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aan:  
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                                                               €20,- per seizoen, (sept. -mei) te voldoen per sept.  
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Van het Bestuur 
 
Beste kringleden,  

Eind van het jaar, tijd voor een terugblik. 

Helaas hebben we wegens overlijden een lid moeten verliezen, maar voor de vereniging is 
het positief dat we een zestal nieuwe leden hebben. Het totaal aantal leden van onze GEA 
Kring Amstelland staat daarmee op 39. 

Een ander fijn vooruitzicht is dat de voorjaarsexcursie 2020 ook goed in de steigers staat. De 
bestemming wordt, na 9 jaar weer, Thüringen en er staan interessante zoekplaatsen op het 
programma! 

Met de gezondheid van bestuurslid Lies gaat het beter, dat is erg fijn om te horen. 

In onze ogen waren de kringavonden ook dit jaar weer veelzijdig en interessant. De oproep 
blijft bestaan: mocht u zelf met een idee voor een lezing of misschien wel voor een andere 
opzet van een avond rondlopen, laat het ons gerust weten. 

We wensen iedereen alvast fijne Feestdagen en een heel gelukkig en gezond 2020 en we 
hopen u te zien op de feestavond van 10 december en daarna bij de lezing op 7 januari. Heel 
veel leesplezier! 

 
Het bestuur van GEA kring Amstelland 
 
 
 

 
 
 
Winnaar puzzel Amstellander 52 
 

 

Beste mensen. Op de woordzoeker in de Amstellander voorjaar 2019 is, na een 
herinneringsmailtje,  uiteindelijk door 11 mensen gereageerd. Zij hadden allen de juiste 
oplossing “VIJFENDERTIG JAAR, NOG STEEDS ACTIEF” opgestuurd. Na loting op de 
septemberavond was Roos de gelukkige winnares van het boek!   

Gerhard 
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Nalatenschap van Thea Pieck 
 
Afgelopen zomer is ons gewaardeerd kringlid Thea Pieck overleden. Ze was altijd aanwezig op de 
kringavonden, had veel kennis over mineralen en ging tot op hoge leeftijd mee op de excursies. Het 
was de wens van Thea om haar mineralencollectie te verdelen onder de kringleden. 
 
Op 1 september hebben Heleen, Marjoleine, Vera, Ida en Erwin de collectie opgehaald en tevens 
gesorteerd. Hieronder ziet u een foto-impressie van de dag. 
 
 

                     Een deel van de mineralencollectie 

          “Lag er een naamkaartje bij?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Heleen, die soms hele bijzondere “mineralen”  tegenkwam. 
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Verslag voorjaarsexcursie Harz 29 mei t/m 2 juni ’19 – Ida Wesselius 
 
Op 28 mei vertrokken Marjoleine en ik om 10.30 uur naar de Harz om in Bad Suderode onze 
medereizigers van de club te ontmoeten. 
Na flinke files en een alternatieve route kwamen we vlak voor sluiting van de keuken in het 
restaurant van Bad Suderode, waar Marga en Vera zaten te wachten. De rest van de groep had 
dezelfde file problemen ondervonden als wij en kwamen al snel na ons binnen zetten. Na een 
gezellige maaltijd en een goede nacht in een keurige kamer bezochten we op donderdag het 
Schaubergwerk Büchenberg in Elbingerode. 

We krijgen hier de voorlichting die nodig is om een 
ondergrondse mijn te exploiteren. 
Een geologische uitbarsting, uniek in Europa, 
onthult de verschillende soorten gesteente. In de 
mijn kun je verder de mijnbouwtechnologie 
ervaren in volledige functionaliteit. De berg opent 
zich krachtig en in een diep rode kleur. In het 
midden van het erts, op het mijnterrein, kun je je 
vergapen aan de machtige ertsbedden. Wat 
hebben de mijnwerkers een inspanning geleverd 
met de vele gevaren om de mijn te ontginnen. 

Op naar Steinbruch Hornberg 
Een zeer belangrijke Kalkgroeve met een jaarlijkse productie van 600 000 ton die voor bouw-, 
chemie- en levensmiddelenindustrie gebruikt wordt. 
De kalkgroeve is sinds ca. 370 Mio jaar in het Midden- Devoon ontwikkeld en bevat mooie fossielen 
van Koraal. Voor 40 jaar is er nog afbouw beschikbaar. 
 

Marmer van Krockstein 
De hier sinds 12 jaar gewonnen marmer is een roodgekleurde fossiel kalksteen uit het Midden-
Devoon en wordt gebruikt voor wandafbouw en decoratie b.v. in de Berlijner Dom toren. 
Gevonden kan worden: rode marmer, blauwe Chalcedoon, rood IJzersteen, Calcietkristallen, 
Bergkristal, Limoniet, Spärosideriet en fossielen van Koraal. 
We wandelden door de groeve en konden eigenlijk overal stukken vinden waar we in geïnteresseerd 
waren. Iedereen vond de ijzermineralen met koraal. Prachtig toch! 
 

       

We sluiten de dag af in het Griekse restaurant Athos in Thale waar we gezamenlijk eten. 
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De tweede dag: op naar Ilfeld 

De vondst mogelijkheid zijn plantenfossielen uit het 
steenkool. 
De ijzererts groeve was vervuild maar bood toch nog 
verschillende mogelijkheden. 
Door het bos over smalle paadjes een prachtige 
route lopen, in een wand was Glaskopf te vinden, 
even zoeken en dan weer verder.  
Onze gids Mario wist precies waar we wat konden 
vinden. Verder klimmen door de bossen over nog 
smallere paadjes naar boven. 
Beneden in de diepte liep een snel stromend watertje, een prachtig gezicht. 
Mario wees ons waar we beneden konden zoeken. Wel even super stijl naar beneden. 

 

 

Op de terugweg naar beneden kwamen we weer langs de Glaskopf wand en konden we het 
niet laten de hele wand om te spitten, totdat iedereen voldoende materiaal had. 
 

Dan op naar Auerberg in de buurt van 
Stolberg waar we de bekende Stolberger 
diamanten kunnen vinden. 
Weer een berg op over de smalle paadjes 
tussen de bomen door, toch makkelijk dat 
je je aan de bomen kan optrekken en vast 
houden.  
Mario wist precies waar hij zijn moest en 
iedereen dook tussen de wortels van de 
bomen om met een prachtige vangst naar 
huis te kunnen gaan. 

De Stolberger diamant is een kwartskristal dat door een bepaalde temperatuur en hoge druk 
ontstaat en dan een bipyramide vormt. 

We sloten af met een gezamenlijk diner in restaurant Felsenkeller in Bad Surerode. 
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Zaterdag 1 juni bezoeken we Steinbruch Grauwacke in Rieder 

Een actieve groeve die uit 3 etages bestaat welke we om buurten bezoeken en waar tot 
15.00 uur tijd voor is.    

 

We kunnen vinden: Calcietkristallen, 
Chalcopyriet, Hematiet (var. Rode Glaskopf) 
en mogelijk ook nog Clausthaliet. 
Wij deden ons best en met ons Mario, die gek 
op grote keien was en ons om beurten 
mineralen kwam aanbieden. 
 

 

De Teufelsmauer bij Weddersleben 

Dit is een bijzondere rotsformatie waarover 
we prachtige vergezichten hebben en over en 
door de bergen/heuvels en bossen lopen. 
De rotsformaties zijn omgeven door sagen en 
legenden o.a. gemaakt door schrijver en 
dichter Goethe. De bekendste sage is die van 
de weddenschap tussen de duivel en God. 
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Die houdt het volgende in: 
 
De duivel deed het voorstel de natuur, het land onder elkaar te verdelen. God ging hiermee 
akkoord op één voorwaarde;  Al het land dat de duivel in één nacht kon omheinen met een 
muur voordat de eerste haan zou kraaien, mocht hij behouden. 
Die nacht dat de duivel aan het bouwen was, was er een oude vrouw onderweg naar de 
markt om haar kippen en haan te verkopen. Toen de boerin de duivel bezig zag struikelde ze 
en viel. De haan schrok en begon te kraaien. 

De duivel hoorde dat en dacht dat zijn tijd om was. Uit woede vernielde hij de door hem 
opgebouwde muur. 
De overgebleven muur worden daarom tegenwoordig de Teufelsmauer genoemd. 
 
 
Tijdens de wandeling kunnen we Seleniet in wit, grijs, rood en honinggeel vinden. 
 

        

 
Vanavond de laatste avond om gezamenlijk te eten, in Gaststätte Hexentanzplatz in Thale. 
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Afscheid zondag 2 juni 
 
We verzamelen bij de kabelbaan Bodetal in Thale. Het Bodetal is een uniek 
natuurmonument. Het geld als het belangrijkste rotsdal ten noorden van de Alpen in 
Duitsland. Miljoenen jaren lang heeft de rivier zich door de harde rots een diepe kloof 
uitgesleten. Deze kloof is bij Treseburg ongeveer 140 meter diep en bij Thale zelfs 280 meter 
diep. Behalve graniet komen hier ook leisteen, kwarts en mica aan de oppervlakte die de 
kloofwanden verschillende kleuren bezorgen. 
Over Thale aan de ingang van het Bodetal kijkt de legendarische “heksendansplaats” uit. 
Deze ligt op 454 meter boven het Bodetal en zou vroeger door bos-en berggodinnen bezocht 
zijn om er wilde feesten te houden. Een minder mystieke, maar toch wonderbaarlijke, 
verklaring is dat op deze plek een keer Saksen op bezems gereden zouden hebben om 
Frankische soldaten te verjagen. De heksendansplaats biedt een verrukkelijk uitzicht over 
het noordelijke Harz voorland en kan over een steil wandelpad, maar ook met auto en per 
kabelbaan bereikt worden. En dat deden wij: eerst met de auto naar de parkeerplaats dan 
met de kabelbaan naar boven en vervolgens over het 300 traptreden tellende pad naar 
beneden. Om ongeveer 14.00 uur startten we de rit naar huis over de snelweg zonder 
opstoppingen om in 6 uur rijden weer thuis te zijn! 
 
 
Begeleid door Mario hebben we veel gezien, gevonden en genoten! Veel dank daarvoor! 
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In memoriam Thea Pieck  
 

In juli moesten wij van haar afscheid nemen  Ik heb Thea zo’n 32 jaar meegemaakt waarvan 
de laatste tien jaren vrij intensief. Ik heb haar leren kennen als een zeer sociaal bewogen en 

breed geïnteresseerde vrouw. Fijne gesprekken in de auto als wij weer naar 
een excursiegebied gingen en natuurlijk ook over onze hobby geologie en 
wat we dachten/hoopten te vinden. Ook van de werkgroep determineren 
was zij een zeer gewaardeerde deelnemer met veel materiekennis en 
inbreng. Thea verzorgde ieder seizoen, veelal samen met Ida, een 
presentatie over de zelf gevonden Zweedse ertsmineralen 

en zwerfstenen. Meestal begeleid met bijzondere 
voorbeelden. Steevast werd ook de portemonnaie 
opengemaakt om te zien of er voor mijn verzameling nog 
euro-muntjes bij zaten.  

Ook een beetje eigenwijs zijn was haar niet vreemd. Haar 
nee was duidelijk nee en daaraan was dan niet  meer te tornen. Dat ze fysiek 
niet meer in staat was mee te gaan op excursie was iets wat ze moeilijk kon 
en eigenlijk ook niet wilde accepteren. Maar gelukkig won uiteindelijk toch 
het verstand.  
 Met haar heengaan verloor de kring een jarenlang trouw en loyaal kringlid en 
ik een fijne vriendin. 

 
Gerhard Zevenbergen 
 
  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Hints winterpuzzel (1)…. 
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Excursie weekend 21 en 22 september Twente en Duitsland 
 

“Wat gaan wij dit weekend allemaal vinden?” vraagt mijn zoon Nicky aan mij.  

Goed gemutst gaan wij zaterdag in alle vroegte om 6.50 uur van huis en begint onze weekend trip 
met als hoofddoel “het vinden van verschillende fossielen”. Een aantal deelnemers zijn al vrijdag van 
huis gegaan en hebben een bezoek gebracht aan het zandsteenmuseum in Bad Bentheim. Vanwege 
drukke werkzaamheden kunnen wij alleen zaterdagavond overnachten in het hotel Bolte te 
Salzbergen. Dit ligt net over de grens van Duitsland en is zeer centraal gelegen voor alle excursies die 
Vera Klippel en Erwin Donkers hebben uitgestippeld en georganiseerd.  

Mijn zoon, Nicky Nouris (18-5-2000) heeft sinds zijn vroege jeugd een fascinatie voor fossielen en is 
zeer opgetogen dat ik als chauffeur mee ga naar zijn allereerste opgraving dit weekend. Met de juiste 
bepakking en materialen komen wij zaterdagochtend aan om 9.00 uur bij onze eerste excursie 
midden in het centrum van Losser. Op de locatie aangekomen lijken in eerste instantie de 
coördinaten niet te kloppen maar de groeve van Losser ligt toch echt verscholen in de bosjes midden 
in een woonwijk van Losser zelf. Wij krijgen een rondleiding van Jan van der Steeg die zeer bevlogen 
is en in zijn vrije tijd veel opgravingen doet op het gebied van Mammoeten in het gebied van Twente.  

Omdat de Staringgroeve een kleine en overzichtelijke groeve is gaat iedereen meteen aan de gang en 
worden er vooral kleine schelpen en sporen van graafgangen gevonden. Ondanks de kleine groeve 
was deze locatie doordat men veel vragen kon stellen aan Jan zeer de moeite waard.  

Beschrijving excursiepunt Staringgroeve Losser:  

Kleine zandsteengroeve in de bebouwde kom van Losser, Overijssel. In deze groeve komt zandsteen 
uit het Onder-Krijt (Hauterivien) aan de oppervlakte. In het gesteente zijn verschillende fossielen te 
zien.  Onder andere bivalven, belemnieten, ammonieten, crinoïden, koralen en drijfhout. Zeldzamer 
zijn kreeftresten en stukjes varenblad. De zandsteen is gevormd in zee. Op het drijfhout worden veel 
boormosselen aangetroffen. Dit geeft aan dat de kust niet ver weg moet zijn geweest. De groeve is 
genoemd naar de geoloog Staring die voor het eerst met proefboringen  onderzoek heeft gedaan 
naar deze zandsteen met het doel deze als delfstof te winnen. Dit bleek echter niet rendabel.  

De groeve is niet vrij toegankelijk, maar er kan contact op worden genomen met de Stichting Staring 
voor een bezoek op afspraak. Zie ook www.beleeflosserindediepte.nl. In 1965 is door geoloog 
Anderson de groeve weer vrij gelegd en is er onderzoek gedaan naar de fossielen.      
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Brockenbeck  
Voor de lunch rijden wij met de auto naar Brockenbeck. 
Dit was een groeve van Kalkwerke Wallmeyer maar is 
nu een natuurgebied. We liepen hier 300 mtr naar een 
mooi uitzichtspunt. Daar hebben we genoten van onze 
eigen meegebrachte lunch. Hier is ook een wand waarin 
men fossielen kan vinden maar de meeste deelnemers 
hebben genoten van elkaars gezelschap en het mooie 
uitzicht.  
 

Groeve Dijckerhoff Lengerich  
Na de lunch hoefden wij nog maar een klein stukje te rijden en gingen wij naar de volgende excursie 
plaats in Lengerich.  
In de groeve van de firma Dyckerhoff AG zijn kalkstenen van het Cenomaan tot en met het onder 
Turoon (onderdeel van het Krijt tijdperk) ontsloten. Hierin komen diverse fossielen voor. De lagen 
zijn door plooiing verstoord. De fossielen komen vooral voor in bepaalde lagen, de andere lagen 
bevatten erg weinig.  

          Fossielen:    Ammonieten, Zee-egels, Schelpen, Slakken  

          Mineralen:  Calciet, Strontianiet, Bariet, Pyriet, Markasiet  

Twee jaar gelden stond dezelfde excursie op het programma en kon toen niet doorgaan omdat de 
gids de excursie was vergeten. Maar goed nu kwamen wij met onze groep deelnemers aan en waren 
wij onder de indruk van de grootte van de groep (andere) mensen die allemaal ook de groeve in 
wilden gaan.  

In totaal waren er zo’n 90 mensen (ouders en kinderen) die bepakt en bezakt met helmen op een 
korte uitleg kregen en eerst een pad door het bos moesten doorlopen om in de grote groeve aan te 
komen. Na de eerste stop mochten wij op een bepaalde plek gaan graven maar zagen wij al gauw in 
dat er al honderden mensen bezig waren geweest en dit niet de juiste plek was om fossielen te 
zoeken. Wij probeerden als groep apart aan het werk te gaan verder op in de groeve maar dit werd 
niet echt op prijs gesteld en we moesten verplicht bij de grote groep blijven onder leiding van 2 
vrijwillige rangers.  Omdat het behoorlijk warm was die middag en er weinig zoek potentie was 
besloot de groep om de excursie eerder te stoppen en zijn wij naar de uitgang begeleid.  

Geologie Rheine en Lengerich  

Geologisch tijdperk vanaf 144 tot 66 miljoen jaar geleden. De dinosauriërs stierven aan het einde van 
het Krijt uit, vrijwel zeker als gevolg van een meteorietinslag. Ook de ammonieten stierven uit, terwijl 
ze gedurende het Krijt hun bloeiperiode kenden. De 
zoogdieren en de bloemplanten begonnen zich sterk  te 
ontwikkelen. Opkomst van bedektzadige planten en 
ontwikkeling van de bloemplanten.  
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 Hotel Bolte Salzbergen 

Zaterdagmiddag kwamen wij dus wat eerder dan gepland (ca 16.00 uur) aan bij ons Hotel Bolte te 
Salzbergen. Het hotel was een zeer mooi onderkomen waarbij wij met de gehele groep gezamenlijk 
gingen borrelen en dineren. Tijdens het diner heeft Vera en Erwin nog een aantal mooie prijzen 
verloot en was de sfeer erg gezellig.  

Groeve Kalkwerke Otto Breckweg te Rheine 

Na een fijne nachtrust zijn wij vroeg gaan ontbijten en gingen wij om 9 uur rijden naar de 
excursieplaats in Rheine. Tussen Neuenkirchen en Rheine ligt deze nog actieve grootschalige groeve.  

Stratigrafie    Boven krijt/ Cenomanien.  

De locatie ligt op de noordelijke grens van   ”Het Münsterlander Kreide”.                                                                                                          

Deze en omliggende groeves zijn plaatsen om te zoeken naar de fossiel fauna uit het Cenomanien, 
met name ammonieten en fossielen: 

Ammonieten – (o.a. Schloenbachia varians,  Mantellicera sp. Mammites sp. Collignoniceras)  
Bivalven – (Inocceramiden, Mytoloides sp.) Zee-egels – (Echinocorys, Holaster subglobosus) 
Schloenbachia, Mineralen, Markasiet (knollen), Calciet (helder en lichtbruin gekleurd), Pyriet, 
Limoniet 
 
In deze groeve hadden wij alle ruimte en mogelijkheden om te gaan zoeken en hakken en hebben 
hier dan ook veelvuldig gebruik van gemaakt tot het middaguur. Alle deelnemers hebben een aantal 
mooie fossielen gevonden en/of overige materialen die ze graag willen toevoegen aan hun eigen 
verzameling. Omdat de groeve een mooie en rustige locatie was hebben wij ook hier onze lunch 
genuttigd en genoten van het mooie weer.  
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Inmiddels had mijn zoon zoveel indrukken opgedaan dat hij heel moe maar wel voldaan was en naar 
huis wilde gaan omdat het nog 2,5 uur autorijden was voor ons. Na het afscheid van alle deelnemers 
zijn de andere door gegaan naar de volgende activiteit op het programma namelijk het Museum 
Natura Docet in Denekamp. Natura Docet Wonderryk Twente, een prachtig museum aan de rand                     
van Denekamp. Van oertijd tot braakballen ontleden, alles is hier mogelijk.  Neem een kijkje in dit 
natuurhistorisch museum en verbreedt je kennis van dier, plant en mens.  

Wij kijken terug op een geslaagd weekend en ik ben ook als leek helemaal enthousiast gemaakt voor 
het vuil maken van de handjes en het vinden van fossielen voor de eigen collectie. Mede door het 
mooie weer, de leuke groep en tomeloze en enthousiaste inzet van Vera Klippel en Erwin Donkers 
die deze excursie hebben mogelijk gemaakt.  

 

Groetjes,  

Claudette en Nicky Nouris  

 

 

 

Hints winterpuzzel (2)…: 
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Van de REDACTIE  
 

Alhoewel de meeste mensen waarschijnlijk toegang hebben tot internet om hun Amstellander te 
lezen, merken we dat het soms niet zo automatisch of niet mogelijk  is om hem dan ook af te 
drukken. Om leden die daar behoefte aan hebben terwille te zijn biedt het bestuur aan om tegen een 
vergoeding van €1,50 de Amstellander af te drukken, die dan op de eerstvolgende kringavond in 
ontvangst genomen en betaald kan worden. 

Vanwege de hoge kosten van het afdrukken in kleur zal dat in zwart - wit zijn. 

Mocht u er behoefte aan hebben om van dit nummer 53 een gedrukte versie te ontvangen op de 
Kringavond van 10 januari, laat het dan vòòr 1.1.2020 weten aan de secretaris Marjoleine Brouwer. 
Graag per telefoon of email. Tel. 020-6108479,  email: geakringamstelland@gmail.com 

 

 

WINTERPUZZEL – Gerhard Zevenbergen  
 

Nu een andersoortige puzzel. Een leuke klus voor de winterdagen of -avonden. 
Deze filippine bevat 33 vragen van zeer eenvoudig tot wat moeilijker maar ook die zijn heel 
zeker te doen.  
De oplossing bestaat uit twee delen. Enerzijds de gezochte zin en anderzijds ook alle 33 
woorden de nodig waren. Immers de zin zou je op een zeker moment kunnen raden. Alleen 
dan dingt u mee naar de prijs. 
De volledige inzending opsturen vóór 15 februari 2020 naar ga.zevenbergen3@hetnet.nl.  
De winnaar wordt dan 3 maart bekend genaakt. 
Ik hoop, nee  ik reken erop dat er meer inzendingen komen dan met de woordzoeker. Veel 
succes! 
 
Gerhard 
 

Hint winterpuzzel: 
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Vragen bij filippinepuzzel najaar 2019  
(zie ook de hints elders) 
 
1 andere naam voor steenzout 
2 geologisch tijdvak, ca. 400 Ma geleden 
3 kubisch mineraal met diverse kleuren 
4 versteende resten van dieren en planten  
5 worden bij het zoeken in groeves gedragen voor de veiligheid en 

herkenbaarheid  
6 het geheel van het bewegen van de aardschollen t.o.v. elkaar 
7 museum in Leiden 
8 oerknal (Eng.) 
9  belangrijk aspect bij het determineren 
10 ijstijd 
11 hieruit bestaat de binnen aardkern 
12 het  proces van afzetten/neerslaan/bezinken van sedimenten 
13 laatste grote geologische tijdvak 
14 bevroren bolvormige heuvel 
15  in het periodiek systeem staan deze allemaal vermeld 
16 instortingstrechter in kalksteengebieden, vaak ontstaan door oplossing 

van water 
17 geologisch museum in het Gooi 
18 naam van onze kring 
19 optisch hulpmiddel om mineralen en fossielen te bestuderen 
20 naam voor een regelmatig achtvlak 
21  tijdvak na Jura 
22  extreem hoge watergolf na een zeebeving  
23 vierden wij in 2018 
24 uitgestorven geslacht armpotigen uit het carboon 
25 door erosie geslepen steen                                                
26 schelpen van uitgestorven inktvissen 
27 het onderschuiven van een aardplaat onder een andere 
28 vaak door ons bezocht excursie gebied in Duitsland 
29 krasbestendigheid van een mineraal, indeling volgens Mohs 
30 mineraal in klein doosje 
31 ontstaan door opheffing van de aarde, zoals de Alpen 
32 zeshoekig gesteente, vaak zuilvormig, ontstaan uit lava 
33 paarse variëteit van kwarts 
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FILIPPINE: 

 

1           1       
2          6        
3  7 1 3              
4     7      1       
5                  
6    1      5      5  
7            3   1   
8                  
9   5      1 6   2     
10      1      1      
11                  
12         7         
13     5 4            
14   6       3 6  1     
15      1  2          
16       1           
17         7 1        
18   2    1 1          
19    2              
20                  
21       5           
22        3   2       
23     3   1  3 2       
24           7       
25 4    5             
26      2 2           
27       3   3        
28        3   1       
29                  
30   2     2  3        
31                  
32             1     
33     2             

 
 
 
 
 
N.B. Een gelijk cijfer is een gelijke letter. Letters alleen invullen in de witte vakjes. 
 
De oplossing: staat in de kolom met de pijl 
 
 
 

- - -   - -   - -   - - - - - -   - - -  - - - - - 

 

Oplossing opsturen dus naar: ga.zevenbergen3@hetnet.nl 
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“15 vragen aan….” Marjoleine Brouwer 

Met tomeloos enthousiasme zet de geboren en getogen Arnhemse zich sinds januari 2017 in 
als secretaris voor GEA Amstelland. Maar eigenlijk kennen we Marjoleine nog maar ruim vier 
jaar. In 2015 was ze voor het eerst mee op excursie naar Krupka in Tsjechië. Kortom, tijd om 
wat meer over Marjoleine te weten te komen. 
 
Op 16 juni 1950 kwam Marjoleine zoals eerder aangegeven in Arnhem ter wereld. Het gezin 
bestond uit behalve haar vader en moeder ook een drie jaar oudere zus, die momenteel al 
voor langere tijd in Spanje woont.  
“Mijn vader was uitgever en boekhandelaar. De 
boekwinkel  in hartje Arnhem en de uitgeverij waren al 
lang in familie. We gaven vooral veel juridisch 
vakliteratuur uit, maar ook de strip -Het beest is dood- 
. Deze strip genoot in Nederland enige bekendheid en 
verbeeldde de tweede wereldoorlog in het dierenrijk, 
dit inclusief een konijn met een Hitlersnorretje en dito 
strak naar opzij gekamd haar. Rond 1970 was de wens 
van mijn vader dat ik de boekhandel en uitgeverij zou 
overnemen. Maar dit lag niet binnen mijn 
interessegebied, ondanks dat ik dol ben op boeken. De 
boekhandel is al langer niet meer in de familie en de 
uitgeverij is op een gegeven moment verkocht aan 
Kluwer. Ik heb in het verleden wel veel gewerkt in de 
winkel, als vakantiebaantje. Vroeger werd er veel -op 
rekening- gekocht. Ik kan me nog levendig herinneren 
hoe mijn moeder zich veel bezighield met het opmaken 
van die rekeningen. Daarnaast had ze het ook druk met 
het gezin.” 

Marjoleine “in actie’ in groeve Hohenlimburg -> 
 
“De verzuiling vierde toen nog hoogtij. Wij waren van huis uit Luthers, net als de uitgeverij. 
Daar waar Nijmegen grotendeels katholiek was, lag de verdeling in Arnhem heel anders. 50% 
was protestants en 50% katholiek. Ondanks dat we zelf niet erg gelovig waren, was het voor 
mijn grootvader uitgesloten om door klanten gezien te worden in katholieke bolwerken als 
C&A en V&D in de binnenstad. Dat kon slecht zijn voor de klandizie. Zelfs mijn vader bleef 
altijd buiten staan, als mijn moeder bijvoorbeeld bij C&A wat nodig had. Pas na zijn 
pensionering accepteerde mijn vader het om samen met mij in de V&D een kop koffie te 
drinken.” 
“Als kind was ik dol op rekenen. Hier kreeg ik op het Montessori alle ruimte voor. Het was 
een fijne tijd, waarin je veel vrijheden kende.  
Rond mijn negende zat ik bij de padvinderij. Door goed werk te verrichten kon je insignes  
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Marjoleine bij de slijpmachine 

verdienen. Dit zijn van die stoffen badges die je op 
je outfit naaide. Ik was er erg op gebrand om er 
één te krijgen, die niemand had. Ja, een strebertje 
was ik hè, haha. Dit werd er één voor hulp aan 
blinden door middel van braille.  
Via het Gelders blindeninstituut kwam ik in 
contact met een oudere dame die me heeft 
geleerd hoe je teksten kon omzetten naar 
brailleschrift. Dit werk heb ik overigens 25 jaar 
gedaan, tot rond 1985. Vooral schoolboeken heb 
ik omgezet, tot de computer z’n intrede deed.  Het 
was echt monnikenwerk.”  
Marjoleine laat ons de plankje met puntjes erop 
zien, waar de teksten op werden gemaakt. “Ik heb 
trouwens nooit het insigne van de padvinderij in 
ontvangst mogen nemen. ”  
“In 1968, vlak na het afronden van het Stedelijk 
Gymnasium heb ik één jaar lang een opleiding tot 

operatiezuster gevolgd in Groningen. Dit was een nieuwe opleiding waarbij je de reguliere 
opleiding tot verpleegster oversloeg. Dit was het uiteindelijk toch niet. 
 

“In 1969 ben ik in Utrecht scheikunde gaan studeren. Ik was liever een chemicus met kennis 
van biologie dan een bioloog met kijk op chemie. Dit ondanks dat biologie binnen mijn 
interessegebied viel. OK…toegegeven, ik had natuurlijk wiskunde willen studeren, maar 
dacht dat ik daarvoor niet genoeg intellectuele bagage had. Stom natuurlijk, achteraf.” 
 
“Ik was afgestudeerd en ben gaan werken bij het Nederlands Kanker Instituut. In de tien jaar 
dat ik hier werkte heb ik vooral onderzoek gedaan naar leukemie en later longkanker. De 
woning die ik toen heb gekocht ligt in de directe omgeving van het Antonie van 
Leeuwenhoek ziekenhuis. Overigens is dit de woning waar ik tot op de dag van vandaag in 
woon.” 

 
Marjoleine staat op en wijst ons op de bomen. Vroeger kon je vanaf mijn appartement op de 
6e etage over de bomen het ziekenhuis en het NKI zien liggen, dichtbij en op een paar 
minuten fietsen hier vandaan. Tegenwoordig kijk ik tegen de bomen aan.”   
“Door een onbekende spierkwaal werd ik gedwongen afscheid te nemen van mijn geliefde 
werk(plek). Ik had veel gezondheidsproblemen en geen westerse arts die me kon helpen. Ik 
heb uiteindelijk veel baat gehad bij de Tibetaanse geneeskunde. Vanuit een volslagen andere 
visie konden ze een diagnose stellen en vervolgens een behandelplan opstellen waarbij ik 
ook niet nader te definiëren pillen moest slikken. Maar het hielp mij van de meeste pijn en 
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ongemakken af dan dat alle doktersbezoeken daarvoor deden. Voor langere tijd heb ik 
deeltijdbanen ingevuld.” 
 
“In 2004 ben ik uiteindelijk gevraagd om scheikunde te geven op het Joke Smit College, een 
school voor volwassenenonderwijs. Hier kan men de vakken overdoen waar je voor gezakt 
bent, “tweede kans onderwijs” eigenlijk oneerbiedig gezegd.  Ik gaf in die tijd ook al bijles 
scheikunde. Vermoedelijk is de school toen door een ouder getipt”, lacht Marjoleine.  
                                                                                                            

Dallasiet 

“Omdat ik in 2003 mijn Bachelor informatica 
heb gehaald via de Open Universiteit, hebben 
ze me later voor dat vak ook gevraagd op het 
Joke Smit College. Tot mijn pensioen, vier jaar 
geleden, heb ik lesgegeven. Ik ben zelfs nog 
teruggevraagd om een paar maanden lessen 
van een zieke collega over te nemen. Dat weten 
jullie misschien nog wel, dat was zo’n twee jaar 
geleden. De meeste leerlingen zijn 

(overwegend) zeer enthousiast om het diploma te halen. Bij scheikunde deed men wel zijn 
best, alleen bij informatica was dat anders. Informatica werd als een makkelijk bijvak gezien 
(wat het niet was tot teleurstelling van de leerlingen).”  
 
 

“Tegen het einde van mijn werkzame leven raakte ik 
meer en meer geïnteresseerd in mineralen en vooral 
zwerfstenen. Dit werd grotendeels gevoed door mijn 
reizen naar mijn nichtje op Vancouver Island in 
Canada. Op het strand liggen mooie afgeronde 
stukken Dallasiet, een breccie.  
 
Mijn nichtje opperde om eens een cursus te volgen. 
Via internet kwam ik al snel de NGV en GEA tegen. Het 
was in 2014 dat ik lid werd van GEA Amstelland. Dat 
was op de beurs in de Borchlandhal. Volgens mij 
stonden Gerhard en Marga achter de stand. Ik ben ook 
lid geworden van de NLC, waar ik gelijk een cursus 
cabochonslijpen ging volgen. Ik ben tot op de dag van 
vandaag nog geregeld te vinden op de NLC avonden 
waar we vrij slijpen.” 
 
De meeste GEA Amstellandleden hebben me leren 
kennen tijdens de al eerder genoemde excursie naar 
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Tsjechië. Vooral op deze trip werden veel aparte mineralen gevonden zoals Molybdeniet, 
Zinnwaldiet en diverse Zeolieten uit de groeve Marianska Skala nabij Usti nad Labem.  
Ik was wel gelijk de “sjaak” omdat je als nieuweling  een reisverslag voor de Amstellander 
moet schrijven.  
Maar dat is allemaal goed gekomen. Sindsdien ben ik alle voorjaars- en najaarsexcursies mee 
geweest. Vooral de eerste is me dus goed bijgebleven.” 
Ondertussen neem Marjoleine ons mee op excursie door haar eigen huis, waarbij opvalt dat 
er een slijpmachine in de keuken staat en een trommelmachine pontificaal in de badkamer. 
Ook liggen er aardig wat stenen op het balkon. “OK, bekenden zeggen dat ik eens wat meer 
moet ordenen.” Marjoleine haalt ook de determinatieavonden aan, waarbij ze te spreken is 
over de invulling van Rienk en Dick. “Net als bij de lezingen is het leuk om iets te leren over 
onderwerpen, waar je in eerste instantie geen notie van hebt of sterker nog, waar je niet in 
geïnteresseerd was. Neem nu de Orbiculieten. Die zag ik voor het eerst in een klein museum 
in Friesland. Zo mooi, de opbouw van deze granietsoort. Zoek maar eens op!” 
 
Op de vraag of Marjoleine ook wel eens op pad gaat om mineralen en te zoeken noemt ze 
meteen de geologische excursie naar Wallis, Zwitserland, deze zomer met GEO Reizen. Ook 
was ze via dezelfde organisatie samen met Heleen, Wolfgang en Vera in Marokko eerder dit 
voorjaar. Hier was ook de mogelijkheid om fossielen te verzamelen. “Het programma was 
mooi en ook overvol. Lange dagen maakten we. Het klinkt blasé, maar thuis aangekomen 
heb ik dagen nodig gehad om bij te komen. Regelmatig ga ik ook een paar dagen naar Bad 
Bentheim, net over de grens. Ik ben hier vooral om te fietsen, wandelen en zwemmen in de 
kuurbaden.  Ook om stenen te zoeken in onder andere de groeve van Gildehaus, de laatste 
groeve waar nog Bentheimer zandsteen wordt gedolven. Hoe leuk is het dat we Bad 
Bentheim dit najaar als excursiedoel met GEA Amstelland hadden.” 
 
We vragen naar haar meest dierbare vondst. Marjoleine komt met een schaal waar geheel 
en gedeeltelijk getrommelde stukken Dallasiet op liggen, hierboven al benoemd. Ook een 
groot blok Sodaliet van de beurs en een fraai groen glimmend stuk Fuchsiet in de 
vensterbank zijn echte blikvangers.  
 
We vragen ons af of er nog tijd is voor andere bezigheden.  
“Ik fiets, tennis en doe sinds twee jaar aan ballroomdansen. Tevens weer een oude liefde 
opgepakt, te weten Vedische wiskunde. Dit is een aparte vorm van wiskunde, waarvan de 
basis in India ligt. Je maakt de berekeningen en oplossingen vaak van rechts naar links, maar 
de uitkomst klopt altijd hoor, haha.  
Vanzelfsprekend is lezen ook een hobby. Dat spreekt voor zich met mijn achtergrond. Als 
laatste geef ik graag mee dat ik ongeveer een jaar vrijwilliger ben bij museum Hofland in 
Laren en dan wel specifiek voor het atelier. Hier worden mineralen gezaagd en geslepen. 
Hier heb ik onlangs ook een cursus voor afgerond.”  
Kortom Marjoleine is niet echt van het stilzitten! 
 
Lies en Erwin 
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Foto impressie najaarsexcursie – Ed van der Kerff 
Ook Ed van der Kerff heeft een verslag gemaakt van de najaarsexcursie maar we hebben ervoor 
gekozen om het verslag van de ‘eerstelingen’ te plaatsen. Enkele van zijn foto’s willen we julie toch 
niet onthouden en Ed: in elk geval zeer bedankt! 
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Agenda 2020 

 

De komende kringavonden in De Meent in Amstelveen zijn op 10 december, 7 januari, 4 
februari, 3 maart, 7 april en 12 mei. Zie hiernaast meer informatie. 
                             
De Werkgroep determineren komt in de eerste helft van 2020 bijeen 
op: 
15 januari, 19 februari, 18 maart, 15 april en 13 mei. 
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Kringavonden: Decemberavond 2019 en voorjaar 2020 
 
10 december: Onze Decemberavond met een gezellig programma, zoals u die van ons gewend 
bent. Onder andere een veiling van mineralen en fossielen uit de nalatenschap van Thea Pieck. 
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? 
 
7 januari: 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. 
 

4 februari: Salomon Kroonenberg - Spiegelzee 
Een lezing naar aanleiding van het in 2017 uitgekomen boek van Salomon Kroonenberg, dat tevens 
genomineerd is voor de Jan Wolkersprijs. 
Wie zich zorgen maakt over een stijgende zeespiegel, zo schrijft Salomon Kroonenberg in 'Spiegelzee', 
vergeet dat de mensheid zoiets al eerder heeft meegemaakt.  
Zo'n 120.000 jaar geleden stond de zeespiegel zes meter hoger dan nu, en lag Amersfoort aan zee. In 
het koudste deel van de laatste ijstijd, 20.000 jaar geleden, stond hij juist 120 meter lager, en lag de 
Noordzee droog. De stijging die door het afsmelten van de ijskappen daar weer op volgde ging soms 
wel twintig keer zo snel als nu.  
 
 

3 maart: Rolf Egberink - Toermalijn   
Vanavond worden we bijgepraat over de toermalijn, een mineraal dat bekend staat om zijn grote 
gevarieerdheid in kleur en schoonheid. 
 
 
7 april: Rienk Arnoldus - Kreta 
Ons gewaardeerd kringlid Rienk komt al sinds zijn studententijd in Griekenland en heeft een grote 
voorliefde voor het eiland Kreta. Vanavond neemt hij ons mee op zowel een geologische als 
toeristische reis over het eiland. 
 
  
 12 mei: John Jagt - Tweeluik - Mooie fossielen uit de mergel van Z-Limburg & Mosasaurus 
Dr. John Jagt is als conservator paleontologie verbonden aan het Natuurhistorisch Museum 
Maastricht. Deze spreker stond al lang op onze wensenlijst. Ook deze lezing mag u niet missen. 
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Laatste hint voor de winterpuzzel ! 


