
Geologie. De hobby van … 

Rien van den Braak 

 

opgetekend door Geert Willemen 

 

Als we over Riens hobby beginnen te praten, haalt hij eerst een klein plat sigarendoosje te 

voorschijn, met daarin 3 series ammonietjes uit Carniol en La Tuilière (Provence), geordend 

naar grootte, met in het deksel een foto van een 

zoekende Rien in een verlaten landschap. Hij neemt 

het vaak mee als voorbeeld, om te laten zien hoe  

hij met zijn hobby bezig is. "Je ziet waar en hoe ik 

bezig ben, wat ik heb gevonden en wat ik er daarna 

mee doe." 

Het meest fantastische aan zijn hobby is zich één te 

voelen met die geweldige natuur, ver van alles, vaak 

alleen, rondneuzend tussen het gesteente, kijken, 

kijken en kijken, met je ogen en je verstand, met 

spanning afwachten wat die deze keer voor moois 

te bieden heeft. Fossielen of mineralen, dat maakt 

voor hem niet uit. Beide zijn hem even dierbaar. 

Toen Rien gewezen werd op het maken van keuzes 

(toen in de vereniging werkgroepen werden opge- 

richt) besloot hij voor beide richtingen te gaan. 

Altijd was Rien al gefascineerd door het moois in 

zijn omgeving en in bossen of op het strand was 

altijd wel iets leuks te vinden. 

Zo'n 35 jaar geleden, toen Rien met zijn gezin op vakantie was in een hotel in Michelbach bij 

Gerolstein, raakte hij ook ineens geboeid door gesteente, fossielen en mineralen. Tijdens een 

wandeling kwamen ze over een nieuw 

aangelegd pad, bestraat met puinbrokken. 

Daar ontdekte hij een steen met een schelp 

erop (een brachiopode, naar later bleek). Toen 

hij die in het hotel aan een "Lederhose"-man 

uit Beieren liet zien, die speciaal naar Ge- 

rolstein was gekomen om fossielen te zoeken, 

werd Rien uitgeroepen tot "Fossilienkönig", 

waarmee hij aangaf dat Rien ondertussen 

mooiere dingen had gevonden, dan hijzelf. De 

volgende dagen liep de familie niet over het 

pad, maar kroop erover. Een nieuwe hobby 

was geboren. 

Enkele jaren later zag hij in de krant een 

uitnodiging om een bijeenkomst van de NGV 

bij te wonen. "Mannen met een baard en 

lange kousen!!" Op aandringen van zijn vrouw 

ging hij er heen en ........... kwam terug als lid 

van de vereniging. "Het was zo gezellig en 

uitnodigend. Het was meteen raak. 



Het is belangrijk om met andere 

mensen ervaringen uit te wisselen, 

mensen te ontmoeten, die goede 

adviezen kunnen geven, waarvan je 

iets kunt leren, die de goede plekken 

weten en die je kunnen in de praktijk 

kunnen laten zien hoe je moet zoeken. 

Neem nou bijvoorbeeld mijn zee- 

egeltje Hyposalenia clathrata wood- 

ward." Bewogen en trots begint Rien 

te vertellen hoe hij met René van Neer 

een krijtgroeve in Wunstdorf bezocht. 

"Die wist precies waar je moest zoeken 

en waarop je moest letten. Toen ik het egeltje, waarvan slechts een halve cm zichtbaar was, 

vond, zei hij meteen: "Niet doorslaan, maar thuis voorzichtig uitprepareren." Zulke adviezen, 

daar had ik wat aan. Toevallig was het een zeldzaam, regulair egeltje met een prachtige 

bloemenkrans rondom, en overduidelijke tuberkels. Daar ben ik zuinig op." 

In al die jaren bezocht Rien vele vindplaatsen. Vooral in de Eifel en in Zuid-Limburg, maar ook 

de Ardennen, Hagen, Becke-Oese, de Boulonnais, Mill, Idar-Oberstein. Zijn verzameling fos- 

sielen en mineralen groeide gestaag, totdat het moment kwam, dat er gevaar dreigde voor 

zijn houten zolder. Kritisch ruimen, was de boodschap en hij zocht naar iets wat minder ruim- 

te vergde. Door stenen uit de Juchem en de Clara door te slaan, ontstond zijn belangstelling 

voor micromounts. "Heel moeilijk, maar wel heel mooi". Met de Russische microscoop ging 

een nieuwe wereld open. "Ook fossielen ben ik weer anders gaan bekijken." 

Nu prijken er in zijn kamer 

een tiental vitrines met zijn 

mooiste mineralen en fos- 

sielen: brachiopoden, zee- 

egels, carboonplanten, cal- 

ciet, haaientanden, pyriet, 

kwarts, etc., gerangschikt 

naar vindplaats, waardoor 

je heel mooi de typische 

verschillen in gesteente en 

kleur ziet. "De mooiste 

stukken zijn die, waar nog 

een stuk van 'moeder 

aarde' aan te zien is, zoals 

bij de Hyposalenia en de 

amethyst-geode uit de 

Juchem. Prachtig, die kleu- 

ren en de overgang naar de kern van honingcalciet. 

Ik kan geen keuze maken. Ik heb geen voorkeur. Beiden geven heel veel voldoening. Eigenlijk 

is het jammer, dat ik pas zo laat met deze hobby ben begonnen. 

 
Dit interview is eerder gepubliceerd in het verenigingsboekje van de Nederlandse Geologische Vereniging, afde- 

ling Midden Brabant, jaargang 25, nummer 1, april 2012. 



 

Adri Overwater 

   
opgetekend door Geert Willemen  

  

Al aan de voordeur bij zijn huis merk je dat Adri iets 

met stenen heeft. In een perkje met keien ligt 

helemaal vooraan een mooie windkanter en juist 

achteraan wijst hij me -wetende dat ik op vakantie 

graag in de Dolomieten verblijf- op een stuk Bozener 

Quarzporfier.  

 

Hoe het begon 

Na wat babbelen over koetjes en kalfjes, gaat het 

gesprek al gauw over zijn hobby. Zijn geologische 

interesse en activiteiten gaan terug tot medio de 60-

er jaren. Zijn vader had ooit een aantal boeken 

aangeschaft: Encyclopedie voor Zelfstudie. Toen hij 

ging verhuizen kreeg zijn broer, die voor onderwijzer studeerde, de boeken mee, maar in het 

deel over Geologie had hij geen interesse en dat kreeg Adri. Hij las en las en zijn interesse 

was geboren. Later ging hij op vakantie naar Overijssel, nabij de Lemelerberg. "Ik had nog 

nooit een berg gezien en vroeg me af wat die bulten in het verder vlakke land deed? Eenmaal 

thuis zocht ik er naar in mijn boek en leerde dat het met de ijstijden te maken had. Toen 

wilde ik meer over ijstijden weten en ben daar meer over gaan lezen. Later waren we in 

Oostenrijk en ook daar zag ik de gevolgen van de vergletsjering: de dalvormen, de morenes 

en de kaarmeren." En dan is meteen één van interessegebieden van Adri duidelijk: kennis 

over het landschap, hoe is het ontstaan zoals het er nu uitziet; algemene geologie en 

geomorfologie.  

  

Met andere ogen 

Sinds die eerste vakantie keek hij 

voortaan met andere ogen naar 

zijn omgeving. Hij onderzoekt 

het gesteente nauwkeurig, zoekt 

naar aanwijzingen of bewijzen en 

bezoekt graag plaatsen, waar 

bekende verschijnselen duidelijk 

in het landschap te zien zijn. 

Tijdens zijn vakantie in Oostenrijk 

had hij informatie over 

vindplaatsen gelezen, maar dat 

ging alleen over mineralen. 

 
Adri bezig met nauwkeurig onderzoek, Rochefort 2003 

windkanter   



 

"Ik vind ze prachtig en raap ze ook op, maar mijn voorkeur gaat toch vooral uit naar fossielen. 

De leer over de kristallen is me te ingewikkeld, maar vooral toch fossielen, omdat de 

geschiedenis van de mens en het leven daaruit 

voortkomt. Ik ben een echte aanhanger van de 

evolutietheorie. Hoe zijn al die wezens en de 

mens zó geëvolueerd tot wat ze nu zijn? Straling 

veroorzaakt mutaties en teveel straling zorgt 

voor afbraak. En natuurlijk spelen natuurrampen 

en klimaatwisselingen een grote rol."  

 

Eerste kennismaking met fossielen 

Zijn eerste kennismaking met fossielen was 

eveneens op vakantie. Dit keer in Limburg. "We 

zaten met ons gezin in een hotelletje in Vijlen. Ik 

raakte in gesprek met de zoon van de eigenaar 

en vroeg of er in de omgeving iets te vinden 

was. Donderkeilen, was het antwoord, en ik 

dacht meteen aan fulgurieten, die ontstaan door 

blikseminslag in de grond. Het zand, de mergel, 

de löss smelt deels en verglaast. Nou, dat vond 

ik wel leuk en we maakten een afspraak. We 

gingen te voet van Vijlen richting grens -ik had 

alleen een auto van de baas, maar moest die tijdens de vakanties inleveren-. Op een 

dagrecreatieplaatsje bleven mijn vrouw en de kinderen zitten en wij liepen naar een open 

plek. Hier kon ik graven. Er kwamen bruine punten te voorschijn. Ik herkende ze van plaatjes, 

die ik in mijn boek had gezien. Dat moeten fossielen zijn, 

zei ik. Wat zijn dat? vroeg die jongen toen. Later bleek 

het het beroemde belemnietenkerkhof uit de Kalksteen 

van Beutenaken te zijn. Ik heb er wel 20 à 25 kunnen 

uitgraven. En sindsdien hebben fossielen me altijd 

geïnteresseerd.  

 

Lid geworden 

Ik ben naar een tentoonstelling van de NGV, afd. 

Amsterdam geweest. Daar was zoveel moois te zien en 

ik heb daar met diverse mensen gesproken en ben 

meteen lid geworden. Ik ben toen vaak mee op excursie 

geweest en ook op vakanties zochten we vaak gebieden uit waar iets te vinden of te zien was. 

Mijn eerste grote excursie was naar Wissant. Via Jan Idema kon ik ook mee met excursies van 

de afdeling Winterswijk. In de groeve van Winterswijk vond ik prachtige pootafdrukken van 

sauriers. Ik ben in Wüllen geweest en bij de Piesberg in Osnabrück, naar de Muschelkalk rond 

Crailsheim, waar ik een prachtige ceratiet vond, naar Noord-Frankrijk en natuurlijk naar de 

Ardennen en Limburg.   
  

op excursie te Soignies , 2012   

Rhynchosauroides peabodyi.   



 

Een mooie verzameling 

Ondertussen nieuwsgierig geworden neemt hij me eerst 

mee naar de hal, waar in vitrines zijn mooiste vondsten 

staan uitgestald, netjes gesorteerd naar soort: zee-egels, 

ammonieten, koralen, mineralen, een lust voor het oog. 

En boven gaat zijn uitgebreide collectie verder. In een 

enorme ladenkast liggen collecties per vindplaats, zoals 

het Bekken van Parijs, Miste, Winterswijk, ammonieten uit 

de Fränkische Alb, steenkoolfossielen uit Limburg en van 

de Piesberg en aan de wand hangt een vitrine"schilderij" 

met haaientanden uit de regio Antwerpen en Mill, 

allemaal prachtige spullen, waarvoor in de vitrines in de 

gang geen plaats meer was. Zijn 2 prachtstukken (een 

Ecrinus lilliformis en Ceratitus sp.) zijn te groot en hebben 

een prominente plaats op de grond afgedwongen. 

"Ik vind het avontuur nog steeds leuk, onbekende terreinen, wat tref je aan als je een steen 

doorslaat. Hoewel de oogjes het wat lastiger maken, probeer ik nog steeds te zoeken."  
  
Dit interview is eerder gepubliceerd in het verenigingsboekje van de Nederlandse Geologische Vereniging, 

afdeling Midden Brabant, jaargang 26, nummer 1, februari 2013.   



 

Arthur Kwantes 

  

opgetekend door Geert Willemen  

  

Hoewel een interview met Arthur al eens eerder in ons verenigingsboekje heeft gestaan 

(2010, nr2), verdient hij het toch om een tweede artikeltje aan hem te wijden. Niet vanwege 

de spannende verhalen, of heldhaftige daden, want die zijn er niet zoveel binnen de hobby 

van Arthur. Maar wel vanwege zijn door de jaren heen binnen onze vereniging opgebouwde 

staat van dienst. Voor Arthur is de kwalificatie 'veelzijdig' niet toereikend. Voor hem past op 

zijn minst "alleszijdig." Voor zover ik weet, is er niemand binnen onze afdeling, die zó lang en 

op álle fronten actief is, of is geweest. En dan bedoel ik ook écht actief. Om een aantal van 

die activiteiten te noemen: medeoprichter van onze afdeling Midden-Brabant en eerste 

voorzitter daarvan -10 jaar lang, leider van de werkgroep fossielen- al meer dan 13 jaar, lid 

van de werkgroep gesteenten, de werkgroep mineralen en de werkgroep zand, bezoekt elke 

maand alle werkgroepbijeen-

komsten, nam tot voor 2 jaar 

deel aan alle excursies, werkte 

mee aan promotieactiviteiten in 

de openbare bibliotheek en 

"ons" museum, is van de partij bij 

jeugdactiviteiten, is een vaste 

gast bij lezingen, op verenigings-

avonden en jaarvergaderingen, is 

bibliothecaris, vaste schrijver in 

ons verenigingsboekje, stuurt 

altijd de oplossing van de puzzel 

in, en ...... er is nog zoveel meer. 

Alleszijdig dus! Geweldig! Petje 

af! Vanwaar die brede 

belangstelling en betrokkenheid?  

 

Een bèta-man 

Arthur is een bèta-man. Exacte vakken als algebra, meetkunde, stereometrie, scheikunde 

waren zijn lievelingsvakken. Er zit iets wetmatigs in de materie, er valt heel veel in te 

onderzoeken en te ontdekken. "Je ziet iets, bent nieuwsgierig en dan ga je uitzoeken wat het 

kan zijn, of hoe het werkt. Dat is met geologie evenzo. Natuurlijk zat die belangstelling er van 

kinds af aan in." De interesse in het  onderzoeken van de natuur werd extra aangewakkerd 

door zijn jeugdige biologieleraar, die met meerdere vrijwilligers-studenten op de zaterdag 

onderzoek deed betreffende de theorie van Mendel m.b.v. fruitvliegjes. Als er geen geologie 

had bestaan, was zijn hobby de natuur geworden, iets met planten.   

 

Hoe het begon 

Maar het liep anders. Met enkele vrienden op vakantie in Retranchement in 1962, was het 

een vaste gewoonte om een Trappist te gaan drinken in hotel Noordzee. De eigenaar 

verzamelde haaientanden en had die in een vitrinekast uitgestald. In de maneschijn zouden 

ze het best te vinden zijn. "We zijn een keer gaan zoeken, natuurlijk, maar ik heb niets 

gevonden. Later -met Ans op vakantie in Westkapelle- ontdekte ik langs de weg naar zee 

Onderzoeken en ontdekken 



 

gruis van kapotte "shell-schelpen." Ik dacht: “dan zullen er ook wel hele liggen”. Na goed 

zoeken vonden we ze en hebben toen al een behoorlijke verzameling mee genomen. 

Naderhand hebben we op het strand van Domburg en Westkapelle ook hele mooie 

opgeraapt.  

Toen we kinderen hadden, gingen we 

regelmatig naar de Eifel, waar ik een keer 

bij wegwerkzaamheden een paar (kapotte) 

brachiopoden vond. Echt verzamelen deed 

ik niet. Wat ik vond interesseerde me en 

daar bleef het bij.  

 

NGV-afdeling Tilburg 

Aan het zoeken in het wilde weg kwam 

een einde toen er in 1985 in Tilburg een 

afdeling van de NGV werd opgericht, 

waarvan Arthur direct maar de eerste 

voorzitter werd. "Daar werd informatie 

uitgewisseld en werden excursies 

georganiseerd. En sindsdien heb ik een 

heel gevarieerde verzameling opgebouwd. 

Mijn eerste fossiel was een Pecten, mijn 

eerste steen een vuursteen met mooie 

banden erin van het strand bij Dieppe. De 

eerste excursie met onze afdeling ging 

naar Wissant. We zijn met heel veel 

excursies mee geweest. Naar Oostenrijk, 

naar de Eifel, de Ardennen, Hannover, de Harz, naar de Enci -daar mocht je in het begin nog 

met de auto tot aan de gesteentewand rijden- en de Laura, naar de Schwäbische Alb en nog 

veel meer. Allemaal heel interessante gebieden, steeds verschillende groeves, iedere keer 

andere fossielen en gesteenten. En het was altijd even leuk en even gezellig. Een leuke 

anekdote bijvoorbeeld: Tijdens een excursie naar de Enci zaten 3 dames op een grote steen, 

met 2 zee-egels erin; maar de dames hadden nog niets gevonden.  

Het boeiende aan fossielen zoeken is de eerste vondst van iets. Je eerste pantoffelkoraal is 

heel bijzonder, je tiende niet meer. Wel fascinerend is, dat jij de eerste bent, die het diertje of 

plantje na vele, vele miljoenen jaren weer tevoorschijn brengt.  

 

De mooiste vondst 

Een mooiste vondst (red: is ook een 

lastige vraag) heeft hij eigenlijk niet. Het 

verhaal achter een vondst maakt hem tot 

bijzonder. Zo bijv. het kaurischelpje 

(Cypraea moneta), ooit ruilmiddel om 

slaven te "kopen"; zo'n VOC-schip 

vergaat op de Noordzee, na jaren gaan 

die kisten kapot en spoelen de schelpjes 

aan bij Cadzand of Westkapelle. En dan 

is het heel bijzonder, dat ik zo'n schelpje 

vind. Zo is ook een windkanter speciaal: 

Een heel gevarieerde verzameling 

Cypraea moneta 



 

die zwerfkei, door rivieren aangevoerd, duizenden jaren blootgesteld aan de striemende wind 

op de kale zandvlakte tijdens de ijstijd en daardoor afgeslepen is en zijn mooie vlakke kanten 

heeft gekregen."  

 

Een echte gesteentenman 

Tijdens het interview proef ik een beetje een echte gesteentenman in Arthur. "Het is jammer 

dat ik al zo oud ben, anders zou ik graag nog een keer naar Noorwegen gaan, om daar 

gesteenten te gaan zoeken." "Ik zou wel een nieuwe start willen maken met gesteenten, maar 

in Noord Brabant is niet zoveel te vinden. Werkgroepen waren er in het begin nog niet, maar 

toen had ik al wel veel stenen uit het grind van de Maas. Er stond een artikel van Peter Bosch 

in Grondboor en Hamer over afzettingsgesteenten van de Maas, met een plattegrond (red. 

Grondboor en Hamer, 1976, nr. 1). Hij stroomt door gebergteformaties uit het Trias, Jura, 

Krijt, Carboon en Devoon en overal neemt hij gesteenten mee. En op de plattegrond was 

precies aangegeven waar die gesteenten te vinden waren. Dat vond ik toen heel interessant." 

"Ik ben met Joost in Delft naar een cursus gesteenten herkenning geweest." "Mieke en ik 

hebben voor een club dames in Berkel-Enschot een verhaal gehouden over zand en over 

fossielen. Eind dit jaar doen we een verhaal over stenen. Dan doe ik vooral de zuidelijke 

zwerfstenen (die van de Maas) en Mieke de noordelijke."  

 

Werkgroep fossielen 

En toch ...... vol enthousiasme geeft hij al 13 

jaar leiding aan de werkgroep fossielen. Als er 

eigenlijk geen agendapunten meer zijn, komt 

zijn creatieve talent naar boven en heeft hij 

voor ons een leuk verhaal over een vindplaats, 

of een bepaald fossiel, brengt dan een deel uit 

zijn verzameling mee en koppelt daaraan een 

opdracht voor de hele groep. Ook 

introduceerde hij de quiz binnen de 

werkgroep. Om beurten bedenkt iemand 

vragen en opdrachten, waaruit weer de nodige 

kennis wordt vergaard of opgefrist. Vanaf het 

begin stelt hij de agenda samen, leidt de 

bijeenkomsten en zorgt tevens voor de 

verslaggeving ervan. Wat zouden wij moeten 

zonder zo'n actieve Arthur!  

Hoewel Arthur aan afbouwen en opruimen 

denkt, hopen wij met zijn allen, dat hij nog heel 

lang net zoveel van geologie en onze 

vereniging mag genieten, als wij al die 28 jaar 

van hem hebben mogen genieten. Arthur, hartelijk dank, dat je ook weer aan dit interview 

hebt willen meewerken.  

  

Dit interview is eerder gepubliceerd in het verenigingsboekje van de Nederlandse Geologische Vereniging, 

afdeling Midden Brabant, jaargang 26, nummer 2, juni 2013   

een opdracht voor de hele groep in de 

fossielenzaal van het Natuurmuseum 



 

Frans de Bruin 

  

opgetekend door Geert Willemen  

 

Dat Frans een verwoed verzamelaar is van alles wat mooi en bijzonder is, zie je meteen als je 

bij hem binnenkomt. Van al zijn interessegebieden is geologie veruit zijn grootste passie. 

Alles wat daarmee te maken heeft is bij hem te vinden. Alleen al zijn zeer uitgebreide collectie 

boeken, tijdschriften en verenigingsuitgaven -waarvan hij ten behoeve van het uitlenen een 

heuse catalogus heeft samengesteld- is meer dan de moeite waard. Daarnaast getuigen de 

vele dvd's, kaarten, prenten, posters, wandplaten, miniaturen, postzegelalbums -met zegels 

uit de hele wereld, gesorteerd naar mineralen en fossielen, gebergten, landschappen, 

watervallen, vulkanen, 

mijnbouw etc.- en 

bovenal een enorme 

hoeveelheid van de 

prachtigste fossielen, 

mineralen en 

micromounts ervan, dat 

we te maken hebben 

met een zeer gedreven 

hobbyist. Hoewel het 

grootste deel van zijn 

"schatten" is uitgestald 

in een speciaal daartoe op zijn achterplaats gebouwd "museumke", zijn er ook binnenshuis 

heel wat topstukken te bewonderen.  

 

Veel kennis 

Even groot als zijn verzameling is ook zijn kennis van al zijn spullen. Natuurlijk weet hij de 

naam van elke steen, maar ook in welke omstandigheden die heeft kunnen ontstaan, de 

vindplaats of van wie hij die gekregen heeft, het moedergesteente en de chemische basis van 

zijn mineralen en ook in welk boek of tijdschrift daar informatie over te vinden is. Een kennis, 

vooral door zelfstudie verkregen en die hij graag deelt met jongeren of beginners in deze 

hobby, maar die hij ook gebruikt voor af en 

toe een presentatie, of een lezing. Een 

kennis, om jaloers op te zijn. En, ..... toen 

Frans bijna 50 jaar geleden zijn eerste 

Gryphea opviste uit de bedding van de Gave 

in de Pyreneeën ten zuiden van Lourdes, 

kende hij het woord "fossiel" niet eens.  

Geïnteresseerd als hij van jongs af aan was 

in alles wat met de natuur te maken had, 

had hij er ineens een hobby bij. Bijna een 

halve eeuw heeft hij gebouwd aan zijn 

verzameling door zelf te zoeken, door 

beurzen en tentoonstellingen af te gaan en 



 

doordat hij van heel veel mensen, die hem een warm hart toedroegen, mooie spullen kreeg. 

Heel veel mensen: van familie en vrienden tot dokters en hotel- en groeve-eigenaren. Frans 

had een sterke troef: een goede babbel, waarmee hij iedereen informeerde over zijn hobby 

en velen daarvoor wist te interesseren.  

Een van zijn eerste contacten was dat met de familie Kerkhof (red. vroeger 's Hertogenbosch, 

nu De Steenarend te Eindhoven). Hij trof ze op een beurs in Tilburg en was direct geboeid 

door de tentoongestelde "schatten der aarde." Diverse keren ondernam hij de reis naar Den 

Bosch en door kopen, kijken en praten vergaarde hij zijn eerste kennis en eerste pronkstukjes 

van zijn verzameling. Ook leerde hij er hoe je stenen kon zagen en slijpen. Op een gegeven 

moment ging hij zelfs mee naar beurzen om daar te helpen. Hij deed dat op een wel heel 

bijzondere manier, door zich tussen het publiek te begeven en lovende woorden te uiten 

over de uitgestalde spullen en hun prijzen. "Ze gingen 's avonds wel met zes lege dozen en 

alleen nog een paar tafelkleden naar huis."  

 

Ook tijdens vakanties 

Op vakantie in het Limburgse Houthem wist de hoteleigenaar in no time van Frans' hobby. 

Van hem kreeg hij diverse adressen, waaronder dat van Wiel Curfs, eigenaar van de 

gelijknamige mergelgroeve. Frans kreeg -bij uitzondering- toestemming om er te komen 

zoeken. "We beginnen 's zomers om 

4 uur," zei Wiel schertsend. "Da's 

gunstig", zei ik, "kan ik een paar 

uurkes zoeken en ben ik om 9 uur 

weer in het hotel om met ons Hannie 

te ontbijten. Daarna hebben we nog 

de hele dag voor ons eigen." En dus 

stond Frans om kwart voor 4 met zijn 

groene Simca voor de poort, om 

vervolgens met de eerste werknemers 

naar binnen te kunnen, zes dagen van 

de week. "Ja, ge moet er iets voor 

over hebben." Er ontstond een goede 

band tussen Wiel en Frans, maar ook 

met de overige arbeiders. Vaak hadden zij of Wiel al spullen opzij gelegd. Mooie spullen, 

bijzondere spullen, zoals de wat zeldzamere Hoploscaphites 

constructis johnjagti uit de formatie van Meerssen, een van de 

laatste ammonieten. Frans maakte de ruilhandel leuk door sigaren 

en zelf geslepen hangers van malachiet mee te brengen.  

Via Wiel kwam hij ook bij de mergelgroeve Blom terecht (neef van 

Wiel). Op de loader zat een zekere Jean, die na verloop van tijd 

ook egels en belemnieten voor Frans apart legde. "Ik heb nog wat 

voor jou, zei hij. Maar ik ook iets voor jou, zei ik dan, want hij was 

gek op sigaren." Bijna 23 jaar lang!!! was Frans een graag geziene 

gast bij Curfs en iets korter bij Blom. Geen wonder dat hij een zeer 

uitgebreide verzameling van, vaak bijzondere, krijtfossielen bezit.   



 

Beheerder geologische collectie Natuurmuseum 

Iedereen, die Frans kende, wist ook van zijn hobby. "Op een gegeven dag zei de leider van de 

DSW dat hij een baan voor me had. Het museum zocht een tijdelijke kracht die verstand had 

van geologie." En zo werd hij in 1980 beheerder van de geologische collectie in het  

Natuurmuseum. Hij moest uitzoeken 

wat bewaard moest blijven, 

determineren, meten en wegen en 

inschrijven (red. dat doet hij trouwens 

nog elke week in het museum met 

enkele leden van de werkgroep 

mineralen). Regelmatig bezocht hij 

met Frans Ellenbroek -de directeur van 

het museum- het geologisch museum 

in Leiden of het Natuurmuseum in 

Maastricht om allerlei informatie op te 

doen. Ook gingen ze samen op 

excursie, om nieuwe dingen voor het 

museum te zoeken. Zo reden ze vijf 

dagen door Limburg met Felder, o.a. 

naar de verbreding van het 

Albertkanaal, of naar de  

Franse kust. Daarnaast werd Frans er vaak alleen op uitgestuurd naar graafwerkzaamheden in 

en om Tilburg, zoals naar de bouw van de tweede 

sluis aan de Dongenseweg en het viaduct in de 

snelweg bij de Trappisten. "Daar heb ik heel wat 

zwerfstenen gevonden, o.a. een enorme windkanter."  

 

Specialiseren 

Ook kreeg Frans de tip om zich te gaan specialiseren 

en ging voor de ammonieten. Later kwamen er 

trilobieten bij. Bij de mineralen koos hij voor 

bergkristal en fluoriet. "Het heeft me 4 jaar gekost 

om te snappen hoe bij bergkristal de ontwikkeling 

van het assenstelsel naar het eerste kristal verloopt. 

Dat was een moeilijke materie voor iemand, die geen 

geologie of 

scheikunde als 

ondergrond 

heeft. Maar ik 

heb het toch voor elkaar gekregen". Inmiddels heeft hij 

ook van bergkristal een prachtverzameling met meer dan 

40 verschillende vormen, die hij o.a. showde tijdens het 

60-jarig bestaan van de NGV te Utrecht.   



 

Charles Zaman 

Een ander belangrijk contact in Frans' geologische loopbaan had hij met Charles Zaman 

(chirurg te Rotterdam, die in Tilburg was komen wonen). Via hun gemeenschappelijke 

koperslager had hij hem leren kennen. Charles was een echte fossielenman en een francofiel. 

Er ontstond een klik en Charles nam Frans mee voor twee weken. "Hij kende heel veel 

vindplaatsen en sprak vloeiend Frans, wat hielp om op plaatsen te komen, waar je anders niet 

kwam. Negen jaar heb ik met Charles door Frankrijk en België gezworven. We kwamen 

geregeld in Graissessac (plantenfossielen - Carboon), in Vireux, Fleury la Rivière en Damery. In 

de buurt van St. Nazaire wist hij een vindplaats met grote trilobieten. Ik heb er een met een 

grote stekel op zijn kop. Zijn lijf zit nog in de steen maar ik prepareer hem niet verder uit, 

omdat anders die stekel kapot gaat.   

 

Der Frans aus Holland 

Via Zaman, die aanvankelijk in Dordrecht woonde, kwam Frans in contact met de Geode uit 

Zwijndrecht, gaat met hen op mineralenexcursie en kwam hen terecht bij de  

groeve Clara te Wolfach, of beter gezegd bij de Mineralienhalde. Hier is hij inmiddels een 

bekende Nederlander. 

Als je het over "der 

Frans aus Holland" hebt 

weet Kordula, de 

eigenaresse, meteen wie 

we bedoelen. Hoe kan 

het ook anders. Hij 

komt er inmiddels al 6 

jaar, een week lang, in 

een T-shirt met opdruk "Ich liebe die Clara", en is de enige, die op een (in het dorp gehuurde) 

fiets komt, weer of geen weer (red. Over Frans en de 

groeve Clara stond een artikeltje in ons verenigingsblad 

van juni 2012).  

 

Actief 

Zowel buiten als binnen onze vereniging is Frans flink 

actief. Hij is lid van de werkgroep fossielen, heeft een 

aantal jaren geleden de werkgroep mineralen nieuw leven 

ingeblazen, werkte mee aan de stenenspreekuren, op een 

dag voor jongeren in het museum konden ze bij hem 

stenen slijpen, hij is een vaste deelnemer aan excursies en 

werkt altijd mee aan tentoonstellingen.   

Nog elke dag geniet Frans van zijn verzamelde 

materialen, praat hij met groot enthousiasme over zijn 

hobby en gaat altijd graag mee naar beurzen en musea. 

Altijd geïnteresseerd in mensen en in mooie en 

bijzondere dingen, gaat hij ook graag mee op excursies. 

Hij geniet nog steeds van elke vondst.  

Ik hoop dat hij dat nog lang zal kunnen, want Frans is een amateurgeoloog in hart en nieren.  

  
Dit interview is eerder gepubliceerd in het verenigingsboekje van de Nederlandse Geologische Vereniging, 

afdeling Midden Brabant, jaargang 26, nummer 3, november 2013.  



 

Hans Zaaijer 

  
opgetekend door Geert Willemen  

  

Hij is pas 4 jaar lid van onze vereniging, maar toch heeft hij zijn "gouden geologiejubileum" al 

een poosje achter de rug.   

In zijn tienerjaren (begin jaren 60) kwam hij voor het eerst in aanraking met geologie en 

mineralen. Omdat zijn ouders in die jaren in Indonesië werkten, woonde Hans bij vrienden 

van zijn ouders. Toeval of niet, maar laat nu uitgerekend zijn pleegvader een aardrijkskunde-

leraar zijn, die als hobby had het verzamelen van agaten, die hij voornamelijk zocht in Idar 

Oberstein. Zoals een goede leraar betaamt, probeerde hij Hans ook enthousiast te maken. En 

met succes. Hij nam hem regelmatig mee op zoektocht naar Duitsland om op de akkers naar 

agaten en ander moois te zoeken om ze vervolgens in een slijperij aldaar te laten bewerken 

tot prachtige, kleurrijke, gepolijste schijven. Het vuur was ontstoken.  

 

Studie metallurgie 

Tijdens zijn studie metallurgie krijgt hij te maken met de theorie over mineralen en op 

studiereizen zoekt hij naar 

allerlei ertsen en natuurlijk 

ook mineralen, die op 

diezelfde plaatsen te vinden 

zijn. Ook met studiegenoten 

gaat hij regelmatig op 

excursie.   

En toch ...... bekent hij eerlijk: 

"Ik denk, dat ik deze hobby 

niet doorgezet zou hebben, 

als ik niet naar Afrika was geweest. Wat daar te vinden is, kom je in Europa bijna niet of niet 

meer tegen." Want Hans gaat voor handstukken, i.p.v. 

micromounts, hoewel hij ook die prachtig vindt.  

Eenmaal metallurg werkte Hans veel in het buitenland: 

Oostenrijk, Frankrijk, het Midden-Oosten, Verenigde 

Staten, Zuid-Afrika, Zambia, m.n. bij grote mijnen en 

koperraffinaderijen. "Daar kwamen  prachtige stukken 

omhoog, zoals kobalt, lood, zink, amethist, calciet en 

bergkristal. Met vrienden ging ik in de vrije uren op 

zoek in verlaten mijnen en ook daar heb ik heel wat 

leuke dingen gevonden.   

Toen begon de collectie te groeien, maar alles werd in 

dozen weggestopt. De tijd ontbrak om er verder iets 

mee te doen. Ik heb altijd gedacht, dat komt wel als ik 

met pensioen ga, dan heb ik meteen een mooie hobby 

om mee te beginnen. Dus 10 jaar geleden ben ik 

begonnen met uitpakken en daar ben ik nog steeds 

herinneringen aan de Zuidafrikaanse periode   

Wellin   -     2 011   



 

mee bezig. Ik ben wel altijd alert gebleven op het zoeken naar en verzamelen van mineralen. 

Zo ging ik met René Fraaje naar Cyprus en de Pyreneeën en met geologen uit Utrecht naar  

Griekenland en IJsland. Dat waren heel interessante excursies. Ik vond het altijd leuk om te 

gaan zoeken en ben regelmatig naar de Eifel, de Ardennen, het Sauerland en zo geweest.  

Ook ben ik een tijdlang lid geweest van de Mineralogische Kring Antwerpen, een grote club 

met wel 600 leden, die ook veel activiteiten organiseerde. Maar ja, met het klimmen der jaren 

wordt dat allemaal een beetje lastiger. Ik moest steeds alleen naar Antwerpen toe.  

 

Mineralenwerkgroep Tilburg 

Tot op een dag Rob Mackay me uitnodigde om mee naar de mineralenwerkgroep in Tilburg 

te gaan. Dat is nu zo'n 4 jaar geleden. 

Toen ben ik lid geworden. We zijn 

maar een kleine groep, maar gelukkig 

net genoeg om presentaties en andere 

activiteiten te organiseren en het is ook 

fijn om kennis met elkaar uit te 

wisselen.  

Afgelopen zondag (red. 5 oktober) zijn 

we met een aantal mensen naar de 

Ardennen geweest en hebben daar in 

een groeve bij Lompret naar mineralen 

gezocht. Ik heb een paar mooie 

stukken bariet gevonden, sommige met grote, maar ook leuke stukjes met kleine kristallen." 

 

De ‘schatten’ bekijken 

En dan is het tijd om zijn "schatten" te gaan bekijken. In de woonkamer staat een prachtige 

vitrinekast, waarin zijn mooiste of meest bijzondere stukken een plaats hebben gekregen. En 

werkelijk, zelfs voor een op-en-top fossielenman als ik, is het een lust voor het oog. Zoveel 

soorten, zoveel kleuren, zoveel    

vormen, alles netjes gerangschikt naar 

groepen: zijn agatencollectie van zijn 

jeugdjaren (en de erfenis van zijn 

pleegvader), kwartsen en bergkristal-           

len, de barieten en de gipsen, de 

amethisten en de ertsen en ga zo 

maar door. Iedere steen heeft een 

verhaal. Zo bijv. een flinke brok 

zwavel, afkomstig uit Indonesië. "Ik 

ben regelmatig naar Indonesië geweest, omdat ik daar in mijn jeugd gewoond heb.  

Op de vulkaan Bromo op Java werden door arbeiders zware emmers met zwavelbrokken 

vanuit de binnenkant van de krater naar boven gesjouwd. Een verschrikkelijk werk. Ik kocht 

deze brok van een sjouwer en gaf hem $ 2,-. Die man was zo ontzettend blij. Hij verdiende 

maar $ 4,- voor een hele dag en ik gaf hem er ineens 2.  

En dan hier, dat stuk ruwe malachiet. Er zit een korst van mangaan omheen. Ik ga dat niet 

doorzagen of zo. Je ziet zo prachtig de lijnstructuren. Dat vind je nergens in Europa. Ik houd 

hem zo, want op deze manier vind ik dat een mooi stuk.  

Bariet  -   Lompret    20 14   

verzameling agaten   



 

Deze granaten heb ik in Finland gevonden. Dit 

is een Uwarowiet, ofwel Chroomgranaat. Het 

wordt maar op één plaats in deze grootte 

gevonden."  

Dan pakt hij een plak massief koper, misschien 

wel het stuk, waaraan hij de meest dierbare 

herinneringen heeft. "In Afrika is de relatie 

tussen blanken en zwarten toch heel bijzonder. 

Er is altijd een afstand tussen beide. Maar ik 

heb heel lang samengewerkt met een Afrikaan. 

Toen ik wegging kreeg ik van hem ter 

herinnering deze plaat. Het was een stuk van 

zijn voorouders, die het zelf hadden gesmolten 

uit het ruwe erts. Zo waardeerde hij onze samenwerking."   

En dan haalt hij nog een grote plaat massief koper uit een doorloop naar zijn werkkamer. 

"Dat was eigenlijk een plaat van zeker 1 m, die was losgekomen uit de wand en in de 

breekmachine terecht gekomen, maar die kon zo'n 

groot blok niet aan. We hebben het brok met een 

aantal mensen gedeeld, i.p.v. het te melden aan de 

opzichter”.   

 

En nog meer… 

Daarna verhuizen we naar zijn garage, waar ook weer 

een aantal vitrines en ladekastjes staan met mooie 

spullen, maar die Hans 2e keus noemt. Op zijn 

werkbank liggen een aantal brokstukken, die hij aan 

het schoonmaken is en verder bewerkt en 

gecatalogiseerd moeten worden.  

Sinds een aantal jaren is Hans daar ook mee bezig. Bij 

elke steen in de vitrines ligt een naamkaartje met 

naam en vindplaats, maar ook heeft hij een lijst 

aangelegd - volgens het classificatiesysteem van 

Nickel-Strunz - met daarop natuurlijk ook de naam van 

het mineraal, de chemische samenstelling, een 

nummer, de opbergplaats, de vindplaats en eventuele 

opmerkingen.   

In de auto terug naar huis, verwonder ik me over de enorme schoonheden die onze aarde rijk 

is en dat er gelukkig mensen zijn, zoals Hans, die het mogelijk maken die schoonheid te 

bewonderen.  

  
Dit interview is eerder gepubliceerd in het verenigingsboekje van de Nederlandse Geologische Vereniging, 

afdeling Midden Brabant, jaargang 27, nummer 3, oktober 2014. 

Uwarowiet  -   chroomgranaat   

een dierbare plak koper   



 

Mieke Leerschool 

  

opgetekend door Geert Willemen  

  

Ik geloof niet, dat ik tijdens de relatief korte periode dat ik me met geologie bezighoud, 

eerder iemand ben tegengekomen, die zo ontzettend veelzijdig, maar tevens zo geweldig 

gespecialiseerd is als Mieke.  

Dat merk je niet alleen, als je een rondleiding door de woning krijgt en ziet dat elk mogelijk 

plekje is benut voor het uitstallen van hun vondsten van zowel ruwe als gepolijste keien, van 

uit de kluiten gewassen fossielen tot hele kleintjes, van lades vol met veelkleurig zand, alles 

uit vele delen van de wereld, maar ook aan haar gepassioneerde verhalen over de door hen 

bezochte streken, hun bijzondere vondsten, de algemene geologie en hun daarmee 

verbonden universele interesses. "Hun", want Peter en Mieke vormen wat betreft hun hobby's 

en interesses een eenheid.  

“Het was mijn wereld  

niet."  

Hoewel Mieke pas zo’n 30 

jaar geleden verslingerd 

raakte aan geologie, is haar 

interesse ongetwijfeld - zij 

het met tegenzin - al in 

haar jeugdjaren van huis uit 

gewekt. "Mijn ouders 

verzamelden mineralen en 

als klein kind was ik al eens 

in Idar Oberstein geweest. 

Ik wist wat amethist was, 

want dat lag bij ons in huis. 

Maar die hele verzameling van mijn ouders interesseerde me toen niet. Sterker nog, ik vond 

het eigenlijk heel gênant. Als ik met vriendinnetjes thuis kwam, dacht ik, o jee, die zullen wel 

denken dat die mensen hier niet goed wijs zijn.  

Nu bepalen kinderen vaak de vakantie, maar wij moesten gewoon mee naar plekken waar 

onze ouders stenen konden zoeken. Het was mijn wereld niet, helemaal niet”.  

 

"Toen vond ik dat eigenlijk toch wel interessant"  

Later, ik was een jaar of 30 en al lang het huis uit, veranderde dat. We waren met vrienden op 

vakantie in de Gorges du Verdon. De dames lagen heerlijk te zonnen en de mannen hadden 

meer zin in wandelen. "Hoe raar kan het zijn, toen ze terug kwamen had Peter - naar later 

bleek - een ammoniet gevonden. Toen vond ik dat eigenlijk toch wel interessant, maar we 

wisten natuurlijk helemaal niet wat het was. Pas een jaar of twee later was er in de winter een 

uitzending op de Belgische televisie over de Boulonnais (red. kust juist ten zuidwesten van 

Calais). We zaten daarnaar te kijken en zagen ineens een hoop fossielen langskomen. Jeetje, 

moet je kijken, daar liggen de fossielen zomaar op het strand voor het oprapen! Vanaf dat 

moment waren we verzamelaars geworden.   



 

De volgende zomer - in 1984 - we gingen altijd in Frankrijk op vakantie - gingen we eerst een  

paar dagen naar de Boulonnais om fossielen te zoeken, alvorens door te rijden naar het zui- 

den. We vonden er van alles, zonder te weten wat het was, laat staan hoe het heette. Na die 

vakantie ging ik naar de bibliotheek in Utrecht (we woonden in Nieuwegein), die, vanwege de 

faculteit Aardwetenschappen, veel informatie had over geologie. Daarmee deed ik mijn eerste 

kennis op en we werden steeds fana- 

tieker."  

Door de literatuur raakte Mieke bekend met andere vindplaatsen: in eigen land, zoals 

Cadzand, Winterswijk en Enci, waar je toen nog zomaar naar  

binnen mocht , maar ook in het buitenland, zoals de Ardennen en de Eifel. En natuurlijk 

bleven Frankrijk ze trouw. Ze begonnen de vakanties af te stemmen op plekken waar 

fossielen te vinden waren en van overal waar ze zochten brachten ze heel veel fossielen mee. 

Hun verzameling koralen, sponzen, bivalven, gastropoden, zee-egels, haaientanden, 

brachiopoden en nog veel meer groeide in ijltempo.  

 

Tomeloze nieuwsgierigheid  

In 1992 verhuisden ze naar 

Tilburg en omdat Peter in de 

bouwsector werkzaam was 

geworden en ze daardoor ook 

gebonden waren aan de 

bouwvakvakantie wilden ze 

eigenlijk niet meer zo graag 

naar het overvolle Frankrijk. 

Ze kozen nieuwe gebieden 

om hun vakantie door te 

brengen, zoals o.a. in Scandinavië.  

Aanvankelijk is Zuid-Zweden hun toevluchtsoord. Hier zijn trilobieten, koralen, sponzen en 

orthoceren te vinden uit het Cambrium, Ordovicium en Siluur. Ook het Krijtgebied van 

Ignaberga was favoriet. Geleidelijk aan trokken ze noordelijker, het gebied rond Råbäck en 

het Siljangebied.  

"Op een keer waren we aan de kust van Gotland fossielen aan het zoeken en ineens zei ik 

tegen Peter: Nou kun je me wat met die fossielen. Hier liggen zulke schitterende stenen. 

Vanaf toen waren we verknocht aan stenen.  

We hadden geen notie van stenen, maar ze waren zo mooi, dat we ook een vrachtje stenen 

inlaadden. En ook hierover wilde ik thuis van alles weten. Zo zit ik nu eenmaal in elkaar. Ik 

word gedreven door een tomeloze nieuwsgierigheid. Ik wil niet alleen weten wát het is, maar 

ook waaróm het zo is en waarom het hier 

is te vinden. De betekenis van de 

vindplaats vind ik belangrijk."  

D1e tomeloze nieuwsgierigheid gold niet 

alleen het speuren naar kennis van alle 

gevonden zaken. Het breidde zich uit naar 

het ontdekken van nieuwe gebieden, naar 

andere disciplines binnen de geologie.    

Groeve Enci, Maastricht 

Rondane, Noorwegen 



 

 

Zo kwamen ze in Noorwegen terecht en ontdekten heel andere gesteenten, maar vooral het 

landschap trok hun aandacht en daarmee de interesse voor algemene geologie.  

Ze wilden steeds noordelijker gaan 

en daarmee veranderden de 

landschappen. "Uiteindelijk wilden 

we naar het allernoordelijkste 

gebied aan de Barentszzee: oude 

gletsjers, morenes, toendra, 

permafrost, fjorden, enorme 

estuaria, km's-brede zandvlaktes, 

moerassen en ........ muggen, 

muggen, muggen.  Dat is het enige 

wat echt vervelend is.  

Dit jaar (red. 2015) willen we daar naar terug. Tja, het is wel 5 dagen heen met het autootje; 

tentje mee en klamboes natuurlijk en dan kamperen we het liefst in the middle of nowhere.  

Er zijn specifieke plekken waar we naar terug willen. Bij de Tana-rivier, de heilige rivier van de 

Samische bevolking, daar heb ik gestaan, gezien hoe overweldigend groot haar estuarium 

eruit ziet. En we willen terug naar Varanger, een gebied met permafrost. We zijn er geweest, 

maar het was zo'n slecht weer, dat we het gebied niet in konden. Hier trekken de Samen, die 

visser zijn, in de winterdag vanuit de bergen naar de zee toe en 's zomers trekken ze weer 

naar de meren in de bergen. Misschien kunnen we dit jaar  

een stuk van die route lopen. Het is landschappelijk zo bijzonder. Die fascinatie raak je nooit 

meer kwijt.  

  

Geheime plekje  

De laatste jaren zijn we ook een aantal keren naar de Spaanse Pyreneeën geweest. Het gebied 

rond Graus en het bekken van Tremp is bekend om haar Krijt- en Tertiairfossielen. Er zijn 

grote nationale parken, waar we dan doorheen trekken. Daar houden we van: 's morgens de 

rugzak op, genoeg eten en drinken bij ons en dan lopen we de hele dag, kijken op van te 

voren geplande plekken, of er iets interessants te zien of te vinden is en ook daar komen we 

vaak op plaatsen waar zelden iemand is geweest. We hebben er zelfs een "geheime plek." 

Soms gaan we ook off the road en op een keer zagen we een kaal erosieveld. Daar moesten 

we dus naar toe. Het is wel uitkijken geblazen, want er zitten nogal wat slangen, maar ja, je 

moet er iets voor over hebben. Toen we daar kwamen stikte het er van de regulaire  

zee-egels, allemaal van dezelfde soort, maar wel van een heel aparte. Het is ook nog niet 

gelukt om ze te determineren.   

Het mooiste voor ons is om de natuur in te 

gaan. Wel altijd safe, door goede stafkaarten 

en GPS, maar het is altijd spannend. We 

vragen ons wel eens af: Waarom doen we dit? 

Het gaat bij ons voortaan om het totaalplaatje: 

het landschap, de planten en dieren (we 

hebben ook een telescoop bij ons om vogels 

te bekijken, maar zijn ook geïnteresseerd in 

paddestoelen), het gaat om mensen, etc. We 

Keien van de Barentszzee 

Mieke in…. (nee, geheim!!) 



 

houden van veel te veel dingen. Van het één kom je op het ander en zo is de wereld voor ons 

één groot avontuur, waar we ook zijn, op de Regte Hei, of aan de Barentszzee. Het houdt 

nooit op. Ik vind het allemaal heel erg boeiend en wil er ook steeds meer van weten."  

  

Vereniging  

Naast de eigen zoektochten was en is Mieke ook binnen de verening actief. Eenmaal wonend 

in Tilburg las ze in de krant dat er een lezing was in het Natuurmuseum. "Ik erheen en ik vond 

het zo interessant, dat ik meteen lid geworden ben. Later vroeg Joost me of ik in het bestuur 

wilde deelnemen en ik vond dat ik dat ook maar eens moest proberen. Ik heb een tijdlang 

voor het verenigingsboekje gezorgd en heel wat excursies georganiseerd (red. o.a. Enci, 

Boulonnais, Wellin, Hannover, Eifel). Met Joost en Arthur werk ik al een paar jaar in het 

museum, om daar de gesteentecollectie in het depot te controleren en nu leid ik tijdelijk ook 

de zandwerkgroep.  

Ja, zand. Daarin ben ik eigenlijk via Arthur geïnteresseerd geraakt. Omdat hij wist dat we op 

reis naar Scandinavië altijd een paar dagen in Denemarken verbleven, vroeg hij een keer om 

zand mee te brengen. Dus raapten wij wat zand, in een plastic zakje en zonder ons erom te 

bekommeren gaf ik het aan Arthur. Het zand was roze-rood en Arthur was direct in ver- 

voering: O, wat mooi, dat is granaatzand. In het museum heb ik toen met hem door een 

microscoop gekeken en ik vond het schitterend. Vanaf toen hebben we voortaan ook van alle 

plaatsen waar we kwamen zand meegebracht. Met Francine Jacobse reed ik altijd naar de 

verenigingsavonden en die vroeg me of ik het niet leuk zou vinden om bij de zandwerkgroep 

te komen. Ik zei: maar ik heb geen microscoop. Ik ben toch een keer meegegaan en was weer 

meteen verkocht. Later hebben we een goede microscoop 

aangeschaft en echt, dat is de beste investering die we ooit 

hebben gedaan."  

Tenslotte bekijken we ook (een deel van) de verzameling 

van Mieke en Peter. Peter houdt meer van polijsten, Mieke 

meer van de ruwe steen. Overal in de woning zijn plekjes 

ingericht om hun mooiste en bijzonderste vondsten uit te 

stallen. En dat zijn er heel wat. Eigenlijk ontbreekt geen 

enkele fossielsoort en ook zijn alle tijdperken 

vertegenwoordigd, er zijn talloze rekjes met prachtige 

stenen en vele laden met zand in allerlei kleuren. Een blik in 

de garage leert dat het einde van de verzameling nog niet in 

zicht is. "Alleen eigen vondsten, elk ding heeft zijn eigen verhaal 

en achtergrond. We weten onder welke omstandigheden we het 

gevonden hebben, soms zelfs wat voor weer het was. We vinden 

alles leuk en dat is soms wel eens een ramp."   

Het is logisch dat Mieke geen voorkeur kan aangeven. "Alles is 

interessant en het wordt ook steeds interessanter, naarmate je 

meer weet."  
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Jan en Julia de Bruijn 

  

opgetekend door Geert Willemen  

  

Als ik -leek, die ik ben- aan gesteenten denk, zie ik ofwel enorme rotspartijen voor me of 

rivierbeddingen in de bergen, die gevuld zijn met enorme keien, of heb ik het beeld van wat 

in de volksmond "kiezelstenen" wordt genoemd, zij het dat ik weet dat ze enorm in grootte 

kunnen verschillen.   

Niets is minder waar. Dat zie ik 

meteen als ik bij huize De 

Bruijn binnenkom. Jan heeft, bij 

afwezigheid van Julia, zijn 

uiterste best gedaan om een 

tafel met stenen uit te stallen 

om van te watertanden. Het 

deed me denken aan 

Sinterklaas vroeger bij ons 

thuis, waar ook de tafel was 

gedekt en voor iedereen (we 

waren met 8 kinderen) wat 

moois en lekkers was neergelegd.  

 

Zwerfstenen 

Na een gastvrije ontvangst met thee en koek bekijken en bespreken we de stenen, waar Jan 

en Julia al zo'n 14 jaar naar op zoek zijn. "Zwerfstenen" verbetert Jan me. En "zwerfkeien" 

blijkt ineens een zeer ruim begrip te zijn en hij benadrukt dat het niet alleen stenen zijn, maar 

ook botten, tanden, fossielen, etc. "Alles wat aanspoelt of in grindgroeves te vinden is vinden 

we interessant. We verzamelen met zijn tweeën, dus we hebben intussen een enorme 

hoeveelheid materiaal bij elkaar geraapt." Wat op tafel ligt is slechts een fractie van hun 

vondsten. In de kamer staan meerdere vitrines, ze liggen te pronken en te flonkeren op de 

vensterbanken, of op een open plekje van de boekenkast, ze liggen op een rek of op een 

prominente plaats in de tuin en zegt Jan: "In de garage hebben we nog tientallen dozen en 

kisten, gelukkig wel voorzien van de naam van de vindplaats en een jaartal."  

Als Jan van wal steekt, waarbij hij keurig onderscheid 

maakt tussen de verdiensten van Julia en die van 

hem, geeft hij blijk van een behoorlijke 

deskundigheid. Van elk voorwerp op tafel weet hij de 

naam en de vindplaats, de groei- of ontstaanswijze, 

de details in en op de steen, de 

achtergrondinformatie, de literatuur die erover 

geschreven is, namen van mensen, die ergens een 

speciaalstudie van hebben gemaakt, enz.   

Van de eerste steen die me opvalt, omdat hij mooi 

gepolijst en erg opvallende kleuren heeft, weet Jan 

het volgende te vertellen. "Deze steen is door Julia getrommeld. Het is ooit de beste vondst 

in de categorie gesteenten geweest. Het is een oölithische jaspis. Eigenlijk een kwartsiet, die 

Oölitische jaspis 



 

rood is door korrels, de oölieten, die bestaan uit concentrische laagjes van een ijzeroplossing, 

rondom een kleine kern.  

Deze steen heeft Julia gevonden aan de Oostzee. Het is vuursteen, maar het is duidelijk dat er 

aan gekapt is. Zoiets ontstaat niet 

door het water. We denken dat het 

een grote vijzel is. Vermoedelijk 

afkomstig van een vroegere 

nederzetting boven op het klif. Toen 

het klif afkalfde verhuisden de 

bewoners. Ongetwijfeld is er 

gereedschap achtergebleven, en toen 

het klif nog verder terugtrok, is dat 

uiteindelijk naar beneden gevallen. 

Dan laat hij me een steen zien, die hij 

"kappenkwarts" noemt. "Hij was nog 

nat toen ik hem in Bemmel vond. Ik 

dacht eerst dat het een verweerde 

agaat was, door die lijntjes, maar ik nam hem toch mee naar huis met het idee om hem daar 

door te zagen. Toen bleek het helemaal geen agaat te zijn. Er zitten wel kwartskristalletjes in 

en hier, zie je, zit een soort half zonnetje met een waaiertje van kwartskristallen. In Grondboor 

en Hamer stond een artikel over "kappenkwarts". Op een kwartskristal groeit een laagje van 

een ander mineraal (vaak chalcedoon) en dan groeit het kwarts weer verder. Je krijgt dus 

kwartskristallen met een soort kapje erop. Dat in tegenstelling tot lamellaire kwarts, hier, deze 

steen met die bruine lijntjes ertussen. Tussen het kwarts heeft een ander mineraal gezeten, 

bijv. zoals hier bariet. De vorm van de barietkristallen zijn bewaard, maar het materiaal is 

omgezet in kwarts. Vergelijk het met een vuurstenen zee-egel.  En dit is een "gewei-bijl". In 

het gewei is een gat  geboord om er een steel in te steken.  Waarschijnlijk bedoeld als 

graafstok om de grond mee 

te bewerken. Volgens de 

literatuur zou hij zo'n 5000 

jaar oud kunnen zijn."   

En zo vertelt Jan van al hun 

vondsten steeds interessante 

bijzonderheden. Opvallend in 

de collectie zijn de 

versteende fossielen: een 

prachtige orthoceras,  vuur-

steen met een baculites, 

fosforietknollen met schelpjes 

erop, mammoetkiezen, 

wervels, ribben, tanden, 

versteende koraaltjes en veel 

versteend hout. "Tja, daar heb ik in de garage ook nog een paar accubakken vol van." Dan 

loopt hij even naar de kamer en komt terug met "een heel mooie. Die hebben we in 

Emmerich gevonden. Er zitten mooie laagjes met rookkwarts op." Tja, wij nemen alles mee 

wat we mooi vinden. Ik zoek vaker gericht naar iets en loop dan misschien heel veel mooie 

dingen voorbij; Julia kijkt overal of ze iets interessants ziet liggen. Zo gaat er vaak een hele 

vracht mee.   

Vuurstenen vijzel 



 

Hoewel we wel dingen sorteren (bakken met versteend hout, met botten, met vuursteen zee-

egels, etc.) zijn we niet systematisch bezig. 

Misschien komen we later nog wel eens 

verbanden tegen."  

 

Begonnen als fossielenliefhebbers 

Eigenlijk zijn we begonnen als 

fossielenliefhebbers. Dat kwam door onze 

zoon. Toen die 5 jaar oud was raakte hij hevig 

geïnteresseerd in dino's. Hij kreeg een boekje, 

waar nog meer oerdieren in stonden en wat 

andere fossielen, zoals belemnieten. Toen we 

op vakantie naar Denemarken gingen, hebben 

we heel wat stenen kapot gegooid om te kijken 

of er fossielen inzaten en op een gegeven 

moment had mijn dochter een stukje 

belemniet gevonden op het strand. Dat wisten 

we eerst nog niet, maar toen we naar een soort 

Sealife gingen, zagen we daar in een vitrine, 

dat het dat moest zijn. Zo kregen ook wij 

interesse in fossielen. In het begin gingen we 

met René Fraaije mee, o.a. voor 25 gulden  

met de bus naar de Enci. In 2000 werd er door de vereniging een excursie naar Emmerich 

georganiseerd, waar gesteenten en fossielen te vinden waren. Omdat er in die tijd niet zo 

vaak excursies naar fossielvindplaatsen waren, gingen wij mee. Jan Lippe, de gids, kon heel 

boeiend over het zwerfgesteente vertellen en daar zijn 

we geïnteresseerd geraakt in zwerfstenen. Later kreeg ik 

privé-toestemming om in die grindwinning te komen 

zoeken. We zijn daarna heel veel in Emmerich geweest, 

maar ook aan de Oostzee, m.n. de Bodtener Ufer, in 

Stein en groeve De Groot (met afdeling Limburg) voor 

het Maasgrind en we wandelen ook heel graag langs de 

strandjes aan de Waal of de Rijn." Zo vinden ze hun 

agaten en granieten, hun basalten en gabbro's, 

kwartsen en kwartsieten, jaspissen en gneisen, hun 

conglomeraten en breccies, hun windkanters en al het 

andere moois.  Helemaal onder de indruk van de vele 

kennis die ik heb opgedaan nemen we afscheid. Wat 

een leuke, bijzondere en interessante verzameling. Een, 

die getuigt van een heel boeiende hobby.  
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Julia bij een gletsjermeer op IJsland 

Versteend hout met laagjes rookkwarts 


