkaar besproken of en hoe we door 
wilden gaan. Besloten is toen om te inventariseren welke onderwerpen we interessant 
vinden, wat we willen doen op deze avonden en hoe dat vervolgens geregeld wordt.  
Rienk, Dick en ondergetekende houden “een vinger aan de agenda” en hebben daar 
onderling overleg over. 
 
We nemen het begrip determineren heel ruim en dat betekent dat we niet iedere avond 
(on)bekende grotere of kleinere mineralen zitten te bekijken om uit te zoeken wat het is.  Er 
worden ook af en toe korte praatjes over allerlei theoretische onderwerpen gegeven, 
meestal door Rienk. We zijn zelfs ook een avond bezig geweest om te proberen onze eigen 
hardheidstaafjes te maken. Het woord proberen geeft al aan dat dit niet helemaal succesvol 
verlopen is maar het was wel erg leuk en nuttig om te doen! 
 
Zoals gezegd, Rienk heeft een aantal korte voordrachten gehouden over eigenschappen van 
mineralen zoals kleur, hardheid, fluorescentie etc. En het is inmiddels traditie dat Ida (tot nu 
toe samen met Thea Pieck) iets over zwerfstenen vertelt in februari of maart. Ik heb laatst 
een korte presentatie over de verschillende veldspaten gehouden. En Gerhard heeft o.a. een 
presentatie over kwarts gemaakt.  
 
Dick is erg goed in het verzinnen van quiz-vragen en hij doet dat op verschillende manieren. 
De laatste keer had hij een aantal stenen met bijbehorende vraag, maar gelukkig ook een 
GEA maandblad waarin je het antwoord moest kunnen vinden. Zonder dit 
(geheugen)steuntje bleek bij de meesten van ons de kennis over mineralen en stenen toch 
te minimaal om de vragen te kunnen beantwoorden. Naast de algemene verhalen heeft 
Rienk ook een presentatie gehouden over bijvoorbeeld slakkenmineralen van Laurion 
waarna we allemaal een doosje steentjes uit Laurion kregen en de mineralen hierop zelf 
moesten proberen te zoeken, het echte determineerwerk dus!  
 
Op het programma staat nog zo’n soort presentatie, deze keer over de Alpen (Rienk), 
chemische proefjes (Rienk en Marjoleine) en de archeologie van Bonaire (Guus). En Dick 
heeft een onuitputtelijke hoeveelheid stenen met verhaaltjes erbij dus die zal ongetwijfeld 
ons nog verrassen met allerlei quizzen, raadsels en wetenswaardigheden.  
 
Al met al een veelzijdig en gevarieerd programma waar we zeker in september enthousiast 
mee doorgaan. Er zijn enkele mutaties dus misschien is er in september weer plaats voor 
nieuwe geïnteresseerden die mee willen doen. We zullen dat op de kringbijeenkomst in 
september laten weten.  
 
 
Marjoleine Brouwer 
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Weer eens iets anders. Een pittige woordzoeker met in onze hobby bekende woorden. Deze 
woorden kunnen zowel van links naar rechts als van rechts naar links voorkomen.  
Ook kunnen zij horizontaal, verticaal of diagonaal zijn verstopt. Sommige letters worden 
meermaals gebruikt.  
 
De overgebleven letters vormen de oplossing. Dit zegt iets over Amstelland. Succes! 
 

, 

 

Je oplossing insturen naar ga.zevenbergen3@hetnet.nl, hij moet uiterlijk 15 augustus a.s 
binnen zijn.  
Onder de goede oplossingen wordt op de kringavond 3  september het fraaie boek: 

‘De natuurwonDeren Der werelD’ verloot. 
    

G L A N S T R I L O B I E T E N E K R T 
O U V I J R Y L A N D E L Y S E S U I I 
O F R D E T E R M I N E R E N G O B A J 
L E A E N D E L A Z W A V E L G F U T D 
O V M V H E R C Y N I S C H N E R S R V 
T U S O N C R T E E N I P I G L O M A A 
N L T R E T S I S I T O S N H R M R W K 
O K E S L A L I E Z R T S A F E A O K E 
E A L T A A G A N F A J K A A V T V K I 
L A L H R P T R I A S K M K U O E L R N 
A N A E E S A E L R E R E L N R M A I O 
P P N U N D R P O N E C R U O G U T S T 
A I D V I L R S D P S H O V E L D S T K 
M J H E M E L V A A R T S D A G E I A E 
E P T L V V E D I E H G I L I E V R L T 
T G N I V I U H C S F A E I E M O K V T 
H D R U E L K P E E R T S H S A O C L A 
Y G N I D A L G N I R P S C T I N E A A 
S T R A W K E I T A T N E S E R P F K L 
T L A S A B R E M A H N E G O L O E G P 

 
AFSCHUIVING 
AFZIEN 
AGAAT 
AMETHYST 
AMSTELLAND 
BASALT 
DETERMINEREN 
DEVOON 
DOLINES 
EROSIE 
GEOLOGENHAMER 
GLANS 
HAKKEN 
HEMELVAARTSDAG 
HERCYNISCH 
KALIVELDSPAAT 

KRISTALVLAK 
KRISTALVORM 
KUBUS 
KWARTAIR 
KWARTS 
LANDELYS 
METAMORFOSE 
MIDOCEANISCHERUG 
MINERALEN 
MINERALIENWELT 
OVERLEGGEN 
PALEONTOLOOG 
PERMAFROST 
PLAATTEKTONIEK 
PORFIER 
PRESENTATIE 

SCHILDVULKAAN 
SHOVEL 
SPRINGLADING 
STREEPKLEUR 
TEYLERS 
TIJDVAK 
TRIAS 
TRILOBIETEN 
TYRANNOSAURUS 
VEILIGHEID 
VERPLAATSING 
VORSTHEUVEL 
VULKAANPIJP 
ZWAVEL 
 
met hulp van woorzoekerfabriek.nl 
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Verslag van Kringavond 8 december 2018 – door Ed van der Kerff 

Voorzitter Gerhard Zevenbergen Koninklijk onderscheiden.  
 

 
 
Feest in de Meent! De ballonnen zijn opgeblazen en de slingers opgehangen, Kring 
Amstelland bestaat 35 jaar, maar… zoals we allen weten is onze Gerhard sinds de oprichting 
in 1983 bestuurslid van de Kring en 22 jaar voorzitter! Doe dat maar eens na! Een prestatie 
van formaat die bekroond moest worden. Het bestuur van de GEA en het kringbestuur 
hadden daarom Gerhard voorgedragen voor een lintje. En op zaterdag 8 december j.l. kreeg 
Gerhard een Koninklijke onderscheiding opgespeld door burgemeester Eenhoorn van 
Amstelveen voor zijn geweldige staat van dienst bij de Kring Amstelland. Zeer verrast en heel 
bescheiden zei Gerhard dat het te veel eer was. Nee hoor Gerhard, het is zeer verdiend!  
 

Aanwezig waren leden van het bestuur van de landelijke 
GEA, leden van de kring, zijn vrouw Jo en familieleden. De 
burgervader was goed op de hoogte van Gerhards 
geschiedenis en fêteerde hem op een mooie speech. 
 
Hij had zelf ook wel enige interesse in de geologie, dat 
schiep meteen een band die tot uiting kwam in een 
geanimeerd interview door de burgemeester met Gerhard. 

Het interview ging over mineralen en geologie en vooral hoe Gerhards interesse hiervoor 
was ontstaan. Even later vertelde de burgemeester dat het Zijne Majesteit de Koning heeft 
behaagd om Gerhard tot Lid in de orde van Oranje Nassau te benoemen. Door een dijk van 
emotie was Gerhards spraakwaterval voor het eerst in 35 jaar opgedroogd! En ook onze 
kringleden betuigden hun waardering, ze hadden flink in de bus geblazen. Hij kreeg een 
camera, een horloge en een jaarabonnement op het tijdschrift ‘Quest’.  
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Tevens hadden een aantal leden een ‘GERHARD magazine’ gemaakt met herinneringen aan 
de voorzitter. Het magazine bevatte zelfs woordpuzzeltjes, daar heeft hij nu alle tijd voor… 
Zijn vrouw werd natuurlijk niet vergeten en kreeg een mooie bos bloemen.  
De voorzitter van de landelijke GEA, Hans Sanders, gaf Gerhard een bijzondere ‘steen’, een 
‘steen’ die niemand had en voorzien was van een inscriptie. Gevat zei Gerhard hierop dat 
elke steen uniek is. Hans memoreerde dat nog nooit een voorzitter van een of andere GEA 
afdeling een lintje had gekregen (maar is wel als lid van de GEA de vierde op rij, Joke en Piet 
Stemvers en Fred Tromp gingen hem voor). Verder speechte hij hoe bijzonder het is dat 
iemand zolang een bestuursfunctie had bekleed, niemand heeft nog tijd of hooguit maar 
voor een jaar of korter of eenmalig of…Dus deze onderscheiding is absoluut bij de juiste 
persoon op de revers geprikt. Gerhard zal nog wel een paar keer stevig achter de oren 
krabben voor hij werkelijk beseft wat hem is overkomen. 
  

 Felicitaties van Hans Sanders 
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De middag werd verder opgeluisterd met een boeiende lezing over de archeologie van de 
Noord/Zuidlijn, het Amstel landschap en het ontstaan van Amsterdam door Prof. Dr. J.H.G. 
Gawronski.  
En niet in de laatste plaats moeten we vermelden dat er een heerlijk buffet was bereid en 
klaargezet door onze leden Ida en Jeanne, dank daarvoor.  

 
Als laatste daad als voorzitter heeft Gerhard nog éénmaal de verloting van mooie mineralen 
geleid, en dat ging weer als vanouds met de nodige kwinkslagen. De Kring kan met trots 
terugkijken op een goed georganiseerde middag (chapeau bestuur!) en vooral op een 
sympathiek voorzitterschap dat we zeker zullen missen. We hopen dat Gerhard nog lang van 
onze kringavonden in goede gezondheid mag genieten, maar dan nu achterover leunend in 
z’n stoel. Gerhard het is je gegund, we danken je voor je tomeloze inzet, 35 jaar lang! 
    
Ed van der Kerff 
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“15 vragen aan….”  

Vandaag zijn we op weg naar Rienk Arnoldus in Haarlem. We kennen Rienk al enige 
jaren als enthousiast lid van onze kring. Daarnaast is hij secretaris in het landelijke  

 

Personalia:  
Naam:  
  Rienk 
Arnoldus  
Geboren in:  
  Geboren in 
1949 te Leiden 

Getrouwd met:  Lucienne 
Kinderen: Twee zonen en één dochter. Rienk is opa van vier 

kleinkinderen. 
Bij GEA Amstelland sinds: Najaar 2014 
 

 
 

 

 

69 jaar geleden kwam Rienk ter wereld in Leiden. Hij was de jongste van vier 
kinderen. Vader werkte bij de PTT en moeder was huisvrouw. “Misschien raar, maar 
één van de eerste herinneringen was dat ik weerman wilde worden. 

 Waarschijnlijk was ik pas drie of vier jaar”. In zijn zesde levensjaar verhuisde het 
gezin naar Alkmaar vanwege een promotie van zijn vader. “We waren een gelukkig en 
hecht gezin. We woonden na weer een aantal jaar inmiddels in Zandvoort. Mijn vader 
was in deze Noord-Hollandse kustplaats directeur van het postkantoor aldaar. Later 
begreep ik dat hij opnieuw promotie kon maken binnen de PTT, waarbij van ons gezin 
verlangd werd weer te verhuizen. Maar we hadden het fijn daar en hij had toen de 
keuze gemaakt daar te blijven.” 

“Door al het verhuis was ik een vroege leerling. Nog maar 16 jaar toen ik van school 
ging en ik vond het na mijn middelbare schooltijd lastig een goede keuze voor een 
vervolgopleiding te maken. Tijdens  een voorlichtingsdag van de UvA kreeg ik van een 
professor de tip om één jaar wiskunde te studeren aan de UvA. Goed voor de 
ontwikkeling en ik kon verder nadenken of meteorologie mijn richting was. 
Uiteindelijk was hiervoor ook veel wiskunde nodig. Al snel bleek dat wiskunde niets 
voor mij was. Ik bracht uiteindelijk na een maand of drie vooral mijn tijd door in zo’n 
typisch Amsterdams biljartcafé. Colleges liet ik links liggen. Samen met wat vrienden 
werd ik nog handig in het spelletje met de keu en het groene laken. Ik denk dat mijn 

Noot van de redactie: 

De geïnterviewde wil dit verslag niet op de openbare 
website gepubliceerd hebben, dat respecteer ik. 

Daarom ziet u hier enkele blanco pagina’s. 
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ouders wel een vermoeden hadden dat mijn hart toch niet bij wiskunde lag. Maar er 
werd de eerste tijd niet over gesproken.”  

“Een vriend van me studeerde geologie en hield er een spannend leven op na. Hij zat 
veel in het buitenland en kreeg hier zelfs een toelage voor. Dit bleek voor mij ook een 
goede keuze. Op de UvA heb ik mijn kandidaatsexamen gehaald.  Overigens heb ik 
tijdens mijn studie toch nog geregeld wat aan mijn “korte” wiskundestudie gehad. 
Daar waar medestudenten moeite hadden met wiskundige symbolen, was het voor 
mij al bekend terrein. Ik heb lang getwijfeld tussen geochemie of ertskunde. Het is 
geochemie geworden. Hiermee los je geologische problemen op met behulp van 
scheikundige methodes”.  

Zo heb ik in mijn studententijd gewerkt aan een groot project om de waterkwaliteit 
en dus vervuiling van de bovenloop van de Maas te analyseren. Maar wat is 
vervuiling?  Eerst moet er een soort van 0-meting zijn. Zodoende heb ik in Frankrijk 
veel onderzoek gedaan bij enkele bronnen van de Maas, op afgelegen boerenerven in 
de “middle of nowhere”, vol avontuur. Zo werd daar een medestudent ook nog in 
een weiland door een stier achterna gezeten, meetapparatuur en zijn sandalen 
achterlatend, rennend voor zijn leven.  
Ook twee zomers op Naxos, Griekenland. gezeten voor allerlei onderzoek zoals 
bijvoorbeeld onderzoek naar proto-dolomiet, een voorstadium van dolomiet. En de 
excursie onder leiding van professor Schuiling meegemaakt. Ik heb lang over mijn 
studie gedaan en op het moment dat ik klaar was, begon de twijfel. Een bevriend 
geoloog moest vanwege een oogziekte van zijn vrouw zijn buitenlands avontuur laten 
voor wat het was. Stel dat mij midden in de bush ook zoiets overkomt? ”. 

“Uiteindelijk gekozen om mijn lesbevoegdheid te halen. Hier werd vanuit de UvA zelf 
een opleiding op maat voor mij gemaakt. Op de eerste stagedag liep ik mee met een 
scheikundedocent. Ik heb toen uit een soort zelfvertrouwen, noem het bluf, 
voorgesteld de zojuist afgenomen proefwerken na te kijken. Hij was verrast. De 
volgende dag bleek dat mijn nakijkwerk geapprecieerd werd en stond ik, geheel 
tegen de regels, al op dag twee voor de klas. En dat heb ik met veel plezier gedaan tot 
mijn pensionering, drie jaar terug. Eerst op het Eerste Christelijk Lyceum in Haarlem, 
waar ik inmiddels al een tijd weer woonde,  vervolgens in Heemstede en de laatste 25 
jaar op het Kaj Munk college in Hoofddorp. Altijd in de bovenbouw. Eerst Havo/VWO 
en later alleen VWO. Met groot plezier woon ik in Haarlem met mijn vrouw Lucienne. 
We zijn al 46 jaar getrouwd”.  
Rienk heeft drie kinderen in de leeftijd van 29 tot 40 jaar. “Ze hebben alle drie een 
gezin en eigen carrière  opgebouwd en ik ben trots op ze”.  

Hoe is de belangstelling in mineralen/geologie ontstaan? 
“Het zat er al vroeg in. Ik heb altijd al belangstelling gehad voor vooral petrologie en 
mineralogie. Aan het begin van mijn studie rond 1968 ben ik gaan verzamelen ”. 
 
Waar gaat je voorkeur naar uit? 
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“Zoals aangegeven toch echt naar de mineralen en gesteenten. Eigenlijk het hele spectrum 
van de geologie vind ik boeiend. Alleen met fossielen heb ik weinig. Misschien wel als er ook 
een mooi chemisch verhaal aan vast zit”.  
 
Is je belangstelling tot een echte hobby uitgegroeid? 
“Ja, zeker sinds ik gepensioneerd ben. Het is heerlijk om een deel van de dag door één van 
mijn microscopen te turen. Ik heb onder andere een prachtige Leica stereomicroscoop. 
Vooral het onderzoeken met welk mineraal we van doen hebben, heeft mijn interesse. Zodra 
het eenmaal bekend is en het in een doosje zit, kijk ik er weinig meer naar om”.  
 
Heb je thuis ook een verzameling, b.v. een vitrinekast met mooie mineralen? 
“We wonen in een drive-in woning. Beneden heb ik mijn eigen kamer met vitrinekasten 
maar ook veel ladekasten. Ik verzamel vooral veel micromounts. De Eifel en Laurion in 
Griekenland hebben mijn grote voorkeur. Overigens heb ik op een aantal andere plekken in 
het huis een vitrinekast met vooral grote handstukken. Ook veel gesteenten en zelf 
gevonden mineralen”. 
 
Wat vond je familie van deze belangstelling? Kregen zij ook interesse? 
“De vakanties brachten we met het gezin meestal door in de Alpen. Vaak de noordkant, 
totdat we er achter kwamen dat het weer/temperatuur aan de zuidkant veel stabieler was. 
We maakten lange wandelingen, ook met de kinderen toen ze nog erg jong waren. Elke 
vakantie werd wel naar mineralen gezocht. De belangstelling is nu minder bij mijn kinderen. 
Die zijn vooral druk met de opbouw van hun gezinsleven en/of carrière ”. 
 
Hoe ben je bij GEA Amstelland terechtgekomen? 
“Ik was heel lang lid van GEA Kennemerland tot het moment dat die kring werd opgeheven. 
Daarna heb ik me aangemeld bij kring Amstelland. Toen ik in 2015 met pensioen ging ben ik 
gelijk ook lid geworden van Amathysta en kring Rijnland. Grappig om te constateren dat er 
per club sprake is van een verschillende sfeer en cultuur. 
Bij GEA Amstelland probeer ik met de anderen iets leuks te maken van de 
determinatiewerkgroep.  
Nu ik sedert een paar jaar wat meer tijd heb, wilde ik ook wat meer doen voor de landelijke 
GEA. Bij het hoofdbestuur was de functie van secretaris vacant. Voorzitter Hans Sanders en 
ik hebben een kop koffie gedronken om te kijken of het wat voor mij was. Zodoende ben ik 
in het hoofdbestuur terechtgekomen. Het is prettig dat het een duidelijk omkaderde functie 
is. Ik weet wat er van mij verwacht wordt”. 
 
Wat vind je van de lezingen? Wie is je favoriete spreker? 
“Zelf vind ik de variatie aan lezingen en sprekers wel prettig. Ik heb verder geen favoriete 
spreker”. 
 
Kun je aanbevelingen doen ter verbetering van kring Amstelland?  
“Nee. Fijn dat we zo’n leuke club hebben. Laten we dat vooral koesteren. Wat meer leden, 
ook voor de kringavonden, zou mooi zijn”.  
 
Zijn er musea, internetsites waar je veel aan hebt gehad? 
“Ik haal veel informatie van www.mindat.org. Het Teylers museum heeft een mooie oude 
collectie en ja…..we wonen tenslotte in Haarlem”. 
 
Heb je nog andere hobby’s of liefhebberijen? 
“Geocaching. Veel op Kreta gedaan, maar ook geregeld in Nederland.  
Voor mensen die hier niet mee bekend zijn; Het is de bedoeling dat je met hulp van 
coördinaten en aanwijzingen op zoek gaat naar een object, vaak verborgen in een blik of 
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koker. Het is wat dat betreft echt schatgraven. Er zit altijd een logboek bij waar je je 
gegevens in kwijt kunt. Het is echt spannend en je bent ook heerlijk buiten bezig. Verder kan 
ik me uitstekend vermaken met puzzelen, zowel Sudoku, maar ook met de fysieke 
legpuzzels. Heerlijk ontspannend ”. 
 
Favoriete vindplaats? 
“De Alpen, Griekenland en tegenwoordig de Eifel”.  
 
Bezoek je beurzen? 
“Soms bezoek ik beurzen. Gea beurs, die van MKA in Antwerpen en soms de NLC beurs in 
Haarlem. Maar ik koop zo goed als nooit een mineraal . Het is vooral sfeer proeven”. 
 
Mooiste vondst? 
Rienk haalt een mooi uitgekristalliseerd  Andalusiet handstuk uit het Sellraintal, Oostenrijk  
tevoorschijn uit zijn vitrinekast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welke tip zou je de overige clubleden willen meegeven?  
 
“Als je mineralen of van mijn part fossielen interessant vind, verdiep je  er dan eens wat 
meer in. Het kan je hobby verrijken en een extra dimensie geven. Het is altijd leuk om weer 
wat nieuws te leren”. 
 
Lies en Erwin 
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Agenda 2019 

 

De kringavonden in De Meent in Amstelveen zijn op 7 mei, 3 september, 1 oktober, 5 
november en 10 december. 
 
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. 

 
                             

De Werkgroep determineren komt in 2019 bijeen op: 
15 mei, 18 september, 16 oktober, 20 november en 11 december. 
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Kringavonden: Najaar 2019 
 
3 september: Terry Elsten – Geologische zwerftocht door Upper-Mustang, Nepal 
GEA staflid Kringzaken en Public relations Terry Elsten start het nieuwe seizoen met een mooie lezing. 
Een beschrijving van Terry: “Ik ben op veel plekken in Nepal geweest, maar nog nooit "on the other 
side" oftewel de regenschaduw kant van de Himalaya, de woestijn. Dit vroeg om een kleine expeditie, 
naar eigen ontwerp en met een klein gezelschap geologisch geïnteresseerden. De provincie Upper-
Mustang was tot jaren ‘90 van de vorige eeuw streng verboden gebied voor niet-Nepali. Nu open 
tegen betaling van een pittig permit bedrag. Je moet het echt willen. Nou, ik wilde wel. Er gaat een 
geologisch wonder voor je open, zodra je de bergen over bent. De ziel van het gebied wordt gevormd 
door de Kali Gandhaki vallei, waar je ammonieten vindt, die een tipje van de sluier oplichten van de 
geologische geschiedenis van de Himalaya, nergens zo zichtbaar als hier. Recente studies hebben 
aangetoond, dat het ontstaan van het gebergte toch niet helemaal zo is verlopen als in de boekjes 
stond...” 

1 oktober: Peter Slootweg – Korund 
Edelstenen zijn gewone mineralen die normaliter geen transparante of mooi gekleurde kristallen 
vormen. Door een samenloop van omstandigheden diep in de aardkorst wordt dit toch mogelijk 
gemaakt. Geologische processen als plaattektoniek, metamorfisme en erosie zijn de hoofdrolspelers 
in het ontstaan en aan de oppervlakte brengen van edelstenen. Het lijkt vaak of edelstenen zoals de 
saffier en robijn ( = korund ) alleen voorkomen in tropische gebieden, omdat zij daar veelal worden 
gewonnen. Dat komt omdat in natte tropische gebieden het gesteente veel sneller wordt afgebroken 
waardoor de veel hardere edelstenen overblijven en van nature geconcentreerd raken. Door nieuwe 
en oude rivierbeddingen te ontginnen die door edelsteen houdend gesteente lopen, worden het 
meeste korund gevonden.  

5 november: Herman de Swart - Archeologie en Paleontologie van grotten 
Grotten worden weleens “de schatkamer van de prehistorie” genoemd, en dat is niet ten onrechte. 
Talrijke vondsten van onze prehistorische voorouders zijn in grotten gedaan, bv. in Zuid Afrika, in de 
grotten van de Franse Dordogne en het Duitse Neanderthal en op het Indonesische eiland Flores (de 
“hobbit”). Skeletten, maar ook hun werktuigen, en hun ‘kunst’uitingen, denk maar aan de beroemde 
grotschilderingen van Altamira, Lascaux, of recenter ontdekt, die in de grot van Chauvet. In een grot 
in Zuid Afrika is zelfs een prehistorisch “schildersatelier” ontdekt. 
Ook resten van talrijke dieren uit de ijstijden zijn daar aangetroffen; mammoeten en neushoorns bijv. 
en natuurlijk het meest bekende dier uit grotten, de holenbeer. 
Aan al deze vondsten en hun geschiedenis wordt in de lezing (met veel plaatjes) aandacht besteed. 
Waarom vinden we al die zaken juist in grotten, waarom blijven ze daar zo goed bewaard, vaak vele 
tienduizenden jaren, hoe graven we de artefacten op, hoe bestuderen we de grotkunst, wat vertellen 
de fossielen ons over het leven in de ijstijd. 
De spreker beoefent de speleologie (het onderzoek van grotten) sinds 1965, werkte mee aan 
opgravingen in Zuid Frankrijk en publiceerde o.a. over de betekenis van prehistorische grotkunst. Hij 
gaf al eerder lezingen voor GEA Amstelland  

 
10 december:    Decemberavond                   
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. U KOMT TOCH OOK? 
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De bijzondere GEA-steen die Gerhard op 8.12.2018 
ontving uit handen van GEA-voorzitter Hans Sanders  

😉 
(foto: Gerhard Zevenbergen) 


