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Afb. 1. Karyathiden uit Carrarisch marmer, Vierschaar, Koninklijk Paleis.
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INLEIDING

Dit boekje bevat de beschrijving van een geologische wandehng door de binnenstad
van Amsterdam.
Tijdens de wandeling wordt stilgestaan bij een aantal gebouwen waarbij de aan
het gebouw gebruikte steensoorten onder de loupe worden genomen. Ook straatste-
nen zijn een paar keer het onderwerp van een korte beschouwing.
De route van de wandeling staat aangegeven op de los toegevoegde bijlage. Aan
de ommezijde van de routekaart is Tabel I (de geologische tijdschaal) afgedrukt. Op
deze tabel zijn de meeste van de tijdens de wandeling genoemde steensoorten, naar
ouderdom gerangschikt, weergegeven.

~ De verschillende gesteenten worden primair belieht vanuit een geologische invals-
I! hoek. Het gaat hierbij om het herkennen van de in de stenen voorkomende mineralen,

fossielen en geologische structuren. De in de kantlijn opgenomen afbeeldingen van
een verqrootqlas, duiden de passages aan waarin over de gemakkelijk in de steen
op te sporen kenmerken wordt gesproken.
Bijde beschrijving van de steensoorten wordt tevens ingegaan op de ontstaanswijze
en het voorkomen, de exploitatie en de bewerking, de toepassing van de steen door
de eeuwen heen en de verwering van het gesteente in het stadsklimaat. Deze onder-
werpen zijn in een cursief lettertype gezet.
Het merendeel van de toegelichte stenen komt voor aan de buitenzijde van de gebou-
wen. Een paar keer worden ook enkele steensoorten van het interieur in de beschrij-
ving betrokken. Het betreft hier vaak een universitair gebouw, dat in het algemeen
voor iedereen op werkdagen toegankelijk is. Het Koninklijk Paleis (hoofdstuk 3) is
niet het gehele jaar voor het publiek opengesteld. De laatste jaren was het Paleis
gedurende de zomermaanden te bezichtigen.
Het zal u tijdens de wandeling opvallen dat de besproken gebouwen niet meer dan
een selectie zijn van de tientallen plaatsen waar natuursteen is toegepast. De geko-
zen objecten zijn bijna alle voor het Amsterdamse stadsbeeld kenmerkende gebou-
wen die deels de status van monument bezitten. Met 'deze keuze wordt u wellicht
de opmerking: 'het pand is gesloopt', bespaard.
Voorafgaand aan de geologische wandeling (deel II) wordt in deel I een beknopt
historisch overzicht gegeven van het gebruik van natuursteen in Nederland, het
voorkomen in Nederland van natuurlijke bouwsteen en de betekenis van het mate-
riaal naast de andere bouwstoffen baksteen, beton en cement.
De paragrafen 'Indeling van de gesteenten' en 'Omschrijving van enkele begrippen
in de geologie' vormen een eerste kennismaking met een aantal geologische termen.
De ongeveer drie kilometer lange wandeling, vangt aan bij het Bungehuis. Het Bun-
gehuis ligt op ongeveer 150 meter van de Dam. Van hieruit gaat de route door het
hart je van de binnenstad van Amsterdam, via de Dam, het Beursplein, de Oude
Kerk, de Waag, het Oost-Indisch Huis en de Oudemanhuispoort naar het Rem-
brandtsplein.
Vanaf het Rembrandtsplein (hoofdstuk 22) kunt u met tramlijn 9 gemakkelijk de
laatste twee gebouwen bereiken.
Het slothoofdstuk is gewijd aan het Geologisch Instituut der Universiteit van Amster-
dam. In het Geologisch Institnut is tevens het Geologisch Museum gehuisvest; dit
museum is van maandag tot en met vrijdag van 9 - 17 uur geopend en is gratis
toegankelijk.
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Afb. 3. Een gelaagd sedimentpakket: dikke kalksteenbanken van elkaar gescheiden door dunne laagjes
schalie (= verharde klei). Deze in zee afgezette sedimenten zijn later door gebergtevormende krachten
opgeheven en geplooid tot een boogvormige structuur. (Durbuy, Belgische Ardennen).

Een belangrijk kenmerk van afzettingsge-
steenten is de gelaagdheid. In een sediment-
pakket zijn vaak duidelijk de afzonderlijke
lagen, ook wel banken genoemd, te onder-
st:heiden. Een gelaagdheid is een gevolg van
schommelingen in de hoeveelheid en de aard
van het aangevoerde materiaal, bijvoorbeeld
als een periode waarin .afzetting van kalk
plaatsvond, wordt gevolgd door een tijd
waarin kleiige deeltjes de kalklaag bedekten
(afb. 3). Een scherpe grens tussen twee ban-
ken kan een periode vertegenwoordigen
waarin geen afzetting van materiaal plaats-
had: toen er weer wel sediment werd afge-
zet, was het onderliggende sediment corn-
pacter geworden. 20 ontstond dan een
scheidingsvlak (laagvlak) dat ook in het later
verharde sediment zichtbaar bleef.
Ook het sediment binnen een bank wordt in
het algemeen gekenmerkt door een laagsge-

wijze opbouw.

Metamorfe gesteenten of omzettingsge-
steenten
Deze gesteenten ontstaan uit eerder
genoemde gesteenten als ze diep in de aard-
korst worden begraven en door de daar heer-
sende hoge temperatuur en/of druk een ver-
andering ondergaan. Bij dit omzettingspro-
ces, dat metamorfose wordt genoemd,
treedt nieuwvorming van mineralen op.
Essentieel bij metamorfose is dat het
gesteente niet smelt, maar in vaste fase
blijft.
De graad van metamorfose (zwak: relatief
lage temperatuur en druk, tot sterk: relatief
hoge temperatuur en druk) en de samenstel-
ling van het uitgangsmateriaal bepalen het
type metamorfe gesteente.
Ten gevolge van een gerichte druk of bewe-
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OMSCHRIJVING VAN ENKELE GEOLOGISCHE BEG RIPPEN

Mineraal
Elk materiaal in de aardkorst met een homo-
gene samenstelling, die kan worden weer-
gegeven door een scheikundige formule.
Voorbeeld: pyriet (FeSz).

Kristal
Wanneer een mineraal de gelegenheid heeft
ongehinderd uit te groeien, ontstaat er een
door platte vlakken begrensd lichaam: een
kristal (afb. 7).
Aan een kristalligt een regelmatig patroon
van kleine deeltjes (atomen, ionen, molecu-
len) ten grondslag.

Gesteente
Een gesteente ontstaat door een samenbun-
deling van mineralen.

Fossiel
Een versteende rest van een plant (afb. 8),
een dier of van een spoor van een levend
organisme (bijvoorbeeld een pootindruk of
een graafgang).
Fossielen kunnen afdrukken van het inwen-
dige zijn (steenkemen) of afdrukken van de
buitenzijde.

Afb. 7. Kubusvormige kristallen van het mineraal
pyriet (ijzersulfide, FeS2).

Afb. 8. Fossiele zaadvaren (Neuropteris) uit het
Carboon van Zuid-Limburg.

I. NATUURSTEEN: bouwrnateriaal door de eeuwen heen

Gedurende de voorlaatste ijstijd was Neder-
land voor ongeveer de helft overdekt met
een ijskap. Met het Iandijs, dat uit Scandina-
vie afkomstig was, werden grote en kleine
zwerfstenen naar ons land getransporteerd.
Na het afsmelten van de ijsbedekking bleef
er een mengsel van klei en natuursteen (kei-
leem) in het landschap achter.
De brokken natuursteen, veelal graniet-
keien, werden door de prehistorische bewo-
ners van het Drents Plateau van hun plaats
verwijderd en gebruikt als bouwmateriaal
voor grafmonumenten, de welbekende
hunebedden (afb. 9).

12

Ook in Zuid -Limburg wist men al ver voor
het begin van onze jaartelling, gebruik te
maken van harde soorten natuursteen, met
name van de ter plekke in de kalksteenlagen
aanwezige vuursteen. De knollige vuur-
steenfragmenten werden ondergronds, in
kleine mijntjes, uitgegraven en door vaar-
dige ambachtslieden bewerkt tot gereed-
schap zoals hamers, krabbers enbijlen. Voor
het bouwen van woningen en schuren
benutte men in de prehistorie de grondstof-
fen die bijna overal in Nederland voorkwa-
men: hout, graszoden, riet en kleüg mate-
riaal (leem).

__ J-
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werden daar vandaan over grote delen van
Nederland verspreid. Vooral tufsteen is in
kerken met een Romaanse bouwstijl bijna
altijd terug te vinden.
Ongeveer tegelijkertijd (13e en 14e eeuw)
beschikt men in het zuidwesten van Neder-
land over de langs de ScheIde aangevoerde
donkerblauwe kalksteen uit Doornik (Bel-
gie).
Vermoedelijk dringt (omstreeks het jaar
1200) via kloostergemeenschappen in het
noorden van Duitsland en Friesland de tech-
niek van het vervaardigen van baksteen defi-
nitief in Nederland door.

Aangezien de bakstenen gevoegd moesten
worden met Oe grote handelsmaten van de
tufsteen, waren de eerste bakprodukten
(kloostermoppen of reuzemoppen) bijzonder
fors van omvang (afb. 11). Maar al spoedig
bakt men kleinere stenen die geleidelijk de
natuursteen verdringen. Op een gegeven
moment is .het gebruik van natuursteen
beperkt tot een aantal speklagen: dunne
banden van natuursteen in een metselwerk
van baksteen. Een goed voorbeeld van de
decoratieve werking van dergelijke spekla-
gen geeft de uit de 15e eeuw daterende St.
Anthonispoort (Waag) te Amsterdam (afb.
12).

Natuursteen in Amsterdam
In de late Middeleeuwen, van 1300 tot 1500,
en in de zestiende eeuw werd Amsterdam
geteisterd door enkele omvangrijke bran-
den, waarbij een groot aantal houten huizen
in as werd gelegd. Er kwamen in die tijd wel
stenen huizen in Amsterdam voor, maar erg
veel zullen het er niet zijn geweest. Om de
schade bij een brand zoveel als mogelijk te
beperken, vaardigde de stedelijke overheid
na de stadsbrand van 1452 een keur (voor-
schrift) uit, waarin werd bepaald dat de zij-
wanden 3an de huizen moesten worden
voorzien van een eensteens dikke, bakste-
nen muur, het zogenaamde brandmuurtjs.
In 1669 verbiedt de overheid ook het gebruik
van houten gevels.
De natuursteen die aan de oudste stenen
huizen en aan de kerkgebouwen uit de veer-
tiende en vijftiende eeuw (Oude Kerk en
Nieuwe Kerk) werd toegepast, bestond
hoofdzakelijk uit verschillende typen tuf-
steen uit de Eifel, kalksteen uit Belqiä (voor-
namelijk Gobertanqer kalksteen en Ledes-
teen) en zandsteen uit Westfalen. Met de
opkomst van de baksteenindustrie wordt de
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Afb. 11. Recent gebruiltte baksteen (links) naast
een kloostermop uit de 14e eeuw.

Afb, 12. Speklagen (dunne banden van natuur-
steen S) in het bakstenen metselwerk van de
Waag (Amsterdam).
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Eil! Boven-Krijl kalksteen
M Ma a str t c ht s e k ark st e e n

Carboon

K Kun r a o e r k a I k SI ee n

Afb. 14. Kaartje van Zuid-Limburg met de verbrei-
ding van de kalksteen uit het Boven-Krijt en de
ontsluiting (= aan de dag treden) van gesteenten
uit het Carboon in het Geuldal. De Krijtkalksteen
die in de omgeving van Maastricht aan of dicht
onder de oppervlakte voorkomt, wordt Maas-
trichtse kalksteen genoemd (M); de afwisseling
van lagen harde en zachte kalksteen in de omge-
ving van Kunrade staat bekend als Kunrader kalk-
steen (K). De ten noorden van de lijn Heerlen -
Maastricht voorkomende kalksteen is bedekt met
jongere sedimenten. De Carbonische gesteenten
in het Geuldal bestaan uit schalies en zandstenen.

aan zand, grind en klei in Nederland afgezet.
Een mengsel van klei, zand en wat organi-
sche stof vormt een uitstekende grondstof
voor een baksteen. Een kalkrijke klei geeft
de bakstenen een gele kleur; de klei uit het
Midden-Nederlandse rivierengebied, die
veel ijzerverbindinqsn bevat, verleent de
baksteen vaak een rode tint. Overigens
speelt ook de baktemperatuur een belang-
rijke rol bij de kleur van het eindprodukt.

Beton en cement
Beton, dat meer dan 3000 jaar geleden al werd
vervaardigd, is in de loop der tijdgeperfectioneerd
tot het belangrijkste hedendaagse bouwmate-
riaal. Beton is een mengsel van water, zand en
grind dat wordt gebonden door cement.
In cement (afgeleid uit het Latijnse 'caementum'
dat gehouwen steen of puin betekent) is in het
algemeen verpulverde natuursteen verwerkt. Zo
bevatte het in de l7e en l8e eeuw gebruikte
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Dortsch Cement gemalen vulkanisch gesteente
(tras) uit het Eifelgebergte. In Amsterdam heeft
men in de l8e eeuw enige tijdhet Rode of Amster-
damse Cement toegepast. Men nam hiervoor uit
het IJ opgebaggerd slib dat gebrand werd zodat
een hydraulisch bindmiddel ontstond. Deze indus-
trie verplaatste zich later naarUtrecht,maarheeft
nooit voet aan de grond gekregen in de bouw.
Voor het tegenwoordig gebruikte Portland
Cement (afb. 16)brandt men een mengsel van klei
en witte kalksteen. Dekalksteen uit de nu vrijwel
geheel afgegraven Sint Pietersberg bijMaastricht
is grotendeels in cement opgegaan.

Afb. 15. Voormalige groeve bij Kunrade. In de
groevewand zijn de enigszins uitstekende, har-
dere kalksteenbanken zichtbaar.

Afb. 16. Pakhuis aan de Oudezijds Achterburgwal,
Amsterdam, met het opschrift Portland Cement.
Portland is een plaats in Zuid-Engeland waar kalk-
steen uit de Boven-Jura (Tabel 1) wordt uitgegra-
ven, die wordt verwerkt tot cement.
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Afb. 19. Bergkristallen van kwarts.

hun groei werden belemmerd, kregen de
kristallen hun karakteristieke, prismatische
vorm. In een museum in Zwitserland
bewaart men een kwartskristal dat onge-
veer een meter lang is, een dergelijk groot
kristal is zeer zeldzaam. De in de steenhan-
del in omloop zijnde exemplaren zijn meestal
kleiner dan een decimeter.
In het tweeglimmergraniet van het Bunge-
huis (afb. 20), en in granietsoorten in het
algemeen, blinken de kwartskristallen niet
uit door fraaie vormen. Vaak zien wij de
kwartsen vergroeid met, of geklemd tussen,
de witte of lichtgekleurde, in een graniet
altijd aanwezige veldspaatkristallen. Deze
structuur is een gevolg van de ontstaans-
wijze van het graniet.

Afb. 20. Tweeglimmergraniet van het Bungehuis:
de witte mineralen zijn veldspaten (V), vergroeid
met de veldspaten komt grijze kwarts (K)voor en
de zwarte plaatjes zijn biotietkristallen (B). De
sterk reflecterende glimmerblaadjes zijn van mus-
coviet (M).

Ontstaanswijze van graniet
In de diepere delen van de aardkorst kan heet,
vloeibaar magma accumuleren. De samenstelling
van deze vloeibare substantie verschilt van plaats
tot plaats ..Er worden twee hoofdtypen van mag-
ma 's onderscheiden: granitische magma 's en
basaltische magma 'soBij de geleidelijke afkoeling
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van een granitisch magma ontstaan een eentei
mineralen die tesamen het dieptegesteente gra-
niet vormen.
Het uitkristalliseren van de mineralen gebeurt
niet op een en hetzelfde moment. De eerste kristal-
len die zich vormen zijn de donkere glimmers (bio-
tiet). Goed uitgekristalliseerde mineralen van bio-
tietbezitten eenplatte, zeshoekige vorm (alb. 21).

Afb. 21. Zeshoekig, plaatvormig biotietkristal met
splijtrichtinq in het horizontale vlak.

N~ de donleere glimmers worden de veldspaten
gevormd. De veldspaatkristallen hebben nog de
gelegenheid hun eigen, specifieke kristalvorm te
ontwikkelen. Deze min of meer rechthoekige, Iet-;
vormige veldspaatkristallen vormen procentueel
het belangrijkste bestanddeel van granieten.
Tenslotte vullen kwartskristallen en muscoviet de
overgebleven ruimte tussen de veldspaten op.
Vanwege de beperkte groeiruimte krijgt kwarts
niet de gelegenheid zijn eigen kristalvorm te ont-
wikkelen. De fraaie prismatische bergkristallen
van kwarts komen in een graniet dan ook niet voor.

Afb. 22. Granietgroeve Waldstein (Fichtelgeberg-
tel. Zie voor de ligging van de groeve afbeelding
24.
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Afb. 25. Entree van het Bungehuis met links de
gepolij ste schelpkalksteen (1) en in het midden de
dooraderde donkere kalksteen uit het Devoon van
Balqie (Bleu Beige, 2). Het graniet van de traptre-
den (3) is niet identiek aan dat van de plint. Vol-
gens de opgave in het bestek hebben we hier te
doen met graniet uit Noorwegen ('Silber graniet',
handelsnaam).

omgeving van Würzburg.
De schelpkalksteen is ontstaan uit sediment
dat gedurende de Trias (zie Tabel I) op de
bc;dem van een ondiepe zee werd afgezet.
Uit zeewater bezonk fijn kalkslib en klei dat
de kleppen van de op en in de bodem levende
schelpdieren geleidelijk bedekte. De na ver-
harding van het sediment ontstane steen-
soort bevat talloze schelpen die als dunne,
zwarte streepjes in de gepolijste steen zijn
terug te vinden (afb. 26).

De schelpkalksteen uit Zuid-Duitsland is een
vorstbestendige, goed tebewerken steensoort die
ook door beeldhouwers wordt gebruikt. De ver-
schillende groeven in het Maingebied leveren
diverse soorten. Sommige zija zeer poreus, door-
dat veel van de oorspronkelijk aanwezige scbel-
pen in de loop van de tijd zijn opgelost. Andere
zijn zo compact dat ze gepolijst kunnen worden.
De natuursteenfragmenten aan de gevel van het
Bungehuis zijn vangoedekwaliteit; zezijn vrijwel
niet door verwering aangetast.
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Afb. 26. Detail van de schelpkalksteen in de entree
van het Bungehuis. In de lichte grondmassa van
klei en kalk tekenen zich de donkere doorsneden
van de schelpen duidelijk af.

Devonische kalksteen uit Belgie
De diepzwarte steenstrippen tussen de
blauwgrijze schelpkalk en de afdekplaten
langs de toegangstrap zijn ook gezaagd uit
kalksteen (afb. 25).
In deze kalksteen uit Belqie die werd
gevormd uit afzettingen uit het Boven-
Devoon (Tabel I) komen veel minder fossie-
len voor dan in de jongere schelpkalksteen
uit de Trias. De veel oudere kalksteen uit het
Devoon heeft een sterkere samendrukking
en verharding ondergaan. In de natuur-
steenhandel wordt een dergelijke, polijst-
bare kalksteen 'marmer' genoemd; in de
geologie is marmer een grofkristallijn meta-
morf gesteente.
De kleur van een kalksteen wordt bepaald
door de aard en de hoeveelheid van de bij-
mengingen, die aanwezig zijn naast het
hoofdbestanddeel calciumcarbonaat. Een
geheel witte kalksteen bevat vrijwel uitslui-
tend koolzure kalk = calciumcarbonaat =
CaC03; ijzerverbindingen kleuren de steen
geelbruin of rood en bepaalde koolstofver-
bindingen geven een kalksteen een grijs-
blauwe of soms een bijna zwarte tint.
In de zwarte kalksteen uit het Devoon komen
spleten voor die opgevuld zijn met een spier-
wit mineraal, calciet ", dat dezelfde schei-
kundige verbinding heeft als koolzure kalk
(CaC03). Dit mineraal is lang gele den, toen
de kalksteen onder jongere sedimentlagen
begraven lag, als oplossing in een vloeistof,
in scheuren het gesteente binnengedrongen
en naderhand uitgekristalliseerd.

Noot:
Mineralen met een * worden ook beschreven in
de appendix.
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stenen van de plint tonen de zeeleliefrag-
menten zieh als fraai spiegelende ringetjes
die elk bestaan uit een kristal van het mine-
raal ealciet (CaC03)·
Tegen de wat donkerder grondmassa van de
kalksteen tekenen zieh witte sehelpfrag-
menten af; in de meeste gevallen zijn dit de
fossiele resten van brachiopoden (letterlijk:
armpotigen). Braehiopoden zijn sehelpdie-
ren die twee, soms sterk gebolde, kleppen
bezitten die ongelijk van vorm en grootte zijn
(afb. 29). De kalkstenen bevatten enkele
fraaie afdrukken van Spiriferen, een groep
van braehiopoden met geribbelde kleppen
en een.karakteristiek 'vlinderaehtig' uiterlijk

armklep

st e.e Ik lep
Afb. 29. Doorsnede van een brachiopode. Som-
mige soorten van brachiopoden waren met een
"steel aan de zeebodem vastgehecht. De klep waar
de steel doorheen stak, wordt steelklep genoemd.
De dieren hebben hun wat bizarre na am ('armpo-
tigen') te danken aan hun, aan de binnenkant van
een van de kleppen bevestigd armskelet (a). De
'armen' van dit armskelet (weke delen die niet fos-
siliseren) onderhouden tijdens het leven een con-
tinue waterstroom waarmee zuurstof en voedsel
wordt aangevoerd. De klep waaraan de armen
bevestigd zijn, heet armklep.

Afb. 30. Afdruk van een Spirifer (omlijnd) in de uit
steelfragmenten van zeelelies (crinolden) opge-
bouwde kalksteen.
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(afb. 30, 31). Naast Spirifer komt er nog een
tweede braehiopode in de steen voor die
eveneens kenmerkend is voor dit type kalk-
steen. Deze, Produetus geheteh, is te her-
kennen aan de min of meer zakvormige
schelpvorm (afb. 32).
De brachiopoden vormden gedurende het Peleo-
zoiCumde belangrijkste groep van in zee levende
schelpdieren; in de buidiqe zeeen vormen zij
slechts een ondergeschikt deel van de fauna. De
schelpen die wij aan onze stranden kunnen verza-
melen, behoren tot een andere hoofdgroep (phy-
lum) van het dieretuijk, het phylum van demollue-
ken of weekdieren.

::

Afb. 31. Spirifer. Een deel van de armklep is verwij-
derd om het spiraalvormige armskelet te laten
zien.

Afb. 32. Zakvormige doorsnede van Productus.

Mosdiertjes en koralen
Speurend naar een fraaie doorsnede van een09 zeelelie of een braehiopode kan het nietI anders of uw blik glijdt over de fijnmazige
netwerken van mosdiertjes of bryozoen (afb.
33).
Mosdiertjes zijn kleine organismen die met
vele individuen een soms kantwerkaehtig
skelet opbouwen; elk beest je uit zo een kolo-
nie woont in een huisje van kalk. Na het
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Afb. 36. Schematische verdeling van land en zee
ten tijde van het Onder-Carboon.

E; E r au s sinne s

S= Sp rrmont

H=Hazy

Afb. 37. Dagzomen (= voorkomen aan het opper-
vlak) van Carboonkalksteen in Belqie, Bij Mazy
werd in het verleden uit oudere gesteenten (De-
voon) o.a. de donli'erblauwe 'Bleu BeIge' (zie Bun-
g!lhuis) gewonnen.

~KAlKSTEEN~_o
-B-

b 6'5f'±'f±iE"i .......STY lOll ET

B
Afb. 38. Vormingvan stylolieten. Door samendruk-
king en tegelijkertijd optredende oplossing van
een bepaald niveau in een kalksteen (0 in de
figuur), ontstaat een grillig vertand grensvlak. Het
donkere, onoplosbare kleiresidu blijft achter in de
'zwarte ader'.
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deze duurzame, weerbestendige kalksteen ook in
de omgeving van Sprimont (ten zuiden van Luik)
geexploiteerd.
Dezeeleliekalksteen uit Belgie is eenin Nederland
zeer algemeen toegepaste soort natuursteen, die
bekend is als o.a. hardsteen, Escauzijnse steen,
blauwe stoepsteen, stinksteen (naar het lucht je
dat uit de steen vrijkomt als de steen wordt gebro-
ken) en arduinsteen (arduin =Ardennen).

Stylolieten
Tijdens de lange periode van verharding die het
sediment doormaakte, zijn bepaalde laagjes van
het materiaal door circulerende vloeistoffen
gedeeltelijk opgelost en afgevoerd. Omdat de in
de bodem begraven kalksteen onderhevig was
aan een sterke druk (uitgeoefend door het boven-
liggende gesteente) werden de kalksteenlagen
aanbeide zijden van de oplossingszone samenge-
drukt. Hierbij ontstonden karakteristieke, grillig
verlopende grensvlakken. Omdat tussen deze
vlakken vaak nog een zwart, onoplosbaar kleire-
sidu aanwezig is, spreekt men in de natuursteen-
handel over 'zwarte aders' of 'brandlagen'. In de
geologie wordt dit soort oplossingszones stylolie-
ten genoemd (afb. 38).

TufsteenrAan de gevel van de Kas-associatie heeft
men een geheel ander type geste ente toege-
past. Deze rechthoekige blokken zijn
gezaagd uit tufsteen. Naast de toegangs-
deur in de Paleisstraat (afb. 39) zijn enkele
wat lager geplaatste stenen goed te bestu-
deren. Tufsteen of tuf (van het Griekse top-
hos = brokkelige steen) laat zich bijzonder
gemakkelijk van andere natuursteensoorten
onderscheiden: de vele, vaak hoekige, don-
kere gesteentefragmentjes die zijn samen-
gekit door een lichtgekleurde grondmassa,
verlenen de steen een karakteristiek uiterlijk
(afb. 40). dat van een afstand nog het meest
weg heeft van een soort beton. Een tweede
kenmerk waarin tufsteen zich van de meeste
andere gesteenten onderscheidt, hangt
samen met de poreuze structuur van de
steen: tufsteen heeft een bijzonder laag
soortelijk gewicht, ongeveer 1.3.Dit is bedui-
dend minder dan het soortelijk gewicht van
bijvoorbeeld graniet (± 2.6).
Naast de donkere gesteentefragmenten van
o.a. leisteen, basalt en zandsteen zijn in de
tufsteenblokken van de Kas-associatie gele,
poreuze, deels met de grondmassa vers mol-
ten fragmenten puimsteen te zien.

De vorming van tufsteen
Het merendeel van de aan Nederlandse gebou-
wen toegepaste tufsteen is afkomstig uit de Eitel
(afb.41). Gedurende dejongste geologischeperio-
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Toepassing van tufsteen
Reeds de Romeinen maakten gebruikvan tufsteen
uit de omgeving van de Laaeher See. Zij exploiteer-
den tras (=zeer porienrijke, puimsteenhoudende,
vrijzaehte tut, ook wel traehietisehe tufgenoemd)
uit de dalen van de riviertjes de Brohl en de Nette
(zie afb. 41). Ook de hardere tufsteen uit de omge-
ving van Weibern werd reeds door de Romeinen
uitgehakt. Tot in de late Middeleeuwen wordt tut-
steen via Andernaeh aan de Rijn naer Nederland
verseheept. In die tijd komt de baksteenindustrie
in Nederland op gang en verliest de tufsteen (die
duur wordt door de hage talgeiden) de eoneurren-
tiestrijä. Maar tufsteen heeft zieh nooit helemaal
uit de markt laten prijzen; bij restauraties maakt
men regelmatig gebruik van deze steensoort en
ook voor nieuw te bouwen panden grijpt men
sinds de vorige eeuw weer terug op de tufsteen
uit de omgeving van Weibern en Ettringen (afb.
41).
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Windrichting
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Afb. 42. Explosiekrater met drie opeenvolgende
uitbarstingen. Bij elke uitbarsting wordt een laag
tufsteen gevormd in de directe omgeving van de
explosiepijp. Een deel van het uitgeworpen mate-
riaal verspreidt zich als een dichte, hete gloedwolk
langs de bodem en komt tot rust in nabijgelegen
dalen. De fijnere, hoog uitgeblazen stofdeeltjes
worden met de wind meegevoerd en raken over
een groot gebied verspreid.
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Afb. 43. Puimsteenfragment.

rondom de kelderluiken zijn van basalt.
Waarschijnlijk komen deze stenen eveneens
uit de omgeving van de Laacher See; onge-
veer 250.000 jaar gele den stroomde hier bij
hevige vulkanische erupties in de omgeving
van Niedermendig en Mayen, een aanzien-
lijke hoeveelheid lava uit (afb. 41). De lava
stolde tot een grijszwart basalt.
De grauwe steen lokt door zijn nederige posi-
He, niet direct uit tot een nadere bestude-
ring. Later op de wandeling, in hoofdstuk 23,
zal nog een tweede lokatie waar basalt is
gebruikt, worden besproken. Hier zij slechts
vermeId dat het uit de Eifel afkomstige vul-
kanische gesteente door zijn sterk poreuze,
maar zeer taaie structuur lang stroef blijft en
daarom onder meer als drempel of trottoir-
band wordt gebruikt.

3. Koninklijk Paleis

Het Noortsche mastbosch neemt het Raet-
huis op den rugh
Derots vanBenthem danst. de Wezerstroom
wort viugh
De Wester marmerkiip den maetzang voight
vanKampen
( .... )
Men ziet den Benthemer en Bremer gront
gesieten
En Vratigh ingesiickt, om hier een rots te
meeten
Tweehonderttachtigh breet, tweehon dert
voeten diep

Joost van den Vondei, Inwydinge van 't
Stadthuis t'Amsterdam, 1655, Vss. 559-561
en 585-587.

De economische bloeitijd van de Republiek
der Zeven Verenigde Nederlanden, in vooral
de eerste helft van de zeventiende eeuw,
maakte Amsterdam tot een handelscentrum
van groot formaat. Het gezag in Amsterdam,
een kleine groep van rijke burgers, nam het
initiatief tot de verwerkelijking van een
nieuw stadhuis, een imposant bouwwerk
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opgelost, maar de contouren ervan zijn als
een soort litteken in de steen bewaard geble-
ven (afb. 46).

Zand en zandsteen
Zandige afzettingen komen zowel op het land
(zandachtergelaten door rivieren of opgewaaid in
duinen) als in zee voor (delta's en kustzanden).
Zand bestaat uit deeltjes die groter zijn dan 0.05
mm en kleiner dan 2 mm. Veel van deze deeltjes
bestaan uit kwartskorrels. Waar komen die
kwartskorrels vandaan?
Alle gesteenten aan het aardoppervlak staan
bloot aan verwering. Ook van een zeer hard
gesteente als bijvoorbeeld graniet, een op het
vasteland veel voorkomendgesteente, resteert na
een langdurigverweringsproces slechts gesteen-
tegruis (afb. 47). Dit gruis bevat demeest stabiele
en harde mineralen en bestaat hoofdzakelijk uit
kwartskorrels. De andere belangrijke bestandde-
len vaneengraniet, deglimmers ende veldspaten,
zijn minder goed bestand tegen fysische verwe-
ring en zij vallen daaromeerder uiteen tot kleinere
deeltjes dan de kwartskorrels. Het zand waaruit
de Bentheimer zandsteen is opgebouwd, werd
iets meer dan 100miljoen jaar geleden (aan het
begin van de Krijtperiode, zie Tabel I) vanuit de
toenmalige bergen aangevoerd naar een ondiepe
zee.Door sterke zeestromen en door golfwerking
werden lange smalle zandbanken afgezet op een
wijze die te vergelijken is met de vorming van de
zandbanken aan de Noordzeekust.
Na een lang proces van verharding ontstond uit
dit losse zand een stevig, aaneengekit sediment,
zandsteen.

er
Aan de noordzijde van het Paleis, in de
Mozes en Aäronstraat, zijn in enkele stenen
van de plint bruine verkleuringen zichtbaar
(afb. 48). Dit soort 'roestvorming' komt in
veel typen zandsteen voor. De in de porien

Afb. 47. Schematisch beeld van een mogelijk ver-
weringsproces en hiernavolgende sedimentatie:
granieten uit een gebergte (G) verweren tot
gesteentegruis dat uit resistente, stabiele minera-
len (voomamelijk kwarts) bestaat. Dit gruis wordt
in de vorm van zand door rivieren naar zee
gebracht. Een deel van het zand wordt langs de
kust afgezet (zandbanken en strand). Van hieruit
kan het zand opwaaien tot duinen (D).
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Afb. 48. Roestbruine laagjes van ijzerhydroxyden
in de Bentheirner zandsteen, aan de plint in de
Mozes- en Aäronstraat.

van het gesteente aanwezige ijzerrijke ver-
bindingen zijn door oxydatie in de buiten-
lucht omgezet in ijzerhydroxyden, die de
steen een karakteristiek roestbruin uiterlijk
verlenen. Dat de bruine laagjes niet tegelij-
kertijd met de afzetting van het zand zijn
gevormd is te zien aan het grillige verloop
van de roestige laagjes die vaak de afzet-
tingsgelaagdheid doorsnijden.
De bouwopzichters van het stadhuis waak-
ten er voor dat het geste ente volgens de
afzettingsgelaagheid (in bouwkundige ter-
men: met liggend groefleger) in het bouw-
werk werd geplaatst. Zelts de onderkant van
de zandsteenbanken in de groeve lag ook
onder in het metselverband. Hiertoe werden
de vers gehakte stenen direct van een merk-
teken (het zogenoemde leger) voorzien. Dit
was ongetwijfeld geen overbodige maatre-
gel, aangezien de afzettingsgelaagdheid in
losse blokken Bentheimer zandsteen soms
moeilijk is vast te stellen.

Het patina van de Bentheimer zandsteen
De buitenmuren van het zeventiende eeuwse
stadhuis hadden oorspronkelijk eengrijswitte tot
gele kleur, de eigen kleur van de vers gehakte
zandsteen. Op het ogenblik zien de stenen er
zwart uit en je kunt je.afvragen waarom de gevels'
van het Paleis niet gereinigd worden.
Men doet heel bewust geen poging om de gevels
schoon te maken, omdat met het weghalen van
het vuil dereeds lang geleden gevormde, bescher-
mende huid (patina) van de steen, alsmede de
steen zeli, sterk zouden worden aangetast. De
vorming van eendergelijkpatina is eengecompli-
ceerd proces dat wordt bepaald door het type
natuursteen en de hierop inwerkende chemische
en fysische iektoren. Wat er zich in eenzandsteen
afspeelt bij de vorming van het patina en welke
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Afb. 50. Zandsteengroeve in de Bückeberg bij
Obernkirchen, West-Duitsland. De vrijwel hori-
zontaalliggende zandsteen is opgebouwd uit ban-
ken met een dikte van ongeveer 1 meter.

Afb. 51. Marmeren relief van Quellinus in het tym-
paan aan de westzijde (aan de Nieuwezijds Voor-
burgwal) van het Koninklijk Paleis. Het reliöf
beeldt het Amsterdamse Handelsimperium uit (in
het midden troont de stedemaagd, de personifica-
tie van Amsterdam).

-4p
e IV IV

I1&.AlPI/J IV
Carrara ~ APUANE e IV

!I@
. Pisa

Florence.
Livorno

_ MARMER

Afb. 52. Ligging van de twee marmervoorkomens
in de Alpi Apuane, waar onder andere wit marmer
wordt geexploiteerd.

grauw is door het aangekoekte stadsvuil.
Het marmer is afkomstig uit de Alpi Apuane,
een deel van de Apennijnse bergketen in het
noorden van Italie waar in de omgeving van
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Carrara (afb. 52) en Pisa op twee plaatsen
marmer wordt uitgehakt. Het marmerpakket
is plaatselijk meer dan 1000 meter dik en de
vele tientallen marmersoorten die hier zijn
ontsloten, worden al honderden jaren lang
over de gehele wereld geexporteerd.
Beelden van wit marmer zijn in Amsterdam
ook heel fraai te zien aan de ingang van het
Wertheimpark, tegenover de Hortus Botani-
cus, aan de Plantage Middenlaan. Hier tro-
nen twee marmeren sfinxen gemaakt door
restaurateur-beeldhouwer 't Mannet je; ze
werden in januari 1982 onthuld en de tijd
van blootstelling aan het stadsklimaat is zo
kort dat verwering en duivendrek hier voor-
alsnog geen merkbare sporen hebben ach-
tergelaten. Later tijdens de wandeling zul-
len deze beelden te zien zijn (afb. 121 op blz.
67).

Manner, een metamorf gesteente
Marmer ontstaat uit kalksteen; het proces van
omzetting staat bekend als metamorfose en het
eindprodukt marmer behoort tot de metamorfe
gesteenten. Het witte marmer dat is gebruikt voor
het Paleis was oorspronkelijk een eveneens
geheel wit gekleurde kalksteen die werd gevormd
in de Juraperiode (zie Tabel I). Deze kalksteen
werd lang daarna, gedurende het Tertiair, diep
begraven in de aardkorst waarna door de heer-
sende hoge druk en temperatuur het gesteente
begon te rekristalliseren "de kalkrijke grondmassa
werd omgezet in calcietmineralen. Waarschijn1ijk
bevatte de witte kalksteen een aantal fossielen,
maar hiervan is door de complete omzetting van
het gesteente niets meer terug te vinden.
Het mineraal calciet is minder hard dan bijvoor-
beeld kwarts en een marmer is dan ook vrij goed
door een steen- of beeldhouwer te bewerken.

De aantasting van de Vierschaar
Marmer wordt meestal binnenshuis toegepast en
ook het interieur van het Paleis toont menig reliei
dat is gehouwen uit dit gesteente. Een deel van
het marmer in de Vierschaar, het zaaltje waarin
vroeger de doodvonnissen werden uitgesproken
en dat onder meer beroemd is vanwege de relieis
en de vier marmeren karyathiden (alb. 1 en 53)
vertoonde enkele jaren geleden een sterke aantas-
ting. Zo bladderde het marmer van de stoel van
de stadssecretaris op verschillende plaatsen af
(alb. 54) en dit verval was sterker dan men ooit
aan het in weer en wind blootgestelde marmer
van de frontons had kunnen constateren.
Lange tijd tastten de deskundige in het duister
omtrent de oorzeek van dit verval, totdat men op
zeker moment een oud receptenboekje met de
aanstekelijke titel 'Desteen der wijzen' in handen
kreeg. Hierin stond vermeid dat marmeren vloeren
en beelden het best gereinigd konden worden met
een weinig verdund zoutzuur! Aan dit advies
heeft men vermoedelijk in het verleden g_ehoor
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lijk ook een marmersoort uit Schotland. Op 4. Plaveisel van de Dam
met name de kalksteen uit Öland zal worden
teruggekomen. ,De in een waaiervormig verband· uitge-

spreide straatstenen van het plaveisel
bestaan voor een deel uit granietkeien. In de
lichtgekleurde, fijnkorrelige granieten zijn
de drie kenmerkende mineralen, kwarts,
veldspaat en glimmer, goed te zien.
Aan de rand van het plein begrenzen twee
banden van wat donkerder steentjes de
grijswitte granieten (afb. 56). In de donkere
stenen zijn de zwarte, platte biotietkristallen
wel te herkennen, evenals de fijne kwarts-
korrels, die vergoeid met de veldspäten voor-
komen. .

Afb. 54. Relief aan de zetel van de secretaris in de
Vierschaar, Koninklijk Paleis. Let op de schade aan
het marmer (o.a. bij de elleboog).

----- TRANSPORTROUTE

AMSTERDAM

BREMEN

Afb. 55. Herkomstgebieden van enkele aan het
Paleis gebruikte soorten natuursteen.
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Afb. 56. Plaveisel van de Dam: lichtgetinte granie-
ten en donkere banden van granodioriet.

Het donkere uiterlijk van de steen wordt
mede veroorzaakt door een rnineraal uit de
amfiboolgroep, hoornblende* geheten, dat
verspreid door de steen optreedt. Amfibo-
len * zijn een belangrijke groep van gesteen-
tevormende mineralen die in veel typen stol-
lingsgesteenten aanwezig zijn. Afzonderlij-
ke, goed ontwikkelde kristallen van hoorn-
blende zijn niet gemakkelijk op te merken;
de steen toont een hecht aggregaat van
grijsgroene, verweerde mineralen en ook de
voor amfibolen zo karakteristieke, min of
meer ruitvormige doorsnede van de kristal-
len (afb. 134) is in maar weinig straatstenen
waar te nemen.
De stenen in de donkere banden kunnen tot
de granodiorieten worden gerekend. Grano-
diorieten behoren evenals de granieten tot
de dieptegesteenten, maar zij verschillen
van de granieten door hun iets andere mine-
raalinhoud.

Graniet, granodioriet en dioriet
De indeling van de stollingsgesteenten is in
belangrijke mate gebaseerd op de percentages
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VcID de daarin optredende minerale bestanddelen.
Men maakt een onderscheid in een groep van
lichte en een groep van donkere bestanddelen.
ot de lichte bestanddelen behoren kwarts en

ve1dspaten, de donkere bestanddelen bestaan o.a.
uit biotiet, hoornblende en mineralen uit de pyro-
xeengroep, een belangrijke groep van gesteente-
i7Oll1lendemineralen. De veldspaten worden
anderverdeeld in de kaliveldspaten * en de pla-
giDklazen.De mineralen van de groep der kaliveld-
spaten hebben als formule KAlSi30S; twee minera-
len uit deze groep, mikroklien en orthoklaas,
1romenvoor in dieptegesteenten.
De plagioklazen bevatten de elementen Natrium
eil Calcium in een wisselende verhouding; zij vor-
men een scheikundige mengreeks met als eindle-
den NaAlSi30S en CaAlSi20s (respectievelijk albiet
eil anorthiet genoemd).
In het dieptegesteente graniet komen als lichte
bestanddelen voornamelijk kwarts en alkaliveld-
speten * voor; dieptegesteenten waarin, naast
kwarts en een gering percentage aan alkaliveld-
speten, voornamelijk plagioklaas optreedt, wor-
den granodioriet genoemd. Indien alle veldspaat
uit: plagioklaas bestaat en het gesteente er door
donkere mineralen als hoornblende, biotiet en
pyroxeen groengrijs tot zwart uitziet, spreekt men
van een dioriet (afb. 57).

so I Plagio:klaas

,
~lkallVeldspaat, ,,

Kwa r.t s

peridotiet

Afb. 57. Ruwe verdeling van de percentages van
de belangrijkste mineralen in de reeks dieptege-
steenten; graniet - dioriet -gabbro. Ook is de mine-
zaalinhoud van enkele andere dieptegesteenten
zoals granodioriet, syeniet en peridotiet (welke
Iaatste twee noq ter sprake zullen komen) in het
schema opgenomen.

In de natuursteenhandel spreekt men wel van
'zwarte granieten '. In veel gevallen gaat het hier
om diorieten of om gabbro's, d.w.z. dieptege-
steenten die vootnemelijk uit Calcium-rijke pla-
gioklaas en uit pyroxeen bestaan.

Berkomst van de straatkeien
Inhet verleden importe erde men straatkeien van
natuursteen vooral uit Belgie (deportier van Que-
nast - zie hoofdstuk 10, en Feluy-keien - Onder-
Carbonische kalkstenen uit de Ardennen), uit
Duitsland (Westfaalse keien en Andernachse

keien (basalt) - uit de Eifel), Schotland of Scandi-
navie. Tegenwoordig betrekt men natuursteen
o.a. uit Polen en uit Portugal. Uit dit laatste land
zijn de granietkeien van het Damplaveisel afkom-
stig. Graniet uitPolen is de laatste jaren toegepast
bij restauraties van de bruggewelven.

De duiven op de Dam
Duiven zijn, samen met honden, de belangrijkste
leveranciers van natuurlijkemest op het straatop-
pervlak. Dit vuil vormt een wat grauwe korst op
de straatstenen, zodat het onderscheiden van de
mineralen in de stenen extra wordt bemoeilijkt.
(Ook op andere plaatsen tijdens deze stadswan-
deling kunt umet urine en dierlijke mest worden
geconfronteerd; het is daarom aan te bevelen de
wandeling na een forse regenbui te beginnen).
Ornamenten aan gebouwen en standbeelden
worden eveneens veelvuldig met uitwerpselen
van duiven bedekt en er wordt wel verondersteld
dat nitraten, aanwezig in demest, de natuursteen
binnen dringen en de steen schade berokkenen (in
Engeland konstateerde men tevens slijtplekken
in stenenwaarop de duiven - vermoedelijk in glij-
vlucht - neerstreken, en opplaatsen waar de dui-
ven hun snavels schuren).
Een ander probleem in grote steden vormen de
ziektekiemen uit de uitwerpselen van duiven.
Deze ziektekiemen belanden in het straatstof, dat
door opwaaien mogelijk op de mens kan worden
overgebracht. Dit virus zou een soort van griep
('psittacosis ') veroorzaken.
Al met al redenen genoeg om pogingen in het
werk te stellen het aantal duiven in de steden
drastisch te beperken. Een eerste poging, de dui-
ven met netten te vangen en de dieren vervolgens
op het platteland weer los te laten, sorteerde wei-
nig effect. Binnen een paar weken hadden de dui-
ven hun beschutte, voedselrijke plek in-de binnen-
stad weer opgezocht.

Afb. 58. Duiven op de Dam.
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Men opperde toen het gebruik van graankorrels 5. Nationaal Monument
die waren behandeld met een hormoonpreparaat. ...
om de voortplanting te beperken; dit had op zeer r De witte natuursteensoort die lS gebruikt
grate schaal moeten worden toegepast, maar daar . voor het Nationaal Monument wordt traver-
is het nooit van gekomen. tin of travertijn genoemd.
In. Parijs paste men enige tijd een zeer effectief Travertijn is een, in het algemeen lichtge-
middel toe. Monumenten en openba~e gebouwen kleurde kalksteen met een hoge porositeit.
werden voorzren van een kleeistiip, een soort' ..
plakband dat was gedrenkt in een ge urige stoi, H~ew:el de grotere h~lten van travertijn d~~r
waar de duiven op af kwemeii. De strips werden mjectie met een witte pasta kunnen zijn

regelmatig gei'nspecteerd door 'sijsjeslijmers' die opgevuld, is deze steensoort door zijn typi-
tientallen dode duiven van de gevels verwijder- sche structuur gemakkelijk van andere soor-
den. Deze strips worden nu niet meer gebruikt. ten natuursteen te onderscheiden. De gril-
Ter vermaak van memgeen zullen de duiven op lige gelaagdheid van de opeenvolgende
grate, drukke plemen zodoende nog lang een ver- .. ..
trouwd stadsbeeld vormen (alb. 58).De oplossing kalklagen zijn kenmerkend voor travertijn-
ter bescherming van de natuursteen meende men gesteenten.
onlangs te hebben gevonden. Op uitstekende ran- Travertijn wordt gevormd door neerslag van
den van de gevels plaatst men elementen die kalk uit aan de aardoppervlakte verschij-
bestaan uit doorzichtige, pyramidevormige blok- nend grondwater. Bij het aan de dag treden
jes van polystyreen. Depyremideti werken als een van warm bronwater in vulkanisch actieve
soort van pnsma; het opvallende liciit wordt door .' ...
het prisma afgebogen en deels gereflecteerd. Dit geblede?- wordt het scheikundiq evenwicht
doet de duiven die willen neerstrijken, schrikken van de In het water opgeloste stoffen ver-
en weer opvliegen. stoord.
Het ei van Columbusf, of betet, het ei van Coloin- Er ontwijkt kooldioxyde (C02), terwijl kalk
be, want duiven nestelen graag achter de pyrami- (CaC03) neerslaat. Zo ontstaan bij een voort-
den. durende wateraanvoer na verloop van tijd

dikke kalkkorsten, die door geringe bijmen-
ging van andere stoffen in kleur verschillen
en die op de ene plaats wat dikker zijn dan
elders.
Planten zoals algen en wieren, die CO2 aan
het water onttrekken, spelen vaak een
belangrijke rol bij de vorming van travertijn-
korsten: zij gebruiken de kalk voor de
opbouw van hun skelet.
De opeenvolgende kalkkorsten van de tra-
vertijn zijn met name goed zichtbaar in de
steenplaten aan de achterzijde van het
monument, bij de urnenbewaarplaats (afb.
60).
De travertijn die is gebruikt voor het monu-
ment komt uit de omgeving van Tivoli, een

I'

i'
'I

Hoek Rokin I Damplein (a op de route-
kaart)
De met een dikke zwarte korst bedekte ste-
nen aan de gevel van Peek en Cloppenburg
bestaan uit schelpkalksteen uit de Trias (Ta-
bel I). Aan de raamposten is de hier schuin
geplaatste schelpkalksteen door de regen"
slag sterk geerodeerd (afb. 59). De vele
schelpfragmenten zijn duidelijk zichtbaar.

I

Afb. 59. Sterk aangetaste raampost van schelp-
kalksteen (Rokin) . De zwarte korst bovenaan
wordt niet door de regenslag bereikt. Ook de gevel
aan de Damzijde van het gebouw wordt zelden
da or directe regens lag getroffen en ziet daarom
zo zwart.
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Afb. 60. Travertijnplaten aan het Nationaal Monu-
ment op de Dam. In de steenplaten kamen de
opeenvolgende kalkkarsten duidelijk tot ufting.
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1956het Amsterdamse stadsklimaat en het heeft
er weg van dat de conceptie van J.J.P. Oud niet
ongeschonden door de periode na de onthulling
is heen gekomen. De door John Rädecker vervaar-
digde beelden zijn op verscheidene plaatsen
bedekt met een korst van roetdeeltjes en de ver-
wering begint langzamerhand zijn tol te eisen. Zo
maken in het bijzonder de drie beelden aan de
pyloon (de ongeveer 20 meter hoge staak) de
indruk dat zij door het neersijpelende regenwater
worden aangevreten.
Van enkele van de gevaren waaraan de natuur-
steen hier, in het drukste deel van het stadscen-
trum, zou worden blootgesteld, is men zich wel
bewust geweest en aan dekeus vanhet te gebrui-
ken materiaal ging dan ook een lange discussie
vooraf. Marmer zou op deze plaats waarschijn1ijk
deels zwart zijn geworden en of ook de kalksteen
'Vaurion' (een steen uit de Juraperiode - zie
Tabel I - die wordt uitgegraven in het Departe-
ment Yonne in Frankrijk en die behoort tot de ste-
nen met de langste levensduur) degevreesde aan-
tasting door het stadsklimaat zou weerstaan,
werd door sommigen betwijfeld. Oorspronkelijk
ging men uit van een cementen pyloon, maar de
keus viel tenslotte ook hier op een bekleding met
travertijn, hoewel eenenkele natuursteendeskun-
dige zijn twijfel over de geschiktheid van deze
steensoort had uitgesproken. Misschien heeft de
persoonlijke voorkeur van de architect of beeld-
houwer een belangrijke rol gespeeld bij de uitein-
delijke keus of mogelijk herinnerde men zich de
woorden van de invloedrijke Romeinse architect
Vitruvius: ' ... maar travertijn en andere soortge-
lijke gesteenten zijii bestand tegen zware belas-
ting en tegen aantasting door de tand des tijds .
.. ' (Uit: Tien boeken over architectuur, Marcus
Pollio Vitruvius, ± 25 v. Chr.) Travertijn uit Tivoli
is door Romeinse bouwmeesters onder meer toe-
gepast aan het in 70-80n. Chr. gebouwde Colos-
seum van Rome en daar is de steen inderdaad nog
niet opgelost.
Maar ons veel vochtiger klimaat en de hoge zuur-
graad van het regenwa ter kunnen deporeuze tra-
vertijn sneller schade berokkenen. Kalksteen (Ca-
C03) lost op in zuur water en aangezien in de wel-
bekende 'zure regen' zwaveldioxyde (802) voor-
komt, dat deels via het tussenstadium 803 tot het
sterke zuur zwavelzuur (H2804) wordt verbonden,
zijn pore uze kalkstenen in het algemeen ontvan-
kelijk voor aantasting. Nu zal het nog wel even
duren voordat de redelijk harde kristallijne traver-
tijn in versneide mate wordt afgebroken. Door de
steen regelmatig te inspecteren kan misschien op
tijd worden ingegrepen. Zo heeft men inmiddels
in de holten van de tIavertijn een soort plastic
gespoten, waardoor het verweringstempo enigs-
zins wordt vertraagd.
Een bijkomend probleem vormt de verankering
van het travertijn aan de betonnen kern; door ver-
schillen in demate van uitzetting bij temperatuur-
verhoging tussen het beton en de travertijn ont-
staan spanningen in de steen die tot breukvor-
ming kunnen leiden.
Men heeft in de jaren vijftig niet kunnen voorzien
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dat het gepolijste oppervlak aan de basis van de
pyloon een ideale schrijfplank zou zijn voor ver-
spreiders van muurteksten; inkt en veri dringen
gemakkelijk de travertijn binnen.
Omdat de gemeente Amsterdam het op zich heeft
g,momen het monument ten eeuwigen dage te
verzorgen, vindt ongeveer een keer in de veertien
dagen een reiniging plaats.

Druipsteenvorming
Op verschillende plaatsen ter wereld, onder meer
bij Mammoth Hot Springs in het Yellowstone Park
in de Verenigde Steten, worden tegenwoordig
afzettingen van travertijn gevormd (afb. 62).

Afb. 62. Terras van travertijn, Mammoth Hot
Springs, Yellowstone National Park, Verenigde
Staten van Amerika.

Een soortgelijk proces als de vorming van traver-
tijn speelt zich af in de druipsteengrotten van Bel-
qie. In deze kalksteengrotten kristalliseert druip-
steen uit het met kalk verzadigde grondwater dat
aan de plafonds van de grotten binnendringt. De
lucht in een kalksteengrot bezit in het algemeen
een laag CO2-gehalte,zodat het CO2,dat is opge-
lost in het binnensijpelende water, ontwijkt. Het
evenwicht van de in het water opgeloste verbin-
dingen wordt door het ontwijken van de kooldio-
xyde verbroken en erslaat kalk neer (in reactiever-
gelijking: CaC03 + H20 + CO2P Ca-ionen en
2HC03-ionen). De kalk die is neergeslagen hecht
zich vast aan het plafond. Op den duur worden zo
lange druipsteenkegels gevormd: stalactieten;
stalagmieten zijn druipsteenkegels die op de

1 1 1j_++;~
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Afb. 63. Vorming van het 'macaroni-type' druip-
steen aan het Nationaal Monument.
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3xlem van de grot ontstaan doordat bij het
'1!JSPattenvan de neervallende waterdruppels
=seneens een klein beetje kalk wordt afgezet.
_~het Nationaal Monument vindt ook een soort
Tcm druipsteenvorming plaats en wel aan de
anaerzijde vanhet centrale plateau. Het regenwa-
sesbeett eenklein deel van dekalkspecie opgelost
5D dringt in grote druppels door bij demetselvoe-
§E!ll tussen deplaten. Heel duidelijk is te zien dat
ifgpegels zijn opgebouwd uit dunne, holle pijpjes
,;an ringvormig neergeslagen kalkdeeltjes. Dit
soort druipsteen staat wel bekend als het maca-
ami-type (alb. 63).
EiSt is niet waarschijnlijk dat deze druipsteenpe-
gels erg lang aanwezig zullen blijven daar ze op
eengegevenmoment onder handbereik komen en
d!an worden weggenomen. Tochkunnen er, onder
f1ijzondere omstandigheden, wel lange pegels
'WOrdengevormd. Toenin 1883 een van degewel-
'PaD in de Hoogesluis (= de brug over de Amstel
bij de Sarphatistraat), na 220 jaar afgesloten te
:zijn geweest vanhet daglicht, werd geopend, ble-
~ er aan het plafond enkele tientallen stalactie-
::en te.henqen waarvan sommige bijna eenmeter
lang waren.

6. Bijenkorf (hoek Dam/Damrak)

....,.,Het portiek bij de hoofdingang (aan de Dam-
zijde) van dit warenhuis geeft een herhaling
vaTI reeds eerder gesignaleerde steensoor-
ten, De plint van het gebouw is vervaardigd
uit een geelgrijze, biotiet-en muscoviethou-
dende graniet, afkomstig uit Zuid-Duitsland.
De wandbekleding naast de draaideuren
bestaat uit travertijn, die iets minder geva-
rieerd van tekening is dan de travertijn van
het monument. Ook deze travertijn is waar-
schijnlijk afkomstig uit een groeve in Italie.
Het viel moeilijker te achter halen waar de
zandsteenplaten van de gevel precies van-
daan komen. Een medewerker van de Bijen-
korf wist te vermelden dat de zandsteen via
Düsseldorf was aangevoerd en dat maakt
het aannemelijk dat de zandsteen uit de
deelstaat Baden-Württemberg afkomstig is.
Hier werden in het verleden geelgrijze en
groengrijze zandstenen uitgehakt die een
brede toepassing in het zuidwesten van
Duitsland kregen. Deze zandstenen dateren
uit de Boven-Trias (zie Tabel I), een geologi-
sche periode die ook wel als Keuper bekend
staat (keuper =köper =Duits voor bont, naar
de bonte kleuren - o.a. rood, geel, grijs,
groen en bruin - die de afzettingen uit die
tijd kenmerken).

Parallelle en scheve gelaagdheid
De zandstenen gevelplaten tonen fraaie

Afb. 64. Gevelplaten van scheefgelaagde zand-
steen (z) boven tweeglimmergraniet, (g) Bijenkorf
(Damzijde).

voorbeelden van parallelle en scheve
gelaagdheid (afb. 64), structuren die worden
gevormd bij het tot afzetting komen van over
de bodem verplaatst sediment. Hoe gaat dit
in zijn werk?
Met behulp van proefopstellingell, zoge-
noemde stroomgoten, is gekonstateerd
onder welke voorwaarden en op welke wij-
ze, parallel gelaagde en scheefgelaagde
structuren in door stromend water ver-
plaatst zand gevormd worden. Bij een
bepaalde waterdiepte en een zekere stroom-
snelheid verplaatsen zandkorrels van een
constante korrelgrootte zieh in de vorm van
kleine ribbels over de bodem (afb. 65,1).
Een sterkere stroom is in staat grotere rib-
bels (megaribbels) op te bouwen. Deze kun-
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Afb. 65. Ontstaanswijze van seheve gelaagdheid
in een zandig sediment. Zie tekst voor uitleg bij
de figuur.

nen enkele decimeters hoog zijn. De ribbels
verplaatsen zieh in stroomafwaartse rich-
ting doordat de stroom aan de loefzijde het
zand opneemt en dit aan de lijzijde van de
ribbel op een hellend vlak deponeert (2). Bij
zeer sterke stromen, onder wat genoemd
wordt 'schietend water-condities' verdwij-
nen de zandribbels en wordt het zand in
strakke, evenwijdige laagjes afgezet.
Door afname van de stroomsnelheid wordt
het zandtransport langs de bodem afge-
remd; indien nu de ribbels direct begraven
worden onder zand of klei kan de vorm van
de ribbels in het sediment bewaard blijven.
Maar in de meeste gevallen worden de rib-
bels door optredende erosie afgevlakt aan
de bovenzijde (3); de scheefhellende zand-
laagjes in het inwendige van de ribbel wor-
den hier scherp afgesneden. De laagjes aan
de basis van de ribbellaten daarentegen een
lichte afbuiging naar het grondvlak zien (4).
Hernieuwd zandtransport, nu door een
stroom uit een .iets andere richting, kan
nieuwe ribbels doen ontstaan waarin de
scheefhellende laagjes een andere orienta-
tie vertonen (5).
Na de verharding van het zand tot zand-
steen, wordt de zandsteen uit de g-roeve
gehaald om dienst te doen in de gevel van
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een.gebouw. Men kan nu het blok zandsteen
zo plaatsen dat het dezelfde oriäntatie heeft
als in de la ag in de groeve. In dat geval zien
we de afsnijdingen van de zandlaagjes aan
de bovenzijde van de scheefhellende laagjes
en de afbuigingen van het zand naar de basis
toe (6a). Heeft men het blok omgekeerd in
de gevel gemetseld dan is de basis dus de
bovenzijde geworden en de bovenzijde de
basis (6b). In veel gevallen is te konstateren
of een scheefgelaagde zandsteen goed of
omgekeerd geplaatst is; men lette hierbij
goed op de afgebogen zandlaagjes (de basis)
en de afqesneden- kant (top).
Ook aan de gevel bij het Beursplein zijn dui-
delijke afsnijdingen en afbuigingen in de
zandsteen te zien. De wandelroute brengt
ons evenwel eerst na ar de overzijde van het
Damrak: hoofdstuk 7.

7. Langs het Damrakr Door direct bij de tramhalte aan het eind van
het Damrak over te steken, komt u bij een
smal hoog huis met een kleine galerij (nr, 98
op de hoek met de Valkensteeg, afb. 66). De

Afb. 66. Zuilengalerij op de hoek Damrak/Va:lken-
steeg. Onder de afbladderende pleisterlaag
bevindt zieh een gröfkorrelige graniet.
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zullen van de galerij zijn voorzien van een
korrelig pleisterwerk dat langzaam begint af
te bladderen, waardoor de steen van de zui-
len weer zichtbaar wordt.
Er komt een kleurrijk dieptegesteente van
een granitische samenstelling te voorschijn,
waarin de grote, witte kaliveldspaatkristal-
len dadelijk de aandacht trekken. Grijze
kwarts en glimmers zijn eveneens gemakke-
lijk te herkennen; de bruine, onregelmatig
begrensde ietwat vlekkerige kristallen zijn,
deels in andere mineralen omgezette, pla-
gioklazen (afb. 67). Verspreid door de steen
komen kleine, ondoorzichtige, zwarte kor-
rels voor. Men noemt deze mineralen erts-
korreis. Ze bestaan uit oxyden van ijzer of
tin die in ondergeschikte hoeveelheden in
zeer veel typen stollingsgesteenten voorko-
men (indien de concentratie van de korrels
zo hoog is dat exploitatie rendabei wordt,
spreekt men van erts).
Aan het huis op nr. 97 is een rode zandsteen
toegepast die heel waarschijnlijk afkomstig
is uit afzettingen van Onder-Triadische
ouderdom (Tabel I). De zandsteen dankt de
rode kleur aan het door de geheie steen
optredende ijzeroxyde (Fe203) dat als huid-
jes rond de zandkorrels voorkomt.

Afb. 67. Detail van het grafkorrelige graniet. Grate
witte kristallen van kaliveldspaat die worden
omgeven door grijze kwartskorrels en bruine pla-
gioklazen. De grate, zwarte vlekjes zijn biotiet-
kristallen. De ondoorzichtige, veel kleinere zwarte
puntjes zijn ertskorrels.

Bontzandsteen en rode Keuper-zand-
steen
Rood gekleurde zandsteen uit Duitsland
werd alin de-Ll e en 12e eeuw in het noorden
en westen van ons land toegepast. Laat-rnid-
deleeuwse sarcofagen, altaarstenen en graf-
zerken werden vaak van deze steen
gemaakt. Zelden bekleedt men een complete
gevel met rode zandsteen; in vergelijking
met de Bentheimer zandsteen en de Obern-
kirchener zandsteen wordt rode zandsteen
die een hoog ijzer- en glimmergehalte heeft
in het algemeen als minder weervast
beschouwd.
De meeste rode zandstenen zijn zoge-
naamde bontzandstenen, d.w.z. zandstenen
die werden gevormd tijdens het tijdvak
Bontzandsteen (= Orider-Trias). In Duitsland
werd tot voor kort nog een tweede type rode
zandsteen, de Maulbronner zandsteen, ten
oosten van Karlsruhe geexploiteerd. De
Maulbronner zandsteen dateert uit de
Boven-Trias (Tabel I); deze zandsteen is in
Amsterdam op maar enkele plaatsen toege-
past. De steen is gebruikt aan de buitentrap
van het aquarium van Artis (Plantage Mid-
denlaan), maar is da ar heel sterk verweerd.

Voor u oversteekt, is het de moeite waard
om nog even stil te staan bij de winkelpui
van de juwelierszaak op nr. 86. De pui is
bekleed met een fijnkorrelige graniet die
wordt gedomineerd door vleesrode veld-
spaatkristallen. Dit is het type gesteente dat
bij de steenhouwer bekend staat als 'Rode
Balmoral' uit Finland.
Door bij nr. 86 het Damrak over te steken,
komt u bij de etalages van de Bijenkorf (b op
de routekaart). In de granieten plint van het
gebouw ziet u een donker, ongeveer 20 cm
groot gesteentefragment (afb. 68). De mine-
ralogische samenstelling van dit insluitsel
verschilt van die van het graniet. Het meest
kenmerkend zijn wel de volledig in hun eigen
kristalvorm (met rechthoekige aansnijdin-
gen in de gezaagde steenplaat) gestolde
veldspaatmineralen, die worden omgeven
door een meer fijnkorrelige, donkere grond-
massa. Hoe komen deze insluitsels - er zijn
er meerdere in de plint aanwezig - in de zo
homogene granitische massa terecht?
Insluitsels van gesteentefragmenten met
een andere samenstelling dan die van de
graniet, kunnen op twee manieren in het
graniet worden opgenomen.
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Afb. 68. Xenoliet (insluitsel) in de tweeglimmer-
graniet van de Bijenkorf. In het insluitsel zijn dui-
delijk de rechthoekige kristallen (V) van de Cal-
ciumrijke plagioklazen te zien.

1. De insluitsels zijn brokken nevenge-
steente die door het in de aardkorst
opstijgende granitische maqma uit dit
gesteente zijn losgeweekt.

2. De insluitsels zijn vroeg gevormde kristal-
aggregaten die in de granitische massa
zelf tot stolling kwamen.

Waarschijnlijk hebben wij hier met dit
tweede type 'insluitsel' te doen. De witte
veldspaten in de donkere fragmenten zijn
namelijk Calcium-rijke plagioklazen die al bij
een hoge temperatuur (ca, 1300°C) tot stol-
ling kwamen, toen de rest van de granitische
smelt nog geheel vloeibaar was. Ook enkele
donkere mineralen kwamen bij deze hoge
temperatuur tot stolling. Toen, bij het verder
opstijgen en afkoelen van de granietsmelt,
andere mineralen als kaliveldspaat, biotiet
en kwarts kristalliseerden werden de vroeg-
gevormde, donkere kristalaggregaten als
het ware ingebed in het lichtgekleurde gra-
niet.

8. Koopmansbeursr De traptreden naar de ingang van de Koop-
mansbeurs (afb. 69) zijn gehakt uit een rode
graniet, die volgens de opgave in het bestek
uit Noorwegen afkomstig is. De rode kali-
veldspaatkristallen en de grijze kwartsen
van deze graniet zijn gemiddeld wat grover
(de afmetingen schommelen tussen een
halve en een hele centimeter) dan de kristal-
len in het graniet van de plint (meeste kristal-
len kleiner dan een halve centimeter).
Het graniet van de plint is ontstaan uit een
magma dat ongeveer 280 miljoen jaar gele-
den (aan het eind van het Carboon) onder
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Afb. 69. Koopmansbeurs (Beurs van Berlage)'
gebouwd in 1903.

Zuid-Duitsland tot een vast gesteente stol-
de. Het rode graniet uit Noorwegen stolde
tijdens het Precambrium hetgeen betekent
dat de graniet meer dan 600 miljoen jaar
geleden werd gevormd (zie Tabel I).
Naast veldspaat en kwarts is hier en daar
ook de donkere glimmer biotiet wel te her-
kennen. Opmerkelijk zijn de kleine putjes die
zieh op verschillende plaatsen in het opper-
vlak van de traptreden bevinden. Vermoede-
lijk zijn hier door verwering enkele kristallen
uit de stenen verdwenen.
In de fragmenten gele zandsteen (Krijtzand-
steen uit Obernkirchen) komen de voor dit
gesteente kenmerkende roestbruine ijzerhy-
droxydenbandjes voor die al eerder, (bij de
bespreking van het Paleis) aan de orde kwa-
men.

Gevelreiniging
In 1983 is de gevel van het tachtig jaar oude
gebouw, dat bekend staat als de 'Be urs van Berla-
ge' op grondige wijze gereinigd. De uit gele zand-
steen gehakte relieis (afb. 70) en de grijswitte,
granieten plint steken op het ogenblik scherp af
tegen de als nieuw uitziende rode baksteen.
De bij de schoonmaakbeurt aangebrachte muur-
impregneermiddelen bevatten waterafstotende
stoffen, waardoor regen en vuil niet meer de gele-
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genheid krijgen de steen binnen te dringen. Wel
]!an het in de steen opgesloten vocht in de vorm
'7cUl waterdamp uit de steen treden; het impreg-
neerrniddel vormt dus geen ondoordringbaar
pantser. De beschermende laag kunsthars geeft
da steen tevens een glad oppervlak dat gemakke-
!iJk van vuil kan worden ontdaan.

Afb. 70. Zandstenen hoekbeeld gemaakt door L.
Zijl. De gele zandsteen is afkomstig uit Obernkir-
ehen.

9. Effectenbeurs
Naast de Koopmansbeurs werd in 1913 het
centrum van de Nederlandse geldmarkt, de
Effectenbeurs (afb. 71), gebouwd.
De plint van het beursgebouw bestaat uit
forse, ruw behakte granietblokken. In het
graniet zijn de donkergrijze, korrelige kwart-
sen, de zwarte plaatvormige biotiet en de

Afb. 71. Effectenbeurs, gebouwd in 1913. Granie-
ten plint (g) en gevelbekleding van kalksteen (k)
afgewisseld met tufsteen (t).

rechthoekige witte veldspaten goed te
onderscheiden. De grof gekloven graniet
maakt het mogelijk om in de grotere veld-
spaatkristallen de voor dit mineraal karakte-
ristieke splijting te zien: splijting in de veld-
spaten geschiedt langs twee richtingen die
een hoek van 90°met elkaar maken. De mine-
ralen brokkelen langs de splijtvlakken soms
een beet je af, waardoor de splijtrichtingen
gemakkelijk met een loupe, of soms zelfs met
het blote oog, zijn waar te nemen (afb. 72).
Zo ruw als de blokken van de plint zijn, zo
intensief heeft men de wandplaten langs de
ingang van het beursgebouw bewerkt. Deze
granieten platen zijn vlak geschuurd en
gepolijst tot een glanz end steenoppervlak
ontstond.
Het groene graniet bij de ingang dankt zijn
kleur voor een deel aan de omzettingspro-
dukten van de glimmers en de veldspaten.
Door chemische processen zijn de kristallen
aangetast en deels omgezet in kleine kristal-
letjes van andere mineralen. Een van deze

Afb. 72. Veldspaatkristal met twee splijtrichtin-
gen die een hoek van 90° met elkaar maken.
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mineralen is het groen gekleurde mineraal
chloriet*, een in sommige gesteenten alge-
meen optredend omzettingsprodukt. **

Noot!
Men bedenke dat hier niet sprake is van de
verwering waaraan de steen op het ogenblik,
in het stadsklimaat, bloot staat. De omzet-
tinqsprocessen speelden zich af lang v66rdat
de graniet uit de groevewand werd losgebro-
ken.

Bewerking van natuursteen
De oudste wijze van toepassing van natuursteen
is ongetwijfeld die waarbij de langs natuurlijke
breuken gekloven stenen, door hun onderling ver-
schillende afmetingen, in een onregelmatig ver-
band werden gestapeld. Aan muren vanRomaan-
se, uit tufstenen opgebouwde kerkjes, is deze
wijze van stapeling soms fraai zichtbaar (zie ook
alb. 13 op blz. 15).
Tegenwoordig brengt men elk blok op de gewen-
ste maat en past men, al naar gelang de wens van
de opdrachtgever of de architect, een aantal
bewerkingen aan de steen toe.

Afb. 73. Enkele stukken gereedschap die worden
gebruikt bij de afwerking van een blok natuur-
steen (1): bouchardeerhamer met verwisselbare
kop (2); frijnbeitel en spitsbeitel (3). Zichtvlakken
van de bewerkte steen: rustiek met gefrijnde rand
(4A) en met gescharreerde (= in alle richtingen
}jewerkte) rand (4B); fijn en grof gebouchardeerd
(5A en B); rechte kathedraalslag (6A) en visgraat-
slag (6B); kathedraalslag (7).
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Aan de Effectenbeurs, gebouwd in .1913 naar een
ontwerp van J.Th.J. Cuypers, zijn verschillende
wijzen van afwerking op te merken.
De ruw bekapte granieten van deplint worden als
'rustiek' of 'bruut' werk omschreven.
Bij het polijsten gebruikt men een steeds fijner
schuurmiddel totdat uiteindelijk een spiegelend
oppervlak ontstaat. Tussen 'rustiek' en polijsten
bevindt zieh eenheel scala van afwerkingsmoge-
lijkheden. Het spitsen, waarbij de ruwe steen met
een puntbeitel wordt afgevlakt, geschiedt altijd
met de hand. Na het spitsen kan de steen worden
bewerkt met een bouchardeerhamer. De steen
krijgt hierbij een vrij egaal;maar nog wel enigszins
ruw oppervlak.
Veel soorten zandsteen en sommige, compacte
kalkstenen (bijvoorbeeld de Carbonische kalk-
steen uit Belqie) worden tenslotte gefrijnd, d.w.z.
met een beitel zodanig bewerkt dat een patroon
van smalle groeven ontstaat (alb. 73).

Graniet, kalksteen, tufsteen en terra
cotta
Het bestek van het beursgebouw vermeldt
niet waar het aan het gebouw toegepaste
graniet vandaan komt. Architect Cuypers
zegt alleen dat de beurs zal verrijzen 'Op een
onderbouw van ruwe granietblokken, die uit
een mengeling van vier tinten groen en grijs
is gevormd.' Volgens een door Ratiobouw
opgesteld rapport is de gepolijste graniet
afkomstig uit de Harz. Uit dit gebergte in
Duitsland werd in het verleden vele kubieke
meters graniet onttrokken. Toch kennen wij
in Nederland weinig toepassingen van gra-
niet uit de Harz; meestal werd graniet
gekocht in de grotere produktiecentra in
Beieren en in het Fichtelgebergte.
Heel opmerkelijk is verder het gebruik van
witverqlaasde steen en van terra cotta (on-
geglazuurd ceramiek) dat is terug te vinden
aan gootlijsten, puibalken en als omlijsting
van sommige vensters.
In het bestek wordt ook gesprokeil over kalk-
steen uit Frankrijk, alsmede over tufsteen.
Beide steensoorten zijn onder meer gebruikt
aan de voorgevel van het beursgebouw.
Boven de monumentale entree is een afwis-
seling van lichte en donkere banden te zien.
De lichtgetinte stenen zijn kalkstenen en de
grijsgroene banden bestaan uit tufsteen.
Het is duidelijk te zien dat de tufsteen ietwat
door verwering is aangetast, 20 zijn de con-
touren in het relief van de bewerkte steen
rechts boven de entree langzaam aan het
vervagen.
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Verwering van tufsteen
Het is beslist niet eenvoudig om eenpakket tuf-
steen te beoordelen op zijn bestendigheid in de
buitenlucht.
Binnen een gesteentelaag kan de samenstelling
en demate van verkitting van tufsteen aanzienlijk
verieren. Uit een groeve kan daarom tufsteen
komen welke soms zeer geschikt en soms geheel
ongeschikt is om als bouwmateriaal dienst te
doen. Tufsteen neemt door de vele porien in het
gesteente gemakkelijk water op, maar is ook in
staat dit weer snel te laten verdampen. De tufste-
nen aande gevel vanbijvoorbeeld deKas-associa-
tie toonden weinig sporen die op een grove aan-
tasting door verwering lijken, maar op andere
plaatsen in Amsterdam is de situatie van de tui-
steen minder rooskleurig.
De tufsteen aan de gevel van het uit 1892 date-
rende raadhuis aan deAmsteldijk (alb. 74), nu het
onderkomen van het Gemeentearchief van
Amsterdam, bevindt zich in bijzonder sIechte
staat. Al tijdens de bouw waren er problemen
gerezenover dekwaliteit van dezein Weibern uit-
gegraven tufsteen. De aannemer werd, op advies
van een onathankelijke commissie, waarin onder
meer H.F.Berlage zitting had, gedwongen de ste-
nen van inferieure kwaliteit te vervangen door
hardere tufstenen.
Naar nu blijkt, heeft dit ingrijpen erniet toe geleid

Afb. 74. Raadhuis van Nieuwer Arnstel, thans
Gemeente Archief van Amsterdam, op een foto
uit ca. 1930. De tufstenen beeldengroep De Een-
dracht boven de ingang is nog weinig verweerd.
De balusters (B) aan de dubbele trap naar de
ingang zijn van Udelfanger zandsteen. Zie ook de
tekst.

Afb. 75. Restant van De Eendracht. Van de twee
figuren die het gemeentewapen flanke ren is niet
veel meer overgebleven (foto uit 1983).

dat een veel sterkere steen deplaats van de afge-
keurde partij innam. De tufstenen beeldengroep
De Eendracht (alb. 75) is vrijwel geheel opgelost
en met de wind afgevoerd.
Het verval zal waarschijnlijk niet alleenhet gevolg
zijn van de sIechte kwaliteit van de steen. Zoals
op alb. 74, een foto uit ca. 1930,is te zien, is over
de geheIebreedte van de gevel de waterlijst (w)
boven het reliei weggehakt! Hierdoor kreeg het

Afb. 76. Niet verweerde topfiguur De Wijsheid uit
Udelfanger zandsteen boven sterk aangetaste tuf-
steen afkomstig uit Weibern.
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regenwater sneller·. vat op de niet meer
beschermde beeldengroep, hetgeen de verwering
aanzienlijk zal hebben versneId.
Dezandstenen topfiguur (DeWijsheid) is veelmin-
der aangetast (afb. 76). Dezelfde steensoort, te
weten Udelfanger zandsteen, die dateert uit de
Onder-Tties (zie Tabel I), is ook aan de balusters
van de buitentrap van het raadhuis gebruikt. En
daar zijn de zandstenen sterk verweerd! Hieruit
blijkt dat uit een lokatie (in dit geval Udelfangen,
eendorpje ten westen van Trier) natuursteen van
zeer wisselende kwaliteit kan kamen.
Debeste bouwsteen kamt uit harde lagen van zui-
vere zandsteen die door de steenhouwer kern-
steen wordt genoemd. De zachte, meer kleihou-
dende zandsteen uit de deklagen is veel minder
geschikt om te worden verwerkt.
In 1983 is men begonnen met de restauratie van
de voorgevel vah het raadhuis, de nieuwe tufste-
nen zijn wederom afkomstig uit het produktiecen-
trum in de Eifel.

Rose syeniet
Aan de achterzijde van het beursgebouw
bevindt zieh, ongeveer tegenover Warmoes-
straat nr. 111, de beeltenis van Joost van den
Vondei (c op de routekaart). Rechts van dit
beeld ziet u een rose en grijsgroen gekleurde
natuursteensoort (afb. 77). De steenheeft de

Afb. 77. Beeld van Joost van den Vondei aan de
achterzijde van de Effectenbeurs (Warmoes-
straat). Rechts de gevelbekledingvan rose syeniet
(s). De witte banden achter het beeld zijn van
Franse kalksteen (k).

rose kleur te danken aan de kaliveldspaat-
kristallen die in grootte variären van enige
millimeters tot ongeveer 2 cm. Heel duidelijk
zijn ook groengrijze tot geelgroene kristallen
te zien van een doorgaans onregelmatige
vorm. Het is niet zo eenvoudig om deze mine-
ralen met het blote oog te determineren.
Waarschijnlijk hebben wij hier te doen met
een lid uit de epidootgroep *of met het mine-
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raal chloriet.
In dit dieptegesteente komt wel wat grijze
kwarts voor, maar kwarts vormt niet een van
de belangrijkste bestanddelen. Daarom valt
dit geste ente feitelijk buiten de groep van
de granieten en is de naam syeniet geschik-
ter (afb. 57 op blz. 33 ). De omschrijving van
een syeniet luidt ongeveer: een lichtge-
kleurd dieptegesteente met als veldspaat
vrijwel uitsluitend kaliveldspaat en met een
gering percentage kwarts. Het gesteente
toont een grote oveteenkomst met een sye-
nietvariöteit uit Scandinavie, die bekend
staat als helsinkiet. Helsinkiet is in het oos-
ten van Nederland wel aangetroffen onder
de door het landijs meegevoerde zwerfste-
nen uit Zweden en Finland.
Ook het syeniet is met het gereedschap van
de steenhouwer bewerkt. Na het vlak beite-
len heeft men het zichtvlak van de steen met
de bouchardeerhamer (afb. 73) afgewerkt tot
een egaal, enigszins ruw aanvoelend opper-
vlak.

10. Oude Kerk
Vijftiende eeuwse bouwwerken in Amster-
dam zijn op de vingers van een hand te tel-
len. In de 'warme buurt' van de binnenstad
staan er twee dicht bij elkaar: de Waag en
de Oude Kerk.
Aan beide monumenten zijn een tweetal
soorten geelwitte kalksteen uit Belqie toege-
past: de Gobertangersteen uit Belgisch Bra-
bant en de lede kalksteen of Ledesteen uit
Oost- Vlaanderen. Beide natuursteensoorten
zijn te beschouwen als zandige kalkstenen
die ongeveer 45 miljoenjaar gele den werden
afgezet tijdens het geologische tijdvak dat
bekend staat als het Eoceen (Tabel I).

Foriöminiferen en wormbuizen
De Eocene kalkstenen kunt u het best bekij-
ken aan de noordzijde van de kerk (links
omgaan vanuit de Wijde Kerksteeg), waar
de Ledesteen de bekleding vormt van de
steunberen (afb. 78).-
De stenen zijn opgebouwd uit verschillende
fossielresten, gemengd met kwartszand-
laagjes (vandaar de na am zandige kalk-
steen) en wat klei. Ook komt er in de steen
een groenbruin gekleurd glimmermineraal
voor dat bekend staat als glauconiet*. Het
gehe el is aaneengekit door een cement van
calciet.
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Afb. 78. Steunbeer aan de noordzijde van de Oude
Kerk Dedeels met een zwarte korst bedekte steen
zijn kalkstenen uit Belgisch Brabant (Lede kalk-
steen of kortweg Ledesteen). De pijltjes geven de
plaats aan waar fossielen zijn te zien.

Het merendeel van de fossielen bestaat uit
gruis van foraminiferen. Foraminiferen zijn
eeneellige, amoebe-aehtige diertjes die
leven in een sehaaltje van kalk, De kalk-
sehaaltjes zinken na het sterven van de dier-
tjes naar de bodem van de zee en raken
begraven in het sediment.r In de steunbeer links van de toren, bevinden
zieh op ongeveer ooghoogte een paar grijs-
groene kalkstenen, waarin vrij gaafbewaard
gebleven kalksehaaltjes van grote foramini-
feren voorkomen, Het zijnNummulieten, een
groep foraminiferen die een diseusvormige
sehaal hebben (afb. 79). Nummulieten tre-
den soms in zo grote getalen in zee op dat
het na hun sterven gevormde bodemsedi-
ment bijna geheel bestaat uit talloze resten
van deze foraminifeer. Het bekendste voor-
beeld hiervan is wel de Nummulietenkalk-
steen waarmee de pyramiden van Egypte
zijn gebouwd. Aan de Oude Kerk bevinden
zieh maar een paar fragmenten waarin de
Nummulieten fraai te zien zijn; de stenen die

Afb. 79. Detail van de zandige kalksteen aan de
steunbeer van afb. 78. In de steen komen enkele
fossiele foraminiferen (Nummulieten) voor. Gete-
kend: enkele losse Nummulieten en een door-
snede door de schaal die de afzonderlijke kalklaag-
jes laat zien.

rijk zijn aan fossielen zijn uit bouwkundig
oogpunt vaak niet de meest gesehikte en de
kans is groot dat de steenhouwer deze frag-
menten Eoeene kalksteen direet terzijde
legt.
Onder de stenen waarin de Nummulieten zo
fraai uitsteken, bevinden zieh enkele kalk-
stenen die een groot aantal kleine, holle
buisjes bevatten. De buisjes zijn vermoede-
lijk versteende woonbuizen van kokerwor-
men. De met het mineraal ealciet ver harde
buisjes steken iets uit, ze verweren blijkbaar
minder snel dan de zaehtere grondmassa
van de steen.
Hier en da ar komen in de kalkstenen ook wat
sehelpresten voor, Gave sehelpen zijn zeld-
zaam in dit langs de zeebodem verplaatste,
uiteindelijk tot rust gekomen en Ianqzaam
in een zandige kalksteert verariderde sedi-
ment, Opmerkelijk in de stenen zijn verder
de abrupte verstoringen van de gelaagd-
heid. Ten gevolge van graafaktiviteiten van
sehelpdieren en wormen is de oorspronke-
lijke struetuur soms drastisch gewijzigd.
Deze verstoringen van de gelaagdheid door
organismen wordt bioturbatie genoemd.

Glauconiet
Het groene, maar door oxydatie aan de bui-
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tenlucht soms bruinqeel gekleurde mineraal
glauconiet is kenmerkend voor bepaalde
mariene (in zee afgezette) sedimenten. De
kristallen van dit mineraal zijn te klein om
ze met het blote ooq of zelfs met een ver-
graotglas te kunnen herkennen. Door hun
fijn verdeeld optreden over de geheie steen
geven ze de kalksteen wel vaak een typisch
graengrijze (of bruingele) tint.

Historischebetekenis van deEocenekalksteen
Tot in de Iatemiddeleeuwen maakten de VIaamse
bouwmeesters voorhun abdijen, kerken enkaste-
Ien voornamelijk gebruik van grijsblauwe, harde
kalkstenen, die werden uitgegraven in de ScheI-
devallei rond de plaats Doornik. Vanaf het begin
van de 14eeeuw wordt dezemassieve, Carboni-
sche kalksteen geieideIijk verdrongen door ande-
re, licht getinte steensoorten die beter geschikt
waren voor de ijIere constructies van de VIaamse
en Brabantse gothiek.
In Belqie maakte men vooral gebruik van de in
Brabant en VIaanderen voorkomende Eocene
kalksteen. Ook bij restauraties in de 1ge eeuw
werd op grote schaalEocenekalksteen uit Gober-
tange toegepast. Vanwege de versneide albraak
in de verontreinigde stadslucht (zie onder de
Waag)moet ook deze steen alweer worden ver-
vangen. Kwalitatief zeer hoog aangeschreven
Fransekalkstenen krijgen daarnu opruime schaal
de gelegenheid hun faam waar te maken.
In Nederiand werden in de 14e en de 15e eeuw
zowel de Ledesteen als de Gobertangersteen toe-
gepast, maar na ongeveer 1500gaat men over op
de in vele maten beschikbare Bentheimer zand-
steen. Tijdens de enkele jaren geleden voItooide
restauratie van de Oude Kerk zijn sterk aange-
taste blokken Leäesteen en ook enkele (niet allel)
in sIechte staat verkerende blokken Bentheimer
zandsteen vervangen door kalksteensoorten uit
Frankrijk en door scheipkalksteen uit Duitsland.

Exploitatie van Eocene kalksteen en toepas-
sing aan de Oude Kerk
In de omgeving van het dorpje Gobertange, dat is
gelegen ten zuidoosten van Brussel (etb. 80),
komen op een diepte van ca. 5 tot 25meter onder
het maaiveid enkele kalksteenlagen voor die
geschikt zijn om tot bouwsteen verwerkt te wor-
den.
Eeuwenlang werd 'dezekalksteenlaag op uiterst
simpele wijze geexpioiteerd. De steendelver
daalde af in een nauwe put tot op een diepte
waarop hij de gewenste kalksteenlaag aantrot, die
hij vervoigens in de strekking van het gesteente
begon uit te graven. Met behulp van een windas
werd de ondergronds gewonnen kalksteen uit de
put getakeid.
Tegenwoordig pIoegt een graafmachine eenkeer
per jaar enkele honderden vierkante meters van
het bouwIand om,waarna de bruikbare steennaar
een steenhouwersbedrij[je in Gobertange,wordt
gesieept (alb. 81) en de kuil weer dicht wordt
gegooid, De kalksteenbanken van Gobertange
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Afb. 80. Vindplaatsen van Eocene kalksteen (Lede
en Gobertange) en Carboonkalksteen (Doornik en
Soignies) in het westelijk deel van Belpie. Bij Oue-
nast ligt de grote groeve waar 'porlieren' worden
uitgehakt.

Afb. 81. Natuursteenbedrijfje in de omgeving van
Gobertange, waar Eocene kalksteen wordt ver-
werkt.

Afb. 82. Smidskapel en Huiszittenkapel met g~vel-
bekleding van Gobertanger kalksteen (g); zuid-
zijde van de Oude Kerk.

hebben in het aigemeen maar een geringe dikte
en de kleine blokken kalks teen Ienen zich het best
voor gevelbekleding, Dit is heel fraai te zien aan
de Smidskapel (uit ca. 1462) ende Huiszittenkapel
aan de zuidzijde van de Gude 4erk (alb. 82). ,
De BalegemseofLedesteen, die werd uitgegra ven
teinnoordwesten van Brussel (alb. Ba) was door-
gaans afkomstig uit iets dikkere kalksteenbanken
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dan de even oude kalks teen van Gobertange. De
Ledesteen was daarom beschikbaer in wat gio-
tere formaten, die onder meer hun plaats kregen
als hoekstukken en raamomlijstingen. Aan de
Oude Kerk zien wij deLedesteen onder meer terug
als bekleding van de steunberen.

Porlieren in het plaveisel
Indien men bij een rondgang over het Oude
Kerksplein de blik even neerslaat, dan trek-
ken de grijsblauwe en rose steenklompen in
het plaveisel snel de aandacht. In sommige
van de blauwe stenen is duidelijk een aantal
grote, lichtgekleurde kristallen te zien die fel
afsteken tegen de donkere grondmassa.
Deze grote, witte veldspaatkristallen zijn het
eerst uitgekristalliseerd tijdens de vorming
van dit stollfngsgesteente; ze tonen hun
eigen, rechthoekige kristalvorm (afb. 83).

Afb. 83. Porfirische structuurin stol!ingsgesteente
uit het plaveisel van het plein rondom de Oude
Kerk.
v =witte, rechthoekige veldspaatkristallen.

Tussen de grovere mineralen bevinden zich
ook wat grijze kwartskristallen. Pas in een
later stadium van'het ontstaan van deze stol-
lingsgesteenten kristalliseerde uit het nog
vloeibare deel van het magma een groot aan-
tal kristalletjes die de donkere grondmassa
van de steen uitmaken. Dergelijke stollings-
gesteenten, waarin twee generaties van
kristallen voorkomen, worden 'porfieren'
genoemd; de kenmerkende structuur hierin
(grate mineralen in een fijnkorreliger grand-
massa) heet porfirisch. Verwijdert men het
straatstof van de stenen aan de voet van de
Oude Kerk, dan wordt in veel van de blauwe
stenen de porfirische structuur zichtbaar.
De meeste 'portieren' behoren tot de groep
der ganggesteenten, maar ook dieptege-
steenten (zoals graniet) en vulkanische

geste enten (bijvoorbeeld basaltlava) kun-
nen een porfirische structuur bezitten .

De portier van auenast
In 1704 begon men nabij het dorpje Quenast, dat
is gelegen ten zuidwesten van Brussel (alb. 84),
met de exploitatie van een groengrijs tot blauw-
grijs gekleurd massief gesteente dat bekend werd
als de 'portier van Quenast'. Over geheel Belgie
en in verscheidene plaatsen in Nederland werden
miljoenen kasseien afkomstig uit Quenast ver-
werkt in het wegdek. Recentelijk kloofde men in
het enorme gat bij Quenast (een open groeve met
een doorsnede van 3 km) gigantische blokken met
een gewicht van vele duizenden kilo's die
bestemd waren voor de haven van Zeebrugge.
Op basis van de mineraalsamenstelling is de por-
fier van Quenast te beschouwen els-een kwarts-
dioriet, d. w.z. een stollingsgesteente van een dio-
ritische samenstelling (zie alb. 570p blz. 33) dat
een hoog kwartsgehalte bezit. Het gesteente
heeft een portirische structuur met als eerst uitge-
kristalliseerde mineralen grote kristallen van o.a.
veldspaat, kwarts, amfibooi en pyroxeen. De
kwartsdioriet van Quenast is een ganggesteente
dat ongeveer 380 miljoen jaar geleden (tijdens het
Devoon, Tabel I) werd gevormd. Het binnendrin-
gen van het magma vond plaats in gesteenten van
Silurische ouderdom (alb. 84 en Tabel I). De
kwartsdioriet van Quenast is veelvuldig toege-
past in Amsterdamse bestratingen en ook rond de
Oude Kerk komen er een paar voor. Vermoedelijk
zijn de meeste stenen van het plein (zoals die op
alb. 83), uit groeven in Schotland of Sceiuiinevie
afkomstig.
Het werken in de steengroeve van Quenast was
in het verleden een uitermate ongezonde bezig-
heid en de door de direktie verstrekte, in de nabije
omgeving gebrouwen, trappistenbieren, konden
het leed slechts enigszins verzachten. Het bij bet
losbreken van de steen vrijkomende stof verocr-
zaakte op den duur bij velen ademhalingsmoeilijk-
heden en na 10 of 15 jaar werken onder deze
omstandigheden bezweek menig arbeider aan
silicose.

I:=:J Eocl'en 10 a ~al~Sleen\

~Cafooon t k ars ste e n r

_Oevoon

ilIIIII]Sllu"f

E=:J Camb"um

Afb. 84. Schematisch geologisch kaartje van de
omgeving van Quenast. Ook bij Lessines komt een
ganggesteente van kwartsdioriet voor.
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Gneis en kwartsiet

f Er komen in het plaveisel van het plein ook
stenen voor die wel wat op granieten lijken.
Hierin zijn de veldspaten, de kwartsen en de
glimmers vrij goed te onderscheiden, maar
de ongerichte mozaiekstructuur die deze
mineralen in een graniet bezitten, is in deze
geste enten vervangen door een gerichte
structuur: de lichte mineralen en de donkere
mineralen hebben een rriin of meer parallelle
rangschikking gekregen. Het is mogelijk dat
deze stenen inderdaad graniet geweest zijn,
maar zij werden in een later stadium
gedwongen zich aan de diep in de aardkorst
heers ende hoge temperatuur en druk aan te
passen. De ongerichte structuur is vervan-
gen door een structuur waarbij de kwartsen,
de veldspaten en de glimmers zieh in ruw-
weg evenwijdige banen hebben afgeschei-
den. Het gesteente is gerekristalliseerd,
maar de samenstelling is ongewijzigd geble-
ven: veldspaat, kwarts en glimmer bleven
de belangrijkste mineralen in dit metamorfe er Aan deze uit 1488 daterende oude stads-
gesteente dat gneis wordt genoemd (afb. poort, die in de loop der jaren menige ver-
85). De voor gerekristalliseerde, metamorfe nieuwing heeft ondergaan, is het gebruik

Afb. 85. Een gneis in het plaveisel van het Oude
Kerksplein. De kenmerkende, gerichte structuur
van de mineralen in dit metamorfe gesteente, ont-
staan onder hoge temperatuur en druk, komt hier
goed tot uiting (vanlinksonder naar rechtsboven).

gesteenten kenmerkende gerichte struc-
tuur, die het gevolg is van de hoge druk-
omstandigheden in de aardkorst, wordt
schistositeit genoemd. Na enig zoeken is in
het plaveisel rond de kerk wel een steen te
,vinden die deze structuur goed laat zien.
In de uitgebreide graep van de metamorfe
gesteenten komen ook gesteentetypen voor
die oorsprankelijk geen dieptegesteenten
waren maar afzettingsgesteenten. Als een
kalksteen aan hoge druk en temperatuur
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wordt blootgesteld, rekristalliseert de steen
tot marmer en ook wordt uit klei leisteen
gevormd.
Onder dit soort omstandigheden verandert
er ook iets in het inwendige van een zand-
steen: de zieh tussen de zandkorrels bevin-
dende poriön worden geleidelijk dichtge-
knepen en de afzonderlijke kwartskorreltjes
kristalliseren tot een kiezelig gehe el. Derge-
lijke kwartsieten zijn door hun hoge slijtvast-
heid, als gevolg van de harde kwarts, zeer
geschikte straatstenen. Ook rond de Oude
Kerk komen ze wel voor.

Vervolg van de raute:
Door Oudekennissteeg en Molensteeg na ar
de Zeedijk, rechtsaf naar de Nieuwmarkt.

11. Oe Waag

Afb. 86. De Waag op de Nieuwmarkt. Speklagen
vanwitte Gobertanger kalksteen inhet bakstenen
metselwerk. De deur in de toren op de voorgrond
geeft toegang tot het Joods Historisch Museum.
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Sulfatering
Een klein deel (ca. 5%) van de S02 uit de lucht
reageert met zuurstof en water tot zwavelzuur. In
reactievergelijking: 2S02 + 2H20 + O2-> 2H2S04·

Dit sterke zuur verhoogt de zuurgraad van het
regen wa ter, waardoor een kalksteen, die in neu-
traal regen wa ter niet oplost, sn eller wordt aange-
tast. Door inwerking van het zwavelzuur op de
kalkmassa van de steen wordt calciumsulfaat
gevormd, dat kan uitkristalliseren tot gips. In reec-
tievergelijking:
HZS04 + GaG03 -> H20 + GaS04 + G02. Gips:
GaS04. 2H20.· @Nieuwmarkt 32-34
Door de opname van water gaat gipsvorming 11 Naast de deur van het koffiehuis 't Loosje
gepaard met een volumevergroting. Omdat ook!} heeft men een viertal verschillende soorten
deuitzettingscoetficientvansulfatengroterisdan natuursteen 0 elkaar ge laatst. Van boven
die van carbonaten wordt In het gesteente een p . p ..
spanning opgebouwd die zieh kan ontladen in naar beneden ziet u: een blok geelgn]ze
spleetvorming of breuk. De gipsvorming vindt zandsteen, een tussenstukje gehakt uit een
vooral in de korst van het gesteente plaats en op rose dieptegesteente, dekplaten van een
den duur wordt deze korst afgestoten. Maakt men witte breccie en aan de basis blauwgrijze,
de steen schoon, d.w.z. verwijdert men de gips- fossielrijke Carbonische kalksteen.
korst, dar: wordt na verloop van tijd weer een Een breccie (afgeleid van het Italiaanse brec-
meuwe gipskorst gevormd en het proces herhaalt . .
zieh. Dit proces van omzetting van kalks teen naar cia = steenslag) bevat hoekiqe fragmenten
gips staat bekend als sulfatering. van aaneengeklt gesteentepum.

Breccies kunnen het resultaat zijn van door
gebergtevorming gebroken steenmassa's,
die later opnieuw, soms vrijwel op dezelfde
plaats, weer zijn samengekit tot een hecht
gesteente. Een dergelijke, in de aardkorst
ontstane breccie staat bekend als een tekto-

stikstofoxyden hebben de zuurgraad van de neer-
slag verhoogd. Men heeft geconstateerd dat hier-
door ook het verweringstempo van sommige soor-
ten natuursteen is versneId; het zijn met name de
poreuze soorten natuuisteen met een zeker kalk-
gehalte die door met S02-verontreinigde lucht
worden aangetast. Hierbij speelt in het bijzonder
de vorming van een gipskorst een belangrijke rol.

~ De Gobertanger kalksteen behoort tot de
,J gesteenten die, zij het pas na lange tijd, een
!j gipskorst krijgen. Aan de Waag is dit goed

te zien: door inkapseling van roet zijn zwarte
korsten op de speklagen ontstaan die op de
niet door de regen schoongespoelde zicht-
vlakken een behoorlijke dikte kunnen berei-
ken (afb. 88). Aan de zuidkant van de Waag
spoelt de regenslag de meeste gipskorstjes
snel weg.
De Gobertanger kalksteen kan door het
afstoten van de gipsrijke korst een wat bollig
uiterlijk verkrijgen en daaraan heeft de steen
de bijnaam 'meelzakje' te danken. Dergelijke
afgeronde kalkstenen waren fraai zichtbaar
aan de kapelgevels van de Oude Kerk (afb.
82).

De uitstoot van zwaveldioxyde bereikte ca. dertig
jaar geleden in sommige Westeuropese steden
een dramatische hoogte. In de "killing fog" van
Landen in de winter van 1952liep de zwa veldioxy-
dewaarde op tot maar liefst 3850 microgram per
m 3lucht en nog in 1969 werd hier een gemiddelde
concentratie van 2815microgram per m3 vastge-
steld! Door diverse maatregelen, on der andere de
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omschakeling van kolen naar een zwavelarme
brandstof als aardgas, zijn de SOrwaarden in onze
omgeving de laatste vijfentwintig jaar aanzienlijk
qedeeld. Uit metingen van de milieudienst van de
gemeente Amsterdam blijkt dat er, vanaf het eind
van de jaren zestig, sprake is van een afnemend
S02-gehalte in de lucht van de stad.
Een geheel ander aspect van het Amsterdamse
'stadsklimaat' laat zich ook aan de Waag herken-
nen. Vanwege het feit dat de muren van het
gebouw gedurende de nachtelijke uren veelvuldig
dienen als spatplaat, hebben deze regelmatig te
lijden van een stroom zure en zoute neerslag (de
in een etmaal uitqescheiden urine van de mens
bevat ca. 10-15 gram chloriden en 7-20 gram stik-
stoiverbinditiqen). De kleur van het basement
spreekt verder boekdelen.

12. Koffiehuis 't Loosje

nische breccie.
Een tektonische breccie ziet er soms uit als
een eenvoudige legpuzzel. De gesteente-
fragmenten zijn iets uit elkaar getrokken
maar passen veelal direct aan elkaar.
De gesteentefragmenten in de breccie van
't Loosje bestaan uit witte marmerbrokken
die door een fijnkorrelige, lichtroze getinte
carbonaatmassa aan elkaar zijn gesmeed
(afb. 89). Gepolijste steenplaten van
gekleurde breccies, die vaak uit de gebergte-
ketens van Midden- en Zuid-Europa afkom-
stig zijn, vormen een geliefd siermateriaal
dat aan veel winkelpuien in de binnenstad
valt op te merken.

Tegeltableaus
Een bezoek aan het koffiehuis mag u niet over-
slaan. De kleurrijke tegeltableaus uit het begin
van deze eeuw zijn een smaakvol onderdeel van
het interieur.
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Afb. 89. Marmerbreccie aan de pui van koffiehuis
't Loosje, Nieuwmarkt .

13. Kloveniersburgwal nr. 1
@ De gevel van het pand op de hoek van de

! Nieuwmarkt en de Kloveniersburgwal is
bekleed met een zachte kalksteensoort
waarin talloze schelpresten zieh duidelijk
aftekenen (afb. 90).
Ook deze schelpkalksteen werd, net als de
blauw gepolijste natuursteen uit de entree
van het Bungehuis, ongeveer 220 miljoen
jaar geleden tijderrs de Midden-Trias (=
Muschelkalk, zie Tabel I) gevormd.
Op plaatsen waar de regen de steen bereikt
is de zachte, witte kalkmassa soms gedeelte-
lijk opgelost en steken de wat hardere, uit
calciet opgebouwde schelp enigszins uit. Bij
het zagen van de steenplaten zijn soms toe-
vallig de twee kleppen van een schelp aan-

gesneden (zie afb. 90), maar het merendeel
van de ziehtbare schelpjes bestaat uit frag-
menten van losse, verspoeIde kleppen. We
kijken als het ware na ar een eens op de zee-
bodem of .op het strand verzamelde schel-
penconcentratie. Tussen -de schelpresten
zijn hier en daar ook enkele stengelfragmen-
ten van zeelelies op te merken (zie afb. 90).

Afb. 90. Schelpkalksteen in de gevel van het hoek-
pand op de Kloveniersburgwal. Schelpdoublet bij
S en doorsnede van een zeeleliestengel bij Z.

Schelpkalksteen in Nederland
De schelpkalksteen aan dit gebouw is waarschijn-
lijk uit Duitsland afkomstig. Gedurende de Trias
werd ook in een groot deel van Nederland, dat net
als Duitsland in een ondiepe zee lag, schelpkalk
gevormd. Onder Amsterdam komt kalks teen uit
de Trias eveneens voor, maar men moet wel meer
dan duizend meter diep boren, wil men deze lagen
bereiken. Het dikke pakket sedimenten dat op de
afzettingen uit de Trias ligt, werd in latere tijden,
gedurende de Jura, het Krijt, het Tertiair en het
Kwartair (zie Tabel I) gevormd.
In de omgeving van Winterswijk zijn deze jongere
sedimenten door opheffing en erosie verdwenen
en komt het gesteente uit de Trias dicht on der het
maaiveld voor (afb. 91).
Al omstreeks 1854 heeft men geprobeerd de
schelpkalksteen uit het oosten van Nederland te
exploiteren en het als Winterswijkse 'marmer' te
slijten. De zachte, vochtgevoelige kelksteen bleek
echter ongeschikt om als verharding van vloeren
dienst te doen. Op het ogenblik wordt de bij Win-
terswijk gewonnen magnesiumrijke kalks teen
vermalen tot vulstof voor asfaltprodukten en deels
ook dient ze als grondstof voor kunstmest.
De drie groeven ten oosten van Wiriterswijk zijn
een waar eldorado voor fossiel- en minereelmin-
nende (amateur-) geologen. Er worden onder
meer wervels, kaakfragmenten en voetafdrukken
van Triadische reptielen in de zach te kalk gevon-
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Afb. 91. Groeve ten oosten van Winterswijk met
uitstekende banken van magnesiumrijke kalk-
steen.

Afb. 92. Met elkaar vergroeide kubusvormige
kristallen van pyriet (FeS2)'

den, alsmede vele kleine, metaalgele ('gouden ')
kubi van het mineraal pyriet (afb. 92) en grijze kubi
van galeniet* Ooodglans). Uitbreiding van de
groeven in oostelijke richting dreigde enkele jaren
geleden ten koste te gaan van een natuurreser-
vaat. De ingediende bezwaarschriften hebben
ertoe geleid, dat nieuwe uitbreidingen niet in
oostelijke maar in noordelijke ticiitinq zullen
plaatshebben.

14. Kloverniersburgwal nr. 27
~ Dit uit 1965 daterende grachtenhuis vormtI" samen met het belendende, hoog oprijzende

gebouw van nr. 29, het onderkomen van de
Koninklijke Nederlandse Academie van
Wetenschappen.
Boven het souterrain zijn lichtgekleurde
blokken poreuze schelpkalksteen en grate
gevelplaten van een blauwgrijze graniet
aangebracht. In dit graniet vallen direct de
donkere, tot onqeveer 7 cm grote, fragmen-
ten op die een afwijkende structuur en een
andere mineralogische samenstelling dan
het graniet hebben (afb. 93). Wijhebben hier

Afb. 93. Xenoliet (biotietschist, X) in graniet, Klo-
veniersburgwal nr. 27. In het gesteentefragment
komen kleine, rode granaatkorrels voor.

te doen met een aantal brakstukken die niet
in het graniet thuis horen; het zijn insluitsels
van vreemd gesteentemateriaal dat waar-
schijnlijk tijdens de intrusie van het graniet
uit het omgevende gesteente werd losge-
maakt. Dergelijke insluitsels worden xeno-
lieten (xenos = vreemd; lithos = gesteente)
genoemd.
Van dichtbij is te zien dat de xenolieten een
gerichte structuur bezitten, de kenmer-
kende structuur van veel metamorfe
gesteenten en hieruit volgt dat deze xenolie-
ten zijn op te vatten als brokstukjes van een
metamorf gesteente. In de evenwijdig geo-
rienteerde mineraalbandjes, die onder meer
bestaan uit plaatvormige biotietkristallen, is
ook een ander fenomeen zichtbaar dat iets
vertelt over de deformatie (= vervor-
mings)geschiedenis van dit metamorfe
gesteente. In de donkere bandjes is te zien
dat deze zijn verplooid; de gesteentedruk
heeft de in een eerdere fase van de deforma-
tie ontstane gerichte structuur (schistosi-
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teit) verbogen tot kleine plooien (microplooi-
en).
Met een loupe (een vergroting van 10 x is
voldoende) is tussen de microplooien van de
xenolieten een aantal rode, korreliqe minera-
len waar te nemen. Dit zijn granaten *, ken-
merkende metamorfe mineralen die aange-
ven dat het gesteente aan een hoge tempe-
ratuur en druk moet zijn blootgesteld.
Het gesteente waaruit de xenolieten werden
losgebroken is vanwege de mineraalinhoud
en de structuur te benoemen als een gra-
naathoudende biotietschist. Toen dit bio-
tietrijke gesteente werd opgenomen in de
granietsmelt, brak weer een nieuwe fase in
de lange geschiedenis van het gesteente
aan,
In de granietplaten zijn de kleine kwarts-
kristaUetjes, de blauwgrijze veldspaten en
de in het zonlicht paars opglanzende blaad-
jes van de glimmerkristallen (biotiet) goed
te herkennen.

Twee generaties veldspaatkristallen
Bij het nauwkeurig observeren van de veldspaat-
kristallen is te zien dat er twee generaties van dit
mineraal in de steen optreden: kleine, grijswitte
kristallen worden omgeven door iets in kleur ver-
schillende. grotere kristallen. Waarsehijnlijk gaat
het hier om plagioklaaskernen die worden omge-
ven door in een latere fase uitgegroeide kaliveld-
spaatkristallen. Het voorkomen van deze twee
kristalgenera ties kan als volgt worden verklaard.
Uit de afkoelende, d.w.z. zieh in de aardkorst
omhoog bewegende, gesteentesmelt werden
allereerst kleine kristallen met een hoog smelt-
punt gevormd; dit waren plagioklaaskristallen.
Deze vroeggevormde kiemen werden, toen de
smelt gaandeweg afkoelde, omgeven door kristal-

Afb. 94. Detail van het graniet, boven het souter-
rain, aan de Kloveniersburgwal nr. 27. In de teke-
ning zijn de versehillende groeistadia in enkele
grote kristallen van kaliveldspaat weergegeven.
De vroegere randen van de kaliveldspaat worden
gemarkeerd· door zeer fijn verdeelde ertskorrels.
De zwarte, plaatvormige kristallen zijn van biotiet.

len met een lager smeltpunt en een iets andere
samenstelling: de kaliveldspaten (vermoedelijk
mikroklien). De veldspaten uit de tweede genera-
tie groeiden uit tot soms enkele eentimeters grote
kristallen. Zij omgeven niet alleen de plagioklaas-
kernen maar ook zeer kleine, ondoorziehtige erts-
korreltjes die soms duidelijk de groeistadia van
het grotere kristal markeren (afb. 94).De struetuur
waarbij kleine kristallen worden omgeven door
een groter kristel. wordt poikilitiseh genoemd. Let
op het versehil met porfiriseh waarbij het omge-
keerde patroon zieh voordoet: een groot kristel
omgeven door veel kleine kristallen (zie blz. 47 ).

15. Trippenhuis
Kloveniersburgwal nr. 29
Dit monumentale koopmanshuis (afb. 95)
werd gebouwd voor de twee schatrijke
broers Louys en Hendrick Trip, die behoor-
den tot de inv!oedrijke burgers van het 17e

Afb. 95. Het Trippenhuis, gebouwd van 1660 tot
1662, is het onderkomen van de Koninklijke Neder-
landse Aeademie van Wetensehappen. De gevel
van het Trippenhuis is geheel bekleed met zand-
steen uit Bentheim en zandsteen uit Obernkir-
ehen. Het door de eeuwen heen gevormde patina
hult het gebouw in een zwarte waas .

eeuwse Amsterdam. Het eerste blok Bent-
heimer zandsteen aan dit dubbele woonhuis
werd op 26mei 1660 gemetseld met een spe-
ciaal voor dit doel vervaardigde zilveren trof-
feL Bouwmeester Justus Vingboons
beschreef in kort bestek hee! precies in
welke stijl het huis werd opgetrokken en
welke natuursteensoorten voor binnen- en
buitenkant waren aangewend: " ... wijders
is de voorstant of faciat uyt de gront tot
boventoe gemaekt van Bentemer en Bremer
witte steen, nae d'ordre Corintia is ook
van binnen seer kostelijck voorsien , alles
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uyt schoone marmore-steen konstigh
gehouwen en gemaeckt ... "
Van het witte uiterlijk van de Bentheimer en
Obernkirchener (Bremer) zandsteen is niet
veel meer te bespeuren. Beter nog dan het
Paleis op de Dam, waar tijdens restauraties
nieuwe blokken natuursteen zijn aange-
bracht, toont het Trippenhuis het resultaat
van drie eeuwen verwering.
Het op het patina van het gesteente verza-
melde roet is overigens geen typisch produkt
van onze gei:ndustrialiseerde samenleving.
Bewoners van het middeleeuwse Trier beti-
telden hun door de Romeinen gebouwde, uit
zandsteen opgetrokken stadspoort als Porta
Nigra en nog voor de industriele revolutie
schreef Heinrich Heine n ••• Erragt verteufelt
schwarz empor, das ist derDom von Köllen ".
Zoals reeds eerder werd betoogd (blz. 29),
beschermt het patina de zandsteen tegen
'aantasting door verwering en winderosie.

@ Van zure neerslag hebben de Obernkirche-

/)1ner en de Bentheimer zandsteen door hun
geringe kalkgehalte vermoedelijk weinig te
lijden. Wat dit laatste betreft, vormen de
kalkstenen paaltjes voor het Trippenhuis
een veel sprekender object. Bij het betasten
van de kop voelt u wat een jarenlange bloot-
.stelling aan de regen tot gevolg kan hebben :
het zachtere kalkslib van deze Carbonische
kalkstenen is deels weggespoeld en de har-
dere, uit calciet opgebouwde zeeleliefrag-
menten liggen geprepareerd aan het opper-
vlak.

Zandafzettingen in de zee van het Onder-Krijt
Het Kiijt, de geologische periode die nu ongeveer
63 miljoen jaar achter ons ligt (zie Tabel I), wordt
onderverdeeld in het Ondet-Krijt en het Boven-
Krijt.
Tijdens het Ondet-Kiijt bevond zicli dwars over
Duitsland en in het oosten van Nederland een vrij
ondiepe, smalle zee (eib. 96). Deze zee werd in het
zuiden en zuidoosten begrensd door land met een
sterk reliei (o.a. de Harz); de noordkust van de
binnenzee toonde een veel geringer reliei.
Op het tijdstip dat de zandige afzettingen in het
westelijk deel van de zee - in de omgeving van
Bentheim - worden bedekt met fijnkorrelige sedi-
menten als silt en klei, brengen rivieren uit iiet
zuidoosten albraakprodukten mee uit het aan eto-
sie onderhevige reliei van het Harzgebergte. Deze
hoofdzakelijk uit zand bestaande afbraakproduk-
ten worden in delta 's en in banken langs de toen-
malige kust afgezet. De zanden uit de omgeving
van Bentheim en de iets jongere sedimenten uit
het gebied waar nu de Weser stroomt en waar het
plaatsje Obernkirchen ligt, zijn tijdens de miljoe-
nen jaren na hun ontstaan langzaam verhard tot

54

c::::::::::::J zee !·.·..""".."..,..[ Iand

Afb. 96. Schematische weergave van de verbrei-
ding van land en zee gedurende het Onder-Krijt.
Be = Bentheim, Ob = Obernkirchen. De pijlen
geven de plaatsen aan waar het van het land
afkomstige zand in zee werd afgezet.

Afb. 97. Dikbandige afzettingen van zuivere zand-
steen in de Bückeberg bij Obernkirchen, West-
Duitsland.

respectievelijk de Bentheimer zandsteen en de
Obernkirchener zandsteen (alb. 97).
Tijdens het Boven-Krijt breidt de zee zicii verder
over Europa uit. In de diepere delen van deze zee
sedimenteert kalksteen, onder meer een witte,
fossielrijke als schrijfkrijt te gebruiken kalks teen.
Ook de Kunrader kalksteen en de andere kalk-
steensoorten uit Zuid-Limburg die voorheen als
natuursteen werden benut en die nu voor de
cementproduktie worden fijngemalen (de mergel
uit de St. Pietersberg) dateren uit het Boven-Krijt.
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Siljcose
Het leven van de arbeiders die meewerkten aan
het hakken en stellen van de Bentheimer en Bre-
mer zandsteen kan door dit werk aanzienlijk zijn
bekort.
Het bij het verwerken van zandsteen vrijkomende
stof, of iets preciezer, de deeltjes met een kotrel-
graotte rond de 0.005 mm, zijn in staat diep in
onze longen door te dringen. Na enige jaren arbeid
onder deze omstandigheden kan dit de bij mijn-
werkers en steenhouwers gevreesde ziekte sili-
cose teweeg brengen. De siltdeeltjes veroorzaken
namelijk een ontsteking van de longtussen-
schotjes, waardoor een verhoogde gevoeligheid
voor tubereulose ontstaat.
Omstreeks de jongste eeuwwisseling kwamen er
alarmerende verslagen over de ernstige gevolgen
van de silicose in de publiciteit. Hieruit bleek
onder meer dat steenhouwers in Duitsland na 10
tot 15 jaar werken in een steengroeve geheel
waren opgebrand. Negen van de tien arbeiders
stierven aan ademhalingsziekten.
In Nederland is het, sinds het van kracht worden
van het zandsteenbesluit in 1951, niet meer toege-
staan zandsteen te verwerken. Er wordt heel af
en toe, bij restauraties, ontheffing van dit besluit
verleend.
In grate zandsteenverwerkingsbedrijven als die
te Obernkirchen, die uit een nabij gelegen graeve
nog altijd natuursteen krijgen aangevoerd (afb.
98) zijn de werkomstandigheden sinds de 17e
eeuw aanmerkelijk verbeterd. Door het gebruik
van, onder meer, grote afzuiginstallaties zou hier
geen silicose meer voorkomen.

Afb. 98. Een plaat zandsteen wordt op de gewen-
ste afmeting gebracht (groeve bij Obernkirehen) .

16. Kloveniersburgwal nr, 47
In dit grachtenhuis aan de Kloveniersburg-
wal heeft de Amsterdamse Kunstraad haar
onderkomen.
De plint van het huis is opgetrokken uit een
donkere soort natuursteen (afb. 99) waarin

Afb. 99. Voorgevel van het graehtenhuis Klove-
niersburgwal nr. 47. p = peridotiet, t = travertijn
en z = zandsteen.

door de geheie steen verspreide groen
gekleurde mineraalknollen voorkomen. De
steen behoort tot de groep der dieptege-
steenten; de groene mineraalaggregaten
bestaan uit olivijn* en haar omzettingspro-
dukten. De donkere, compacte grondmassa
bevat pyroxenen * en ertsen. Vanwege de
samenstelling (olivijn en pyroxenen als
belangrijkste mineralen) is deze steensoort
als peridotiet te betitelen (zie afb. 100).
Dit vermoedelijk uit Noorwegen ingevoerde
gesteente is ook op andere plaatsen in de
stad wel te zien, o.a. aan de sokkel van het
beeld van Wibaut, voor het gebouw van
Openbare Werken in de Wibautstraat.

Travertijn en zandsteen
Aan de gevel komt een grillig getekende,
sterk poreuze soort travertijn voor, waarin
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Afb. 100. (= afbeelding 57!)
Mineralogische samenstelling van enkele diepte-
geste enten. De peridotiet van de plint behoort tot
de groep der dieptegesteenten. In afbeelding 100
zijn de hoofdtypen van de dieptegesteenten,
onderscheiden naar hun mineraalinhoud, weerge-
geven. In de reeks graniet-dioriet-gabbro-perido-
tiet neemt van links naar rechts het kwartsqehalte
(kiezelzuur) af en neemt het percentage donkere
mineralen (hoornblende, pyroxeen en olivijn) toe.
Granieten worden, vanwege het hoge kiezelzuur-
gehalte als 'zure' dieptegesteenten betiteld, gab-
bro's als 'basisch' en peridotieten als 'ultraba-
sisch' . Peridotieten bevatten voornamelijk olivijn,
pyroxeen en soms ook wat plagioklaas, maar geen
kwarts.

Afb. 101. Detail van de holtenrijke travertijn;
gevelplaa t Kloveniersburgwal nr. 47. Schaal in mil-
limeters.

de witte carbonaatlagen worden afgewis-
seld met door ijzerverbindingen geelbruin
gekleurde niveaus (afb. 101). Niet alle
natuursteen aan de gevel is travertijn, er
komen ook qua kleur goed bijpassende pla-
ten zandsteen voor.
In de travertijn zijn de afzonderlijke kalkkor-
sten zichtbaar waaruit het gesteente is
opgebouwd. De vele porien in de steen zijn
vermoedelijk te wijten aan de dampbellen
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die in het snel neerslaande carbonaat gevan-
gen werden.

17. Oast-Indisch Huis
Oude Hoogstraat 24
Door het poortje aan de Oude Hoogstraat
betreedt u een kleine binnenplaats die wordt
omsloten door drie, kort gele den gerestau-
reerde, uit de 17e eeuw daterende gevels
(afb. 102). .

Afb. 102. Oost-Indisch Huis op een 18e eeuwse
gravure (Anoniem). Het lange Bushuis, links, aan
de Kloveniersburqwal, werd aan het eind van de
vorige eeuw afgebroken. Een vrijwel identieke
gevel als die van het Bushuis bevindt zich aan de
militiezaal op het Singel, nu onderdeel van de Uni-
versiteitsbibliotheek.

De wit geverfde natuursteen (waarschijnlijk
zandsteen) van de 'speklagen' contrasteert
sterk met de rode baksteen in de gevels.
Naast de accentuering van dit decoratieve
aspect, dient de verf nog een ander doel. Verf
is namelijk van oudsher het middel ter con-
servering van natuursteen. Niet alle verf-
soorten zijn hiervoor even geschikt. De verf
moet onder meer een zodanige samenstel-
ling bezitten dat de steen zijn waterdamp
kan blijven afgeven, anders gezegd, de steen
moet kunnen blijven 'ademen'.
De vertrekken van het Oost-Indisch Huis, de
vroegere zetel van de Verenigde Oost-Indi-
sche Compagnie, bieden sedert enkele jaren
onderdak aan, onder meer, het sociologisch
instituut en het persinstituut van de Univer-
siteit van Amsterdam. Enkele vloertegels in
het persinstituut, dat u vanaf de binnen-
plaats rechts kunt binnengaan, vormen het
onderwerp van de volgende beschouwing.
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Marmer en kalksteen
De vloer van de hal na ast de portiersloge is
gelegd van witte en donkere tegels. De witte
marmers zijn afkomstig uit de Appuaner
Alpen in Noord-Italie, waar zich de grootste
exploitatiecentra van dit gesteente bevin-
den. Kenmerkend voor dit metamorfe
gesteente is het suikerkorrelige uiterlijk van
de calcietmineralen; zij vormen het belang-
rijkste bestanddeel van dit gesteente.
De donkere, diepblauwe tegels bestaan uit
dichte, compacte kalkstenen die werden
gevormd uit ontelbare kalkslibdeeltjes. Ver-
moedelijk komen deze tegels uit de omge-
ving van Namen, in de Belgische Ardennen.
Zo rijk als de eveneens uit de Ardennen
afkomstige Carbonische kalksteen (de
'blauwe stoepsteen') aan fossielenis, zo wei-
nig komen er i.h.a. in deze uit Devonische
gesteentelagen (Tabel I) gebroken kalk-
steen voor. In Belqis noemt men ook deze
polijstbare kalkstenen marmer (marbre).
De slijtvastheid van wit Italiaans mar-
mer en donkere Devonische kalksteen is
ongeveer even groot: beide gesteenten
bestaan uit calciumcarbonaat (CaC03) dat in
kristallijne vorm (calcietmineralen) geen
grotere hardheid bezit; het tegendeel lijkt
vaak eerder waar te zijn. De wit marmeren
vloertegels zijn soms iets dieper uitgesleten
dan de blauwzwarte kalkstenen.

Orthoceraskalksteen uit het Ordovicium
Iets verder het persinstituut in bestaat de
vloer uit witte en rode tegels. Deze rode kalk-
stenen tegels zijn de oudste afzettingsge-
steenten die in deze stadswandeling onder
de loupe worden genomen. Ze werden onge-
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veer 475 miljoen jaar geleden (gedurende
het Ordovicium, Tabel I) gevormd in het
gebied van de huidige zuidelijke Oostzee.
De vloertegels van dit materiaal staan
bekend als Öland-tegels. Ze zijn genoemd
naar Öland een eiland dat voor de oostkust
van Zweden ligt (zie afb. 55 op blz. 32). Deze
kalksteen uit Öland wordt ook wel Orthoce-
renkalksteen genoemd.
Orthoceras of Orthoceren is de verzamel-
na am van een groep fossielen die behoort
tot de subklasse van de Nautilorden uit de
klasse van de koppotigen (Cephalopoda),
een klasse waartoe onder meer de inktvissen
behoren.
De karakteristieke, lange kegelvormige
doorsneden van de fossiele Orthoceren (afb.
103) zijn na even zoeken wel in de rode vloer-
tegels op te sporen. Nautiloiden met rechte
kalk schalen zijn reeds lang geleden uitge-
storven. Slechts enkele vertegenwoordigers
uit de subklasse van de Nautiloiden bevol-
ken nog altijd de tropische zeeen van het
Verre Oosten. De opgerolde, parelmoeren
schelpen van het geslacht Nautilus (afb. 104)
werden door de matrozen van de Verenigde
Oost-Indische Compagnie meegevoerd van
de Molukse stranden en belandden in
Amsterdam in een rariteitenkabinet, of
deden dienst als drinkbeker.

Öland-tegels in Nederland
Op het eiland Öland bevinden zieh enkele grate
groeven waar de Ordovieisehe kalksteen wordt
uitgegraven. Missehien kwamen de stenen eerst
als ballast in de sehepen mee en ontdekte men
pas later de handelswaarde van dit taaie, zware

w
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Afb. 103. Opbouw van de sehaal van een Nautiloide ('Orthoceras'). De overlangs doorgesne'den kegel
(A) is te zien in de vloertegels uit Öland; het sehaalgedeelte onder B toont de woonkamer (w) van het
weekdier en de hierachter gelegen karners die van elkaar gescheiden worden door een tussenschot (se:
septum). Centraal in de kegelligt een lange, dunne kalkbuis (si: siphobuis) waardoor het dier de gasdruk
in de verschillende karners kon regelen: door drukverandering bewoog het dier zich verticaal in het
zeewater. In de kleine karners in de top van de kegel werd door sommige Nautiloiden kalk afgezet, als
een soort van 'tegenwicht met het groeiende en zwaarder wordende lichaam van het weekdier zelf. In
veel fossielen is deze kalkafzetting (k) in de vorm van witte calciet, vaak goed te zien. De weergave van
de weke delen is hypothetisch, deze zijn niet fossiel bekend.
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Afb. 104. Nautilus. De verschillende septa (1) tus-
sen de karners en het verbindende siphokanaal
(2) zijn overlangs doorgesneden. Aangezien Nau-
tilus recent voorkomt is de ligging van de organen
goed bekend; se: septum, si: siphobuis, 0: oog,
m: mantel en t: tentakels.

gesteente. Uit de 17e eeuw dateren vele bestellin-
gen van deze 'grauwe Sweedsche tegelen' die
meestal als vloertegel of als grafzerk dienst deden.
Tot in de twintigste eeuw maakt men van de
Ölandkalksteen gebruik. Door de vele calcietke-
gels van de Orthoceren vormt de steen een geliefd
sierobject datbinnenshuis kan worden toegepast.
In Amsterdam is in het bijzonder het Amstelsta-
tion gezegend met opmerkelijk fraaie steenplaten,
waarin tot 100 cm lange Orthoceren voorkomen.
Dit is te zien bij de loketten voor de kaartverkoop.
Ook in het Koninklijk Paleis en in het Amsterdams
Historisch museum zijn vloertegels uit Öland aan-
wezig.

Vervolg van de route:
Linksaf door de Oude Hoogstraat naar de
Oude Doelenstraat. Aan het pand Oude Doe-
lenstraat nr. 12 (d op de routekaart) komt
een donker, glanz end gesteente voor. In de
natuursteenhandel noemt men deze steen-
soort 'donkere Labrador'. Dit gesteente is
genoemd na ar Labrador in Canada waar een
soortgelijk gesteente voorkomt. De in Neder-
land veelvuldig gebruikte 'donkere Labra-
dor' komt niet uit de Nieuwe Wer eld maar
uit Scandinavie, Geologen spreken van larvi-
kiet, naar de vindplaats Larvik ten zuiden
van Oslo (afb. 105). Larvikiet is een dieptege-
steente dat grotendeels bestaat uit kaliveld-
spaat, plagioklaas, pyroxeen (augiet) en erts.
Het kwartspercentage is heel gering. Ken-
merkend voor de steen zijn de in het zonlicht
blauwgroen opglanzende vlakken van de
veldspaatkristallen. Larvikiet komt in ver-
schillende varieteiten, van lichtgrijs tot
groenzwart, voor.
Aan het eind van de Oude Doelenstraat gaat
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~ lARVIKIET

Afb. 105. Verbreiding van larvikiet in het zuiden
van Noorwegen.

u linksaf de Oudezijds Voorburgwal op. In
de bocht van de straat ligt de uitbreidinq van
het stadhuis (e op de routekaart). De gevel
is versierd met sculpturen van Hildo Krop,
het materiaal is u niet vreemd meer: twee-
glimmergraniet uit Duitsland.

18. Agnietenkapel
Oudezijds Voorburgwal 231
De Agnietenkapel behoort tot de meest
bezochte historische plekjes van de Amster-
damse binnenstad. Ongetwijfeld is dit mede
te danken aan de fraaie, bijna gehe el uit
natuursteen opgetrokken toegangspoort
(afb. 106). U herkent de donker verweerde
blokken Bentheimer zandsteen en de grijs-
blauwe kalksteen uit Belqie. Dit uit 1571
daterende poortje stond oorspronkelijk aan
de stadstimmertuin, de timmerwerf die aan
de noordelijke oever van de Amstel lag. In
1631 werd het poortje naar de Agnietenka-
pel verplaatst; bij deze gelegenheid werd
het jaartal 1571 gewijzigd in 1631.
Aan het begin van onze eeuw waren kap el
en toegangspoort vrijwel tot rume verwor-
den; het interieur was verwoest en het
onderhoud was schromelijk verwaarloosd.
Toen het gebouw na de eerste wereldoorlog
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Afb. 106. Toegangspoort tot de Agnietenkapel,
Oudezijds Voorburgwal231. De poost is opgetrok-
ken uit zandsteen en kalksteen. In de kapelluid-
dsn'Vossius en Barlaeus op 8 en 9 januari 1632
met hun redevoeringen het bestaan in van het
Atheneum Illustre, voorloper van de huidige Uni-
versiteit van Amsterdam, De Agnietenkapel biedt
onderdak aan de Historische Verzameling van de
Universiteit van Amsterdam (te bezichtigen van
ma-vr.).

werd ontruimd, kon tot restauratie worden
overgegaan. Onder leiding van de architect
AA. Kokwerd het ijzeren hek opgeknapt en
weer in de oude duimen gezet en werd ook
de natuursteen van de poort van verfresten
ontdaan. Toen bleek dat de poort uit twee
soorten natuursteen, kalksteen en zand-
steen was opgebouwd .
De uit ca. 1470 daterende Agnietenkapel gaf
tijdens de restauratie meer van haar gehei-
men prijs: er kwamen enkele grafzerken en
het gebe ente van in de kapel begraven
doden aan het licht. Verschillende van de
grafzerken zijn op de binnenplaats van de
Agnietenkapel bewaard gebieven. In de
hoek (links op afbeeiding 107) zijn enkele
kleine fragmenten van een lichtgetinte kalk-
steen ingemetseld; hiernaast hangen graf-
zerken van donkere kalksteen.
De twee donkere grafstenen tonen een

opmerkelijk verschil in verwering. De frag-
menten rechts zien er vrij ongeschonden uit,
maar de grate plaat in het midden laat een
sterke schilfervorming zien. Waarschijnlijk
bevat de steeri tussen de kalkmassa dunne
kleilaaqjes, waardoor het regenwater na ar
binnen kan dringen. Het water doet de klei
zwellen en later, door verdamping van het
water, droogt de klei uit. Dit zwellen en krim-
pen brengt spanningen teweeg en deze zul-
len het schilferen bevorderen. Tevens zal er
door zuur regenwater wat kalk worden
opgelost, hetgeen de verwering van de
steen versnelt.
De sterke schilfering van de steen doet ver-
moeden dat we hier te doen hebben met een
kalksteen uit Doornik (Belqie). De kalksteen
die hier werd - en wordt, er is nog een
groeve in bedrijf - uitgegraven, is net zo
oud als de crinoi:denkalksteen uit de meer
oostelijk gelegen graeven (afb. 37). Erkomen
in de kalksteen uit Doornik wel zeeleliefrag-
menten voor, maar deze bepalen niet het
uiterlijk van de steen.
De veel minder verweerde steen hiernaast
is mogelijk afkomstig uit de omgeving van
Namen. Daar werd uit Devonische gesteen-
ten een donkere, sterke kalksteen gewon-
nen die over de Maas naar Nederland werd
vervoerd. Vanwege het herkomstgebied
staat deze steen bekend als Namense kalk-
steen,

Eocene kalksteen
Onder de vloer van de kapellagen ook brok-

Afb. 107. Fragmenten van een drietal grafzerken
op de binnenplaats van de Agnietenkapel. Uiterst
links hangen de resten van een zerk uit Eocene
kalksteen, in het midden een grate steenplaat uit
Carbonische kalksteen en het fragment van de
donkere zerk rechts bestaat uit Devonische kalk-
steen.
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Afb. 108. Altaarsteen gehouwen uit Eocene kalk-
steen. Deze kalksteen is opgebouwd uit een bonte
verzameling van fossielen: o.a. koralen, brvozoen,
gastropoden (slakken), schelpfragmenten, worm-
kokers, algenballen en graafgangen. De steen
bevat een vijftal ingekerfde kruisjes en een sepul-
crurn, een holte voor het bewaren van een reli-
kwie.

stukken van Gobertanger kalksteen, de
witte steensoort uit Belqie die na ca. 1600
bijna niet meer in Nederland werd toege-
past. Enkele fragmenten van deze Eocene
kalksteen werden naast de donkere kalk-
steen in de muur van de binnenplaats
gemetseld.
Aan de andere zijde van de toegangspoort
hangt een grote, gave altaarsteen die even-
eens uit Eocene kalksteen werd gehouwen
(afb. 108). De steen bestaat uit een verzame-
ling fossielfragmenten die door een cement
van kalk aan elkaar zijn gekit. Er zijn, onder
meer, koraalfragmenten, slakjes (gastropo-
den), bryozoen (met hun karakteristieke fijn-
mazige skelet) en verharde woonbuizen van
wormen te onderscheiden.
De meest opvallende fossielen in de steen
zijn de min of meer ronde, concentrisch
opgebouwde ballen van witte carbonaat
(afb. 109). Deze ballen werden gevormd
onder invloed van alqen, die voor hun foto-
synthese kooldioxyde uit het water onttrek-
ken en zo calciumcarbonaat doen neerslaan
(zie blz. 34). Algenballen ontstaan in, vrij
warm, ondiep zeewater.

I 1 c,m ,

Afb. 109. Algenbai in de Eocene kalksteen.
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In de kalkstenen altaarsteen zijn op verschil-
Iende plaatsen met sediment opgevulde
graafgangen te zien; het kalkslib op de
bodem van de ondiepe zee werd blijkbaar
omwoeld en doorgraven door in het sedi-
ment levende organismen. De woon- en
graafsporen van deze organismen zijn in het
later tot kalksteen verharde sediment
bewaard gebleven.

19. Het Huis op de Drie Grachten
Oudezijds Voorburgwal2
Aan het eind van de Oudezijds Voorburgwal
komt u bij het Huis op de Drie Grachten (afb.
110). Dit uit 1610 daterende grachtenhuis
werd in 1909 gerestaureerd.
Een van de problemen waarvoor de restaura-
teur, Jan de Meyer, zieh gesteid zag, was
het vinden van baksteentjes van zodanige
kleur en kwaliteit dat deze in combinatie met
het nog bruikbare, oorspronkelijke mate-
riaal, een passend gehe el zouden vormen.
De Meyer wist, na enige tijd zoeken, beslag
te leggen op nagenoeg identieke oranjerode
baksteentjes die waren vervaardigd uit een

Afb. 110. Het Huis op de Drie Grachten (Oudezijds
Voorburgwal, Oudezijds Achterburgwal en Grim-
burgwal). Gebouwd in 1610 en geheel gerestau-
reerd in 1909.
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zeer taaie kleisoort. Deze zogeheten 'Leidse
steentjes' zijn afkomstigvan uit de 17e eeuw
daterende slooppanden in Haarlern.
Bij de restauratie in 1909 is ook een deel van
de natuursteen vervangen. Aan de deurom-
lijsting en aan de drempel komen oude frag-
menten, grijze Bentheimer zandsteen voor
en gele, vermoedelijk bij de restauratie aan-
gebrachte, onderdelen van Obernkirchener
zandsteen.

f! Voor de deur ligt een zeer grote stoepplaat
die is vervaardigd uit de fossielrijke kalk-
steen uit het Carboon van Belqie. Heel bij-
zonder is het uit rode en zwarte kalksteen
(en wit marmer) gelegde vloertje in het hal-
let je van het huis. Het hakken van een derge-
lijk mozaiek was een meesterproef in het
gilde van de steenhouwers.

De paarse ruitjes
Menigeen heeft geprobeerd een verklaring te vin-
den voor de paarse kleur van de ruitjes in het Huis
op de Drie Grachten.
Jan de Meyer opperde de veronderstelling dat er
tijdens het smeltproces van het glas kleine boe-
veelheden goud aan de smelt waren toegevoegd.
Hoewel dit niet onmogelijk is, inderdaad komen
er in sommige glassoorten verbindingen met goud
voor, ligt de volgende verklaring toch meer voor
dehand.
Omdat geheel ijzervrije grondstoffen voor de
bereiding van glas moeilijk te verkrijgen waren,
maakte men noodgedwongen gebruik van stoffen
die met ijzer verontreinigd waren. Omdat men
wist dat dit ietwat onzuivere glas op den duur een
groene kleur zou krijgen, voegdemen een stof toe
welke met groen eencomplementaire kleur vormt.
Vermoedelijk heeft men hiervoor het paars kleu-
rende mangaanoxyde (Mn02) gebruikt.
Dat het oorspronkelijke glas inderdaad kleurloos
is geweest, blijkt uit het heldere, ongekleurde glas
dat zich in de sponningen bevindt. Maar onder
invloed van de ultravioletstralen uit het zonlicht
(die door het glas worden geabsorbeerd) zijn de
minuscule kernen mangaanoxyde gekristalliseerd
tot paarse kristalletjes: het glas is aan het opper-
vlak ontglaasd.

20. Apotheek met Wachtkamers
Oudezijds Achterburgwal
Aan het eind van de Oudezijds Achterburg-
wal staat de uit 1875 daterende Apotheek
met Wachtkarners (afb. 111). De Apotheek
behoorde bij het hierachter gelegen voorma-
lige hospitaal, het Binnengasthuis.
In het bestek van het gebouw staat vermeld
dat de benodigde natuursteen zal moeten
bestaan uit hardsteen (de fossielrijke Carbo-

Afb. 111. Apotheek met Wachtkamers voor het
Binnengasthuis. Aan de pilasters van de voorge-
vel zijn voornamelijk fragmenten Euville kalksteen
(E) gebruikt.

nische kalksteen) en uit zandsteen van
Euville. De omschrijving zandsteen moet wel
haast op een vergissing berusten, aangezien
met 'Euville' altijd een witte, korrelige kalk-
steen wordt bedoeld.
De kalkstcen van Euville is te zien aan de
pilasters langs de gevel van de Apotheek
(afb. 111). U staat hier voor een aantal spier-
witte tot beige getinte kalksteenblokken die
gehe el zijn opgebouwd uit een korrelige
massa van carbonaatkristallen. Van dichtbij
is te zien dat deze korrels bestaan uit kleine
brokken van zeeleliestengels. De in carbo-
naat omgezette stengelfragmenten geven
de steen zo een kenmerkend uiterlijk (afb.
112) dat verwarring met andere steensoor-
ten vrijwel is uitgesloten. De detailopname
van afb. 112 toont voornamelijk dwars aan-
gesneden stengelleden. Op andere plaatsen
aan de gevel ziet u ook zichtvlakken met
lengtesneden van de stengels.

Afb. 112. Detail van de Euville kalksteen die is
opgebouwd uit korrelige resten van zeelelies. De
zeeleliestengels zijn samengedrukt tot een soms
bijna ovale vorm (0).
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In de met een zwarte verweringslaag over-
korste blokken kalksteen zijn ook andere fos-
sielen op te merken, onder andere koraalres-
ten, schelpfragrnenten en stekels van zeee-
gels (afb. 113). Niet alle natuursteen aan de
gevel van de Apotheek bestaat uit kalk-
steen. Er komen ook een paar blokken Bent
heim er zandsteen voor.

Afb. 113. Stekel van een zeeegel.

Rißralksteen uit Frankrijk
De Euville kalksteen dankt zijn naam aan het
dorpje Euville dat is gelegen ten westen vanNan-
cy, niet ver van deMaas (afb. 129 op blz. 71). Door
de gunstige ligglng, aan eenspooilijn en de rivier,
werd Euville in de vorige eeuw tot stapelplaats
voor steenblokkeii uit groeven in de omgeving.
Nabij Euville zelf liggen enkele groeven waaruit
kalksteen wordt betrokken. Desteen komt uit een
lensvormig kalksteenlichaam dat 15 tot 20 meter
dik is. Deze 'pierre d'Euville' bestaat voor bijna
98% uit zuivere, koolzure kalk (CaC03). Sommige
niveaus bevatten zeer veel in stukjes gebroken
kalkskeletten van organismen zoals zeelelies,
koralen, gastropoden (slakken) en zeeeqels.Men
spreekt in die gevallen wel vanbioklastische kalk-
steen.
Dekalks teen vanEuville dateert uit deBoven-Jura
(Tabel I). Gedurende dit tijdvak lag eengroot deel
van het huidige vasteland van Europa onder
water. Het klimaat was gelijkmatig warm en de
temperatuur van het zeewater zo hoog dat er in
zee uitgestrekte kalkriffen tot bloei kwamen.
Heden ten dage komen hiermee vergelijkbare tii-
fen in ondiep, helder water van tropische zeeen
voor.
Riffen ontstaan doordat kalkafscheidende enkalk-
bindende organismen zich aaneenkitten tot een
hecht bouwsel. In dit hechte bouwsel komen ver-
schillende typen. koralen en kalksponzen voor.
Kalkalgen leveren door eenomkorstende aktiviteit
het cement van een rif: ze vangen sedimentdeel-
tjes op en doen celciumcerboneet neerslaan.
Lamellibranchiaten (tweekleppige schelpen, bij-
voorbeeld oesters), zeelelies en zeeeqels leveren
kalkfragmenten die in het.rif worden opgenqmen.
Deriffen in deJura-zeebehoorden merendeels tot
de bertieteriiien, dit zijn lange, smalle riflichamen
die zich over grote afstanden min ofmeer evenwij-
dig aan de kust uitstrekken (afb. 114).
Aan dezeezijde wordt het rif aangetast doorbran-
dingsgolven die op het rif breken: hier vormt zich
eenpuinhelling van allerlei uit het rif losgebroken
kalkskeletten. Op de puinhelling zelf leven
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Afb. 114. Blokdiaqrarnvan eeri barriererif evenwij-
dig aan de kustlijn. In de lagune tussen het rif en
de kust bezinkt in rustig water fijn kalkslib dat
kan verharden tot kalksteen. het rif zelf (R)vormt
een langgerekt Iichaam dat op sommige plaatsen
onderbroken wordt (0): hier spoelt het zeewater
de lagune binnen. Aan de voet van het rif ligt de
puinhelling (Pu). Het plat is de ondiepe zee en bij
D begint het diepere water. S is de plaats waar
stromatolieten, door algen gevormde bolle kalkli-
chamen, kunnen ontstaan (zie hoofdstuk 21, de
Oudemanhuispoort).

meestal ook organismen. Ze zijn goed bestand
tegen de golfwerking en vormenmet de kapotge-
broken rifskeletten eenstevige laag die na verhar-
ding een bioklastische kalks teen oplevert. Het
lensvormige kalksteenlichaam waaruit de 'pierre
d'Euville' wordt betrokken is een dergelijke rii-
puinhelling: de talrijke fragmenten van de sten-
gels van zeelelies zijn de stille getuigen van het
afbraakproces dat aan de voet van het rif heeft
plaats gehad.

Verwering van de Euville kalksteen
Dekalksteen uit Euville wordt vanaf dejaren 1870
in Nederland toegepast. De steen had in Frankrijk
een goede reputatie bij gebruik in debuitenlucht,
maar helaas blijkt ook dezekalks teen niet geheel
weerbestendig te zijn. Beeldhouwwerken van
Euville kalks teen tonen vaak duidelijk de afbraak
van dit korrelige gesteente: de contouren verva-
gen en uitstekende delen brokkelen soms geheel
af (zie afbeelding 125 in hoofdstuk 24). Euville
kalksteen is in Amsterdam aan verschiliende
gebouwen toegepast, bijvoorbeeld aan het Tro-
pen-Museum en aan het Rijksmuseum.

Vervolg van de route.
U passeert op nr. 229 aan de Oudezijds Ach-
terburgwal (f op routekaart) een huis met
een buitentrap. In een van de treden is een
fraai fossiel te zien: het kolonie vorm ende
koraal Michelinia. Het koraal Michelinia
treedt veelvuldig op in de blauwe stoep-
steen uit het Onder-Carboon van Belqiö:
door het kenmerkende honingraatvormige
patroon van het kalkskelet is het gemakke-
lijkin de kalkstenen aan te wijzen (afb. 115).
Michelinia behoort tot de orde der Tabulata,
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Afb. 115. Michelinia in de kalksteen uit het Onder-
Carboon, Oudezijds Achterburgwal nr. 229.

een groep van koralen die in door horizontale
schotjes (tabulae) onderverdeelde kalkbui-
zen hebben geleefd. Deze kalkbuizen zijn bij
het zagen ofloshakken van de steen horizon-
taal aangesneden, zodat in de kalksteen
goed het min of meer zeshoekige patroon
van de kalkskeletten tot uiting komt. Hoe de
diertjes die in deze kalkbuizen woonden er
precies hebben uitgezien, is niet bekend. De
tabulate koralen stierven namelijk uit in het
Perm (Tabel I).

21. Oudemanhuispoort
Tussen Oudezijds Achterburgwal en de Klo-
veniersburgwal.
Halverwege de steeg tussen de twee grach-
ten komt u bij een hoge houten deur die toe-
gang geeft tot de rechthoekige binnenplaats
van het voormalige Oude Mannenhuis. Drie
18e eeuwse gevels (afb. 116) vormen de
facade van een modern, door de Universiteit
van Amsterdam bezet gebouwencomplex,
dat bekend staat als de Oudemanhuispoort,
ook wel kortweg de Poort genoemd. In het
cirkelvormige grasperk op de binnenplaats
staat een kalkstenen beeld van de godin
Minerva.
Als u het hoofdgebouw binnengaat en
rechts in de haI richting portiersloge loopt,
komt u bij een bronzen borstbeeld van
Koningin Wilhelmina, dat is geplaatst op een
massief brok geelgrijze kalksteen. Dit com-
pacte, geheel kristallijne, uit het mineraal
calciet opgebouwde gesteente, is iets jonger
dan de fossielrijke kalksteen uit de Belgische
Ardennen, maar dateert net als deze uit het
Onder-Carboon.

Afb. 116. Oudemanhuispoort, gevel aan de bin-
nenplaats.

Hoewel de kalksteen van het voetstuk geen
herkenbare brachiopoden of zeelelies bevat,
is er wel een karakteristieke, door organis-
men gevormde structuur aanwezig. De gril-
lige, enigszins concaaf gebogen gelaagd-
heid van de steen is te danken aan de aktivi-
teit van kalkalgen. Deze blauwgroene algen
vangen sedimentdeeltjes uit het water en
doen carbonaat neerslaan. Door her ha aIde
groei in opwaartse richtinq ontstaan zo
enigszins bolvormige carbonaatniveaus die
een duidelijke laminatie (gelaagdheid) bezit-
ten.
Ook tegenwoordig worden deze, als stroma-
toliet bekend staande algenlaminaties,
gevormd (o.a. langs de kust van Mexico en
Australie, maar ook in meren, bijvoorbeeld
het Bodenrneer; zie afb. 114 op blz. 62).

'Marbre Napoleon'
De kalksteen van het voetstuk komt uit een
groeve in de buurt van het dorpje Ferques,
dat is gelegen in Noord-Frankrijk ten zuiden
van Calais (afb. 117). Hier wordt al enkele
eeuwen lang een zeer compacte, polijstbare
kalksteen geexploiteerd. Bekende handels-
namen van deze kalksteen zijn onder meer
'Lunel Notre Dame' en 'Marbre Napoleon'.
De grilligheid van de steenstructuur, die
wordt bepaald door de omvang van de algen-
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Afb. t'17.Geologische kaart van de Boulonnais. In
de omgeving van Ferques wordt de kalksteen uit
het Carboongeexploiteerd, O.a.de in de steenhan-
dei bekeride 'marbre Napoleon'.

laminaties, verschilt van bank tot bank en
deze verschillen komen tot uitdrukking in de
veelsoortige handelsnamen. Op tabel I is de
steen Boulonnais kalksteen genoemd.
De kantine van het universiteitsgebouw
bevat nog een tweede sculptuur, de godin
Pallas Athene voorstellend. Het beeld is ver-
vaardigd van wit marmer, dat mogelijk
afkomstig is uit het bekende marmercom-
plex in Italie, of misschien uit Griekenland.
Pallas Athene staat op een kubusvormig
voetstuk dat is gezaagd uit een donker
getint dieptegesteente. In het kristallijne
mozaiek domineren grijze veldspaten en
donkere pyroxenen. Vanweqe de mineralo-
gische samenstelling kan dit gesteente een
dioriet of gabbro (zie afb. 100 op blz. 56)wor-
den genoemd, in de natuursteenhandel
spreekt men vaak van 'zwarte graniet'.

Kwartsieten
De vloer van de kantine is gele gd uit glim-
meriijke kwartsiet, een metamorf gesteente
dat door zijn hechte structuur van de harde
kvvartskristallen een hoge slijtvastheid heeft
en dat bovendien stroef is. Deze uit Scandi-
navie afkomstige, uit het Precambrium (Ta-
bel I) daterende geste enten, hebben in de
loop van d€) 20e eeuw geleidelijk: de veel
zachtere kalksteensoorten uit Belqie, Frank-
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rijk en Öland als vloertegel verdrongen.

'0, seiiore, al is de stad Amsterdam ook zo mooi
als umij gisteren en eergisteren en alle dagen
hebt verteld, toch is de ondergrand waar ze op
rust nog duizendmaal mooier ... '

H. Heine, De Rabbijn van Bacherach (1840,vert.
1979)

De put in het Oude Mannenhuis
In het jaar 1605 boorde de timmerman Pieter Pie-
tersz Ente, afkomstig uit Halfweg, eenput bij het
Oude Mannen en Vrauwenhuis, waarschijnlijk
met het doel zuiver bronwater te verkrijgen. De
precieze lokatie van de boring is niet bekend,
mogelijk werd de binnenplaats van het tehuis als
werkterrein ingericht. Het troebele grandwater
uit de acht voeten dikke zandlaag, die op een
diepte van zeven meter beneden het toenmalige
maaiveld op de eerste dag werd aangeboord, was
als drinkwater ongetwijfeld niet geschikt. Ookhet
grandwater uit de op ongeveer vijftien meter
diepte gelegen eerste zandlaag ('daar Amstelre-
dam meest op grand, en daar op geheyt wort')
beantwoordde vermoedelijk niet aan de haagge-
spannen verwachtingen. De doorstromingvan het
water naar de welput zal te gering geweest zijn
enmisschien viel ook de zuiverheid vanhet water
tegen.
Om eeninzicht te verkrijgen in de verdereopbouw
van de ondergrond werd nog drie weken lang
geboord, waarbij de bevindingen dagelijks wer-
den opgetekend. Uiteindelijk was deput 232 voet
diep (ongeveer 73 meter), 'zijnde omtrent twee-
en-dertigh voeten dieper, als de Toornvandeoude
Kerck hoogh is' (eib. 118). Meer dan twee eeuwen
later, tussen 1837 en 1842 (toen Heine uitpakte
over de schoonheid vanAmsterdam), boordemen
een zevental nieuwe putten en met de toen ver-
kregen gegevens werden de eerste geologische
profielen vande ondergrand samengesteId.Botin-
gen en sonderingen, uitgevoerd in opdracht van
de Dienst Grondmechanica van de gemeente
Amsterdam, hebben het beeld vande ondergrand
van Amsterdam inmiddels zeer veriijnd ..,Gei"nte-
resseerden zij verwezen naar depublikatie van de
Dienst Grandmechanica (uit 1975) over de onder-
grand van Amsterdam.

Vervolg van de route:
Door de Oudemanhuispoort, rechtsaf de Klo-
veniersburgwal op. No. 86 bezit een granie-
ten plint waarin rode kaliveldspaten, kwarts,
,glimmer en wat erts zijn te onderscheiden
(g op de routekaart), Over de ophaalbrug en
direct rechtaf langs de oneven zijde van de
Kloveniersburgwal. Via de brug over de
Amstel komt u in de Halvemaansteeg (h op
de routekaart). De winkelpui van nr. 8 bevat
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een rode graniet uit Scandinavie en het cafe
ernaast, op nr. 10, bezit een gevelbekleding
van donkere larvikiet. De veldspaten in de
larvikiet reflecteren de lichtinval waarbij
kenmerkende blauwgroene tinten optreden.
Aan het eind van de steeg, linksaf het Rem-
brandtsplein op.

22. Amro-bank
Rambrandtsplein
Op de hoek van de Amstelstraat en de
Utrechtsestraat staat een kantoor van de
Amro-bank, dat in 1932 werd gebouwd naar
ontwerp van het architectenbureau Ouen-
dag en Berlage.

\]t De plint van het gebouw bestaat uit een grof-
f korrelige graniet met als meest in het oog
(, vallend element, de enkele centimeters gro-

te, vleesrode kaliveldspaatkristallen (afb.
119 en 120). Deze kristallen lijken in som-
nüge steenfragmenten als het ware te drij-
ven in de omgevende mineraalmassa. Op
andere plaatsen zijn de grove kristallen als
op een kluitje bijeengeschaard. Hiermee ver-
schilt dit graniet heel duidelijk met bijvoor-
beeld het tweeglimmergraniet uit Duitsland
(zie o.a. Bungehuis). De kristallen zijn onge-
lijk van grootte en de structuur is als porfi-
risch te omschrijven: grove kristallen in een
fijnkorreliger omgeving. Wij stellen ons voor
dat zich tijdens de stolling van de granitische
smelt ongeveer het volgende heeft voorge-
daan:
Uit het in de aardkorst opgestuwde, afkoe-
lende granitische magma kristalliseerden in
eerste instantie de rozerode veldspaat-
kristallen. De omgevende, nog enigszins
plastische kristalbrij maakte het mogelijk
dat een trage beweging van de reeds uitge-
kristalliseerde mineralen kon optreden. Door
de met de opstuwing samenhangende vloei-
bewegingen verkregen de grote kristallen
een zekere orientatie: de kristallen schaar-
den zich met hun langste as evenwijdig aan
de wervelbanen. Op andere plaatsen in het
granietlichaam werden de kristallen door de
vloeibeweging op een hoop gedreven. Soms
trad hierbij vergroeiing van de kristallen op.
Het geleidelijk aangroeien tot grote kristal-
len komt ook tot uiting in de zonaire opbouw
van de mineralen: een vroeger grensvlak van
het kristal bevat vaak een randje met erts-
korrels dat in het binnenste van een mineraal
aanwezig bleef.
Toen ook de rest van het magma gehe el stol-
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Afb. 119. Zeer grofkorrelige graniet aan de Amro-
bank op het Rembrandtsplein met porfirische
structuur. Fraai uitgegroeide vleesrode veld-
spaatkristallen omgeven door kwarts, biotiet en
ertskorrels.

Afb. 120. Detail vanhet graniet aan de Amro-bank.

de, waarbij onder meer kwartsen glimmers
kris talli seerden, werden de grove kristallen
omgeven door een fijnkorreliger massa. De
orierrtatre van de grote veldspaatkristallen
lag op dat moment al vast en zo kan het
gebeuren dat deze een indicatie geven over
de vloeibewegingen die in de smelt hebben
plaats gehad.
Het graniet is afkomstig uit een bergmassief
in de Vogezen of uit een granietvindplaats
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in Bourqondiö (het Morvanmassief).

Voor het laatste stukje van de route kunt u
het best de tram (lijn 9) op het Rembrandt-
plein nemen en bij de derde halte (Artis) uit-
stappen. Te voet doet u ongeveer 10-15
minuten over dit stukje.

Waterlooplein
De tram gaat langs het Waterlooplein en
kruist hier het (i op de kaart) tracee van de
metro. In 1972 werdenbij graafwerkzaamhe-
den ten behoeve van de metro, op enkele
meters diepte een groot aantal stenen, een
beschoeiing en een scheepswrak ontdekt.
De me este van deze stenen waren granie-
ten, waarvan kon worden vastgesteld dat ze
uit Midden- en Zuid-Zweden afkomstig
waren. Deze stenen zijn vermoedelijk als bal-
last in het ruim van een schip na ar Amster-
dam gevoerd. Het schip is toen dichtbij de
kade gezonken en later bedekt met aange-
plempt materiaal.
lets verderop (jop de routekaart) bij de bocht
in de Plantage Middenlaan, passeert de tram
het Wertheimpark. Aan de ingang van het

Afb. 121.Marmeren sfinx aan de ingang van het
Wertheimpark, gemaakt door 't Mannetje.

park ziet u twee marmeren sfinxen (afb. 121)
die in 1982, op hun voetstuk zijn geplaatst.
Bij de halte Artis dient u voor het bereiken
van de volqende natuursteenplaats een
klein stukje terug te lopen door de Plantage
Middenlaan.

23. Wethouder Van de Velde huis
Plantage Middenlaan 12-14
Aan de gevel van het Van de Velde huis (afb.
122), zijn grijze platen basaltlava aange-

Afb. 122.Basaltlava (tefriet) aan het gebouw van
het GemeentelijkGrondbedrijf,Plantage Midden-
laan 12-14.

r7.iI. bracht. In deze dekplaten zijn verschillende

J
wgesteentefragmenten te zien die in de diepte

door een magma uit het omringende
gesteente werden 'losgeweekt'. Deze
insluitsels zijn met het magma na ar het aard-
oppervlak gebracht en toen dit magma als
een lava uitstroomde en afkoelde, werden
de brokstukken ingebed in de basaltische
massa. Er komen onder meer brokjes zand-
steen voor als insluitsel, maar ook fragmen-
ten van een granitisch gesteente dat van
he el diep afkomstig zal zijn.
Rond de insluitsels is vaak duidelijk een reac-
tierand te zien. Deze reactierand ontstaat
doordat er chemische reacties plaatsvinden
tussen de opqenornen gesteentefragmenten
en het hete magma. Als het magma uit-
stroomt in de vorm van een lava, ontstaan
er rond de insluitsels vaak weer nieuwe
minerale n die het best passen bij denieuwe
(lage temperatuur en druk) fysische omstan-
digheden. De reactierand van het hete
magma bevat bij voorbeeld kleine, witte pla-
gioklaaskristalletjes of naaldjes van donker-
groene pyroxenen. Donkergroene pyroxe-
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nen (vaak het mineraal augiet) komen op
enkele plaatsen in de basaltlava ook voor als
fenokrist, d.w.z. een reeds in de diepte
gevormd mineraal dat zo groot is (hier in de
orde van enkele millimeters) dat het opvalt
in de veel fijnkorreliger grondmassa.
De grijze basaltische massa zelf bestaat uit
zeer kleine kristallen van veldspaat (pla-
gioklaas), pyroxenen en foiden *. Ook leu-
ciet *, een wit, korrelig mineraal dat in veel
typen basalten voorkomt, is waarschijnlijk
in dit gesteente aanwezig.
Het gesteente wordt tefriet genoemd, een
bepaald type basaltlava dat gekenmerkt
wordt door de mineralen foiden en plagiokla-
zen.

Blazige structuur
Het meest in het oog lopende kenmerk van
de tefriet is de sterk blazige structuur van
het gesteente. Het grote aantal porien in de
steen is een gevolg van het gasmengsel dat
in de vorm van bellen aan de bovenzijde van
de afkoelende lavastroom aanwezig was.
Tijdens het stollen van de lava werden de
gasbellen in het gesteente gefixeerd.

Vindplaats en toepassing
In de Eitel bevindt zich een ongeveer 300.000 jaar
geleden uitgestroomde lava van teiriet (zie het
geologische kaartje, afb. 41 op blz. 25met de ont-
sluiting van basalt). Waarschijnlijk is de tetiet van
het Van de Velde huis uit deze vindplaats afkom-
stig.
Dit type basaltlava werd reeds voor het begin van
onze jaartelling geexploiteerd en onder meer
gebruikt als maalsteen. De steen wordt dan ook
al na ar Nederland uitgevoerd, zoals is gebleken
uit diverse opgiavingen van nederzettingen uit de
Vroege Llzertijd (ca. 500 v. Chr.) en de Romeinse
Tijd.
Basaltlava is in Amsterdam op verschilIende
plaatsen terug te vinden. Waldekplaten langs de
grachten, bij voorbeeld langs het Damrak en aan
de Nieuwe Prinsengracht voor het Geologisch
Instituut, zijn gehakt uit basalt en ookperronban-
den op oude stations (bij voorbeeld op perron 1
van het Centraal Station) bestaan vaak uit dit
stroeve, slijtvaste materiaal.

Zeshoekige basaltzuilen
Naast de pore uze basaltlava kennen wij ook een
veel compactere, vaak zwarte basaltsteen die in
de bouw wordt gebruikt. Aan sommige brugpij-
lers in Amsterdam, maar vooral aan diinceluds (bij
voorbeeld de Hondsbosse Zeewering) zijn de
karakteristieke, min ot meer zeshoekige zuiltjes
van basalt toegepast.
De zuiltjes zijn het resultaat van een krimpproces
dat zich tijdens de afkoeling van de Ieve voordeed
(vergelijk de scheurtjes die ontstaan in een laag
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uitdrogende klei). Ook in het basaltvoorkomen in
de Eitel kamen deze, soms metershoge zuileti
voor.

Vervolg van de route:
De raampost van het huis in de Plantage Mid-
denlaan. op nr. 20a, k op de routekaart,
bestaat uit Carbonische kalksteen met een
zeer rijke fauna: brachiopoden, bryozoen,
crinoiden, solitaire koralen en kolonievor-
mende koralen (Michelinia en een kolonie die
bestaat uit snoeren van zeer veel Individuen,
Syringopora geheten).
Bij de Plantage Kerklaan slaat u rechtsaf; u
passeert de Lou Mazirelbrug (1 op de route-
kaart) die een granieten versiering (afb. 123)
draagt. Direct na de tweede brug komt u bij
de toegang tot het Geologisch Instituut.

Afb. 123. Brugsculptuur uit graniet, gemaakt door
Hildo Krop.

In de tekst bij de wandeling zijn zo nu en dan
enkele historische aspecten van de onderscheiden
gebouwen belieht: Hier bij, het Geologisch Insti-
tuut, het eindpunt van de wandeling, krijgen die
aspecten iets meer nadruk.

24. Geologisch Instituut
(Nieuwe Prinsengracht 130)
Het Geologisch Instituut der Universiteit van
Amsterdam (afb. 124) werd op 8 mei 1934
geopend. Architect A.R. Hulshoff had, in
nauwe samenwerking met de hoogleraar-
directeur, wijlen professor dr. H.A. Brouwer,
een "Paleis der gesteenten" (citaat Alge-
meen Handelsblad, ochtendeditie 8 mei
1934) ontworpen,' waar de gerne ente
Amsterdam en haar universiteit trots op
waren.
De bouw van het instituut is bepaald niet
zonder problemen verlopen. Het in 1928
opgezette ontwerp moest in de jaren erna,
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Afb. 124. Het Geologisch Instituut.

ten gevolge van de economische recessie,
sterk worden versoberd. De gemeente
Amsterdam werd gedwongen tot het hou-
den van enkele bezuinigingsronden die
onder meer een vertraging in de oplevering
van twee jaar tot gevolg had.
Op de inrichting van de laboratoriumruimten
werd beknibbeld waar dat maar enigszins
mogelijk was en van marmeren vloeren in de
drie centrale museumruimten, zoals op de
oorspronkelijke tekeningen staat aangege-
ven, kon geen sprake meer zijn.
Niettemin heeft het uiteindelijk tot stand
gekomen gebouw een geheel eigen, geolo-
gisch gezicht gekregen.
De eerste aandacht gaat uit na ar de buiten-
kant van het gebouw. De gevel is versierd
met verscheidene voorstellingen die een
zekere, soms symbolische relatie met de
geologie bezitten.

@U ziet hier sculpturen en ceramische orna-
/1 menten die werden vervaardigd door de
U Amsterdamse beeldhouwer Hildo Krop.

Afb. 125. Gevelbeeld Gea aan het Geologisch
Instituut. Euville kalksteen, Hildo Krop.

Afb. 126. Beeldje van een veldgeoloog. Euville
kalksteen, Hildo Krop.

Voor het hoge glasraam is het gevelbeeld
Gea, de godin van de Aarde, geplaatst (afb.
125). EEmhand van Gea wijst omhoog, naar
de hemel, en de andere hand omlaag, naar
de Aarde. Het beeld werd gehouwen uit een
blok Euville kalksteen.
De Euville kalksteen is een kalksteen uit een
rifcomplex dat dateert uit de Jura en dat zieh
langs de bovenloop van de Maas in Frankrijk
bevindt (zie hoofdstuk 20 en afbeelding 129).
Ook het materiaal van het kleine beeldje
boven de poort (afb. 126), een veldgeoloog
voorstellend die een gesteentemonster
bekijkt, bestaat uit dit type kalksteen. De
vijftig jaar in de buitenlucht hebben duidelijk
hun sporen op de beide beelden achtergela-
ten. Met name de gelaatstrekken zijn lang-
zaam aan het vervagen.
De figuren die het bakstenen torentje op het
dak flankeren, kijken over de stad heen en
'verruimen zo hun blik. Zoals de geoloog zijn
blik kan verruimen tijdens zijn onderzoek in
verre streken. In de jaren 1930 deed men
veldwerk in het toenmalige Nederlands-
Indie, in Peru en in Zuid-Spanje.
In de bakovenprodukten onder de ramen
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Afu. 127. Granieten relief, de legende van de eeu-
wigheid uitbeeldend, aan de ingang van het Geo-
logisch Instituut. Het relief is gemaakt door Hildo
Krop.

!
herkent u onder meer een spultende geiser,
een vulkanische uitbarsting en een uitge-
storven vliegend reptiel. Ook bevinden zieh
hier enkele voorstellingen van industriele,
op geologische kennis gestoelde bedrijvig-
heid, zoals aardoliewinning en mijnbouw.
Het uit tweeglimmergraniet (handelsnaam:
'Donau-graniet') gehakte relief, rechts van
de hoofdingang (afb. 127), verbeeldt een
oude Scandinavische legende over de eeu-
wigheid. Een vogel komt eEmkeer per jaar
zijn snavel slijpen aan een uit graniet opge-
bouwde berg; wanne er de berg is afgesleten
is er een seconde van de eeuwigheid verstre-
ken.
Naast deze symbolische betekenis, is hier
ongetwijfeld sprake van een vingerwijzing
naar het belang van de factor tijd in de geo-
logie. Langzaam verlopende, natuurlijke
processen zijn verantwoordelijk voor veel
geologische verschijnselen. Als men maar
voldoende tijd in rekening brengt, is het ont-
staan en de afbraak van bijvoorbeeld een
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gebergte voorstelbaar.
In het hallet je bij de hoofdingang bevindt
zich een plaquette die door de Geologische
Studenten Vereeniging werd aangeboden
ter gelegenheid van de opening van het
instituut. De firma die deze plaquette ver-
vaardigde, liet ook enkele honderden
gedenkpenningen slaan die een enkele keer
worden uitgereikt aan hen die zich voor het
Geologisch Instituut bijzonder verdienstelijk
hebben gemaakt.

Geologisch Museum
Het Geologisch Instituut huisvest door het
geheie gebouw heen het gratis toegankelij-
ke, op werkdaqen permanent opengesteide
Geologisch Museum.
In de museumruimten is een keur van
gesteenten, mineralen en fossielen uitge-
stald; een rondwandeling - zo u wenst
onder deskundige leiding van de museumas-
sistenten - langs de vitrines is zeker de
moeite waard. '
Bij het binnengaan van het instituut komt u
in de eerste van de drie centrale museum-
ruimten. De ruimte straalt nog een beet je de
sfeer van vijftig jaar terug uit; de inhoud van
de vitrines is weliswaar veranderd, maar de
opstelling van het meubilair is nagenoeg
ongewijzigd. .
Links van de trap naar de eerste verdieping
ziet u een graffito, dat in 1933 door Wim
Molin werd vervaardigd. Met forse lijnen
worden hier in krastechniek de Endogene,
d.w.z. de in de Aarde werkzame, Krachten
opgeroepen (afb. 128).
Ook op de eerste verdieping is het trappen-
huis voorzien van een graffito. Deze door
Lucie Steffens gemaakte voorstelling is geti-
teld Exogene, d.w.z. aan het aardoppervlak
werkzame, Krachten. Lucie Steffens en Wim
Molin waren leerlingen aan de Rijksacade-
mie voor Beeldende Kunsten te Amsterdam.
De graffito's uitwerkingen van een exame-
nopdracht, verraden de invloed van de leer-
meester van beide studenten, R.N. Roland
Holst.
(Roland Holst was van 1926 tot 1933 direc-
teur van de Academie voor Beeldende Kun-
sten en gaf les in het vak decoratieve en
monumentale schilderkunst) .
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Afb. 128. Graffito Endogene Krachten, gemaakt
door Wim Molin, HaI van het Geologisch Instituut.

Kalksteen uit Comblanchien

?Alvorens u geboeid raakt door de uitge-
breide verzameling gesteenten die in de
vitrines van het museum is tentoongesteld,
wordt hier een korte beschouwing gegeven
over de rose kalksteen die aan alle trappen
in het gebouw is toegepast.
In de beige tot roze gekleurde steenplaten
zijn verschilIende fossielen te herkennen:
kleine, solitaire koralen; hoornvormige slak-
ken (onder andere de tot ca. 5 cm grote Neri-
nea, afbeelding .130) en vele schelpresten.
Verspreid door de zeer compacte, kristallijne
kalksteenkomt een rode, aderachtige teke-
ning voor. Deze rode kleur wordt veroorzaakt
door concentraties van ijzeroxyden (Fe203)'
De kalksteen is afkomstig uit een groeve bij
Comblanchien, een dorp te zuiden van Dijon
(afb. 129) en dateertuit de Midden-Jura. Dit
tijdvak wordt ook wel Dogger genoemd (Ta-
bel I). Het gebied rond Dijon lag gedurende
de.Dogger in een ondiepe, 'warme zee waarin
riffen tot ontwikkeling kwamen. In tegen-
stelling tot de Euville kalksteen, die ont-
stond uit verhard rifpuin aan de brandings-
zijde van een rif (afb. 114 op blz. 62) zal de
Comblanchien kalksteen uit sediment zijn
ontstaan dat in veel rustiger, zeer ondiep
water bezonk.
In de Comblanchien kalksteen komt vrijwel
geen materiaal voor dat afkornstiq is van het
land. Het milieu waarin dit zeer zuivere, kalk-
rijke sediment tot afzetting kwam, is het
best te vergelijken met het ondiepe water in

I'

Afb. 129a. Geologisch kaartje van het noordelijk
deel van Frankrijk met het voorkomen van
gesteenten uit de Jura (voornamelijk kalksteen).
Bij Euville en Comblanchien bevinden zich twee
grote groeven waar kalksteen wordt geexploi-
teerd. Ook op vele andere plaatsen waar harde
kalksteen uit de Jura aan de dag treedt, wordt
deze steen uitgegraven.

Afb, 129b. Schematisch oost-west profiel door het
noorden van Frankrijk. Onder Parijs komen
gesteenten uit de Jura op een diepte van ca. 700
meter voor. De kalkstenen uit de Jura worden daar
bedekt met sedimenten uit het Krijt (1) en het Ter-
tiair (2).

de Bahama's (ten noorden van Cuba). Daar
wardt hedentendage op een, van de sterke
wind- en golfwerking afgeschermd platform,
een vrijwel identiek sediment gevormd als
dat waaruit de Comblanchien kalksteen is
ontstaan.
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Op de tweede verdieping van het instituut
is een deel van het museum ingericht voor
de expositie 'Energie en grondstoffen', een
expositie waarin de ontstaanswijze, het
voorkomen en de exploitatie van natuurlijke
hulpbronnen zoals olle, gas, steenkool en
erts illustratief wordt toegelicht.
Het valt buiten het bestek van deze publika-
tie, een uitgebreide toelichting te geven bij
de collectie van het Geologisch Museum.
Een gesteente evenwel, dat onder meer als
bouwsteen en voor de lithografie (steen-
druk) is toegepast, te weten de plaatkalk uit
Solnhofen, mag niet onvermeld blijven. U
stapte reeds over de plaatkalk heen, bij het
binnengaan van het instituut, maar dit
beroemde gesteente is ook te bekijken in de
vitrines van de centrale ruimte op de eerste
verdieping.

Afb. 131. Archaeopteryx, de 'oervogel'. Het origi-
neel, dat bewaard wordt in de Von Humboldt Uni-
versiteit in Berlijn, werd in 1877 in de omgeving
van Eichstätt gevonden.

Kalksteen uit Solnhofen
De plaatkalk uit Solnhofen, een dorp in het
noorden van Beieren, is bekend geworden
door de in deze sedimenten aangetroffen, in

Afb. 130. Doorsnede van Nerinea, een slak, in de
Comblanchien kalksteen (213 x ware grootte).

Toepassing
De kalksteen uit Comblanchien is in de eer-
ste helft van de 20ste eeuw in zeer veel
gebouwen in Nederland toegepast. Men
ging er wellicht van uit dat de homogene,
sterk gecementeerde, kristallijne kalk goed
tegen slijtage bestand zou zijn. Dat nu, is
een illusie gebleken; bij het opgaan van de
trappen slijpen de harde zandkorrels onder
onze schoenzolen de iets zachtere massa
van de kalksteen geleidelijk uit. Er zijn
gebouwen in Amsterdam waar de kalksteen
in 70 jaar 2 tot 3 cm diep is uitgesleten (o.a.
in een aanbouw van het voormalige Binnen-
gasthuis).
De rose kalksteen uit Bourqondie bezit een
uiterst geringe doordringbaarheid voor
water. Als de trap nat is, ontstaat er een spie-
gelglad oppervlak, dat menig haastige afda-
ler onderuit heeft doen gaan. Ongeveer
twintig jaar geleden is de trap voorzien van
ruwe strippen waardoor de kans op uitglij-
den sterk is verkleind en waardoor ook de
slijtage van de kalksteen wordt tegenge-
gaan.
Enkele verschillende typen van de bij Com-
blanchien uitgegraven kalkstenen bevinden
zieh in het 'marmertableau' aan het eind van
de lange rechte gang op de begane grond.
Hier zijn een 55-tal fragmenten kalksteen en
marmer tot een passend geheel samenge-
voegd. Uit de toelichting bij het .tableau is
op te maken dat de sterien uit diverse Euro-
pese en Afrikaanse landen afkomstig zijn.
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in de loop der jaren aan de Universiteit van
Amsterdam geologie zijn gaan studeren.
Hoewel foto's van het overige personeel ont-
breken, is hier niettemin sprake van een bij-
zondere, historische verzameling van het
Geologisch Instituut.
Indien u uw bezoek aan het museum eindigt
bij de balustrade in de hal op de eerste ver-
dieping, waar het skelet van een vliegend
reptiel de ruimte domineert, dan ziet u bij de
ingang van het gebouw, een uit kalksteen
en marmer gelegd vloermozai:ek dat het ont-
staan van de Aarde uitbeeldt (afb. 133).

APPENDIX
Hieronder volgt een aanvulling op de
beschrijving van enkele mineralen. De
beschrijving is beperkt gehouden tot enkele
belangrijke kenmerken (vorm, samenstel-
ling en voorkomen). Voor nadere gegevens
omtrent de chemische en fysische eigen-
schappen van de mineralen zij verwezen
na ar bijvoorbeeld de gesteentegids van
Bishop (1974) of het Keienboek van Van der
Lijn/Boekschoten (1977).
De meeste mineralen behoren tot de groep
van de silicaten. De silicaten die ongeveer
95% van de gesteenten van de aardkorst vor-
men, zijn alle gebaseerd op het zeer stabiele
Si04-molecuul. . De belangrijkste silicaten
zijn: veldspaten, kwarts, glimmers, amfibo-
len en pyroxenen. Ook granaat, olivijn, chlo-
riet en epidoot behoren tot de groep van de
silicaten.

Amfibolen
Belangrijke groep van gesteentevormende
mineralen. Amfiboolkristallen bestaan door-
gaans uit donkergroene tot zwarte, lange
zuiltjes of naalden die een karakteristieke
zeshoekige doorsnede bezitten. Amfibolen
splijten in twee richtingen die een hoek van
ongeveer 1200 met elkaar maken (afb. 134).
Ze komen voor in veel typen stollingsge-
steenten en in metamorfe gesteenten.
Hoornblende is een algemene varieteit.

Afb. 134. Zeshoekige doorsnede van een amfibool-
kristal met de twee kenmerkende splijtrichtingen.

Augiet. Zie pyroxenen.

Biotiet".Zie glimmers.

Calciet
Calciet of calciumcarbonaat, CaC03, is het
belangrijkste bestanddeel van kalkstenen
en marmers. Zuivere calciet is een wit of
kleurloos mineraal dat zieh gemakkelijk laat
splijten in scheve blokjes (rhomboeders).
Calciet is onder meer te zien in de blauwe
kalksteen uit het Onder-Carboon van Belqie

Tot besluit
De toekomst ziet er voor het Geologisch
Instituut niet bepaald rooskleurig uit. In het
uit 1983 daterende rapport van de Taakver-
delingscommissie in het Wetenschappelijk
Onderwijs wordt gesteid dat de Subfaculteit
der Geologie en Geofysica van de Universi-
teit van Amsterdam moet worden opgehe-
ven. Bij het afsluiten van dit manuscript (fe-
bruari 1984) was nog niet bekend wat er met
de geologische collectie van het museum
gaat gebeuren. Het is te wensen dat het hier
aanwezige cultuurgoed niet uit dit speciaal,
voor de geologie ontworpen, gebouw zal ver-
dwijnen.

Dankwoord
Gaarne wil ik hen bedanken die met raad en
daad hulp boden bij het tot stand komen van
deze publikatie:
Nel Groen, Dirk Beets, Hein van Bohemen,
Janneke Cok-Escher, Jaap Groen, G. Hout-
man, Erik Kasteleijn, Fred Kievits, R. Nijs,
Jaap Querido, Tom Roep, Harm Rcndeel, Pat
de Ruig, Frank Storbeck, Ad Walkeuter, Jan
Werner, Jan Wiersma, Dick Winnubst, Hans
Wijte en Henk Zantkuyl.
.Tevens bedank ik.het bestuur van de subfa-
culteit Geologie en Geofysica en de red aktie
van de Stichting Uitgeverij KNNV. Door hun
medewerking kon het manuscript worden
uitgegeven.
Tenslotte bedank ik de heer en mevrouw
Gerritsen van Drukkerij ERLA voor de pret-
tige manier van samenwerken.
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(hardsteen): de witte knollen, die veelvuldig
in de steen voorkomen, bestaan uit een
samenbundeling van calcietkristallen. De
varicteit van deze kalksteen die 'petit granit'
wordt genoemd, dankt zijn na am aan de vele
glinsterende splijtvlakjes van de in calciet
omgezette stengels van crinoiden (zeele-
lies).
Calciet komt in veel gesteenten voor als
opvullinq van scheuren (aders).

Chloriet
Verzamelnaam voor een groep groenge-
kleurde mineralen. Chlorlet toont zieh vaak
in schilferachtige concentraties. De kristal-
len bestaan uit schubjes, die meest veel klei-
ner zijn dan de blaadjes van de glimmers bio-
tiet en muscoviet en daarom ook minder
gemakkelijk met het blote oog zijn te herken-
nen. Chlorlet komt in veel typen stollingsge-
steenten en in sommige metamorfe gesteen-
ten voor. Het is een zeer algemeen omzet-
tingsprodukt van o.a. pyroxenen, amfibolen
en glimmers.

Epidoot
Verzamelnaam voor een groep mineralen
met een ingewikkelde chemische formule
(calciumijzeraluminiumsilicaat). Goed uitge-
groeide kristallen van epidoot zijn vrij zeld-
zaam, meestal vormt het mineraal korrelige
of vezelige, groengekleurde aggregaten.
Epidoot komt voor als adermineraal in stol-
lingsgesteenten en ook in veel typen meta-
morfe gesteenten.

Foiden
Verzamelnaam voor een groep silicaten die
in een vrij beperkt aantal stollingsgesteen-
ten (o.a. in sommige basalten) voorkomt. In
die gesteenten kan geen vrije kwarts (Si02)

aanwezig zijn, aangezien de fotden dan niet
gevormd zouden zijn. In hun plaats waren
dan veldspaten gevormd (die van de foideri
alleen verschillen in het Si02-gehalte), en om
deze reden worden foiden ook wel veld-
spaatvervangers genoemd. Dit kan bijvoor-
beeld met de formules van leuciet en kali-
veldspaat worden toegelicht: KAISi206 (leu-
ciet) + Si02 ~ KAISi30B (kaliveldspaat).

Galeniet of loodglans
Kubusvormig, grijs mineraal met een sterke
metaalglans. Galeniet (loodsulfide ofPbS) is
het belangrijkste looderts. Het komt samen
met andere ertsen voor in ertsgangen die

zijn opgevuld met mineralen uit een vloei-
bare gesteentesmelt. Galeniet komt ook in
sommige afzettingsgesteenten voor (secun-
daire vorming).

Glauconiet
Behoort tot de glimmers. Glauconiet komt
voor als groene, kleine, min of meer ronde
korrels in mariene (= in zee gevormde) sedi-
menten. Soms kleuren ze het geheIe
gesteente groen, bijvoorbeeld het groen-
zand uit de Krijtperiode dat in Zuid-Limburg
voorkomt.

Glimmers
Groep van silicaatmineralen met een per-
fecte splijting. De bekendste glimmers.zijn
biotiet en muscoviet (afb. 135).

Afb. 135. Plaatvormig kristal van muscoviet.

Biotiet ofmagnesiumglimmer .Donkergroen
tot bruinzwart, plaatvormig mineraal dat in
veel typen stollingsgesteenten en meta-
morfe gesteenten voorkomt,
Muscoviet (mica) of kaliumglimmer. Zilver-
achtig tot kleurloos, hoogglanzend mineraal
dat in zeer dunne plaatjes splijt. Muscoviet
is hitte- en zuurbestendig en vindt daarom
uitgebreide toepassing in 0.8.. de elektro-
techniek. Muscoviet komt voor in granieten
en in sommige metamorfe gesteenten (schis-
ten en gneizen). Omdat het goed bestand is
tegen verwering kan magmatisch gevormde
muscoviet ook vaak in afzettingsgesteenten
aanwezig zijn.

Granaat
Een algemeen bekend, vrij hard, meest don-
kerbruin of roodgekleurd silicaatmineraal
dat in sommige stollingsgesteenten en
metamorfe gesteenten voorkomt. In schis-
ten en gneizen komt vaak het bruinrode, kor-
relige almandien (ijzergranaat) voor. Pyroop
(magnesiumgranaat) is bloedrood gekleurd.
De geslepen facetten geven de kristallen een
fraai uiterlijk (siersteen).
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In het strandzand langs de Noordzeekust
komen plaatselijk concentraties van granaat
voor: de golven spoelen de wat lichtere
kwartskorrels weg en zware mineralen zoals
granaat (soortelijk gewicht 3.4 - 4.6) blijven
in het strandzand achter.

Hoornblende. Zie amfibolen.

Kwarts
Een algemeen voorkomend mineraal met
een zeer eenvoudige scheikundige forrnule:
SiOz of siliciumdioxyde. Bergkristallen zijn
glasheldere, prismatische kristallen van
kwarts met een karakteristieke, pyramidale
top. Ook witte kiezei, de opvulling van sple-
ten in veel typen gesteenten (afb. 136)
bestaat uit kwarts. Kwarts is een zeer sta-
biel, resistent mineraal dat alleen oplost in
fluorwaterstofzuur. Het soortelijk gewicht
van kwarts bedraagt 2.65.

Afb. 136. Witte kiezel (kwarts) als opvulling van
spleten in een metamorf gesteente (schisten).
Andros, Griekenland.

Leuciet
Mineraal uit de groep der fotden. Leuciet is
kenmerkend voor kaliumrijke, kiezelzuur-
arme lava's; het mineraal toont zieh hierin
als kleine, witte korrels (afb. 137). Zie ook
foiden,

Afb. 137. Leucietkristal.

Muscoviet. Zie glimmer.

Olivijn
Een ijzer en/of magnesiumhoudend, olijf-
groen mineraal dat vaak in korrelige aggre-
gaten (knollen) optreedt. Olivijn komt voor
in sommige stollingsgesteenten (o.a. perido-
tiet en basalt).

Pyriet
Goudgeel tot messinggeel mineraal dat
veelal kristalliseert in karakteristieke kubi of
in het vijfhoeken- twaalfvlak (pentagondo-
dekaöder. afb. 138). Scheikundige formule:
FeSz (ijzersulfide).

Afb. 138. Pyriet (pentaqondodekaäder)

Pyriet komt voor in stollingsgesteenten (pri-
maire pyriet genoemd) en in afzettingsge-
steenten (secundaire pyriet). In het laatste
geval komt het zwavel uit gereduceerde sul-
faationen: het gereduceerde zwavelion ver-
bindt zieh, via een aantal tussenstadia, met
ijzer tot ijzersulfide.
Pyrietkristallen komen o.a. voor in de Devo-
nische en Carbonische kalkste_nen uit de
Ardennen. Omdat pyriet in de buitenlucht
evenwel snel verweert worden de kalkste-
nen rijk aan pyriet uitsluitend voor binnen-
werk toegepast.

Pyroxenen
Een belangrijke groep van gesteentevor-
mende silicaat mineralen. De groenbruine of
zwarte pyroxenen kristalliseren veelal in
korte prisma's. Pyroxenen hebben twee
splijtrichtingen die vrijwel loodrecht op
elkaar staan (afb. 139). Door dit kenmerk zijn

•Afb. 139. Achthoekige doorsnede van een pyro-
xeenkristal met de voor pyroxenen kenmerkende
splijtrichtingen.

de pyroxenen ook in het handstuk te onder-
scheiden van de mineralen die veel op de.
pyroxenen lijken, nl. de amfibolen.
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Augiet. Donkergroen tot zwart, kortprisma-
tisch pyroxeen met een glasglans. Augiet
komt o.a. voor in sommige vulkanische
gesteenten (bijvoorbeeld in basalt en in tef-
riet) en in sommige dieptegesteenten (bij-
voorbeeld gabbro's die hun donkere uiterlijk
deels aan dit mineraal te danken hebben).

Veldspaten
Meest voorkomende groep van silicaatmine-
ralen in het gesteente van de aardkorst.
Veldspaten zijn lichtgekleurde (rose, groen,
geel) of witte mineralen die vaak in de vorm
van rechthoekige tabletten (afb. 140) in het
gesteente voorkomen. Veldspaten bezitten
twee splijtrichtingen die loodrecht op elkaar
staan.

Afb. 140. Plagioklaaskristal.

De veldspaten worden onderverdeeld in
twee hoofdgroepen: de kaliveldspaten (KAI-
Si30S) en de plagioklazen. De plagioklazen
vormen een mengreeks met als eindieden
albiet (NaAISi30s) en anorthiet (CaAISi20s).
De mineralen mikroklien en orthoklaas, twee
kaliveldspaten, komen voor in granitische
gesteenten. Mikroklien is wit of soms groen
(deze laatste varieteit staat bekend als ama-
zonesteen), orthoklaas is vaak vleesrood
gekleurd. Een andere kaliveldspaat, sani-
dien, komt voor in sommige uitvloeiingsge-
steenten, zoals in trachiet uit de Drachenfels
van het Zevengebergte (West-Duitsland).
Van de plagioklazen komen de natriumrijke
vanäteiten in veel typen granitische
gesteenten voor. De calciumrijke plagiokla-
zen zijn o.a. in diorieten, gabbro's en basal-
ten aanwezig.

Noot:
In de afbeeldingen 57 en 100 steet elkeliveldspeet:
Alkaliveldspaat is kaliveldspaat plus elbiet:

Verantwoording van de afbeeldin-
gen en de geraadpleegde bronnen
Foto's:
Afb. 1 Centraallaboratorium voor onder-

zoek van voorwerpen van Kunst en
Wetenschap, Audiovisuele Dienst,
Amsterdam

Afb. 3 Natuurhistorisch Museum, Maas-
tricht

Afb. 4 Jan Wiersma, Geologisch Insti-
tuut, Amsterdam

Afb. 10 F. Willemsen, Rijks Geologische
Dienst, Haarlern

Afb. 15 Peter Bosch, Rijks Geologische
Dienst, Heerlen

Afb. 44 Gemeentearchief van Amsterdam,
Coll. Historisch Topografische
Atlas

Afb. 53 en 54 Rijksdienst voor de Monu-
mentenzorg, Zeist

Afb. 74 en 102 Gemeentearchief van
Amsterdam, Coll. Historisch Topo-
grafische Atlas

Afb. 125, 126, 127, 128 en 133 Jan Wiersma,
Geologisch Instituut, Amsterdam

Afb. 131 Aufname U. Verlag: Foto-Nitsche,
Eichstätt/Bay.

Afb. 141 Rijksmuseum Twente, Enschede

Tekstfiguren:
Een deel van de figuren werd vervaardigd
door Fred Kievits (afb. 2, 7, 8, 9, 19,92,96 en
117). Ad Walkeuter tekende de afb. 14, 45,
61, 73, 103, 104 en 129a.

De overige foto's en tekstfiguren zijn door
de schrijver gemaakt.

Opgave per hoofdstuk van de geraad-
pleegde bronnen en herkomst van enkele
tekstfiguren. De nummers verwijzen na ar de
volgorde in de literatuurlijst.

Inleiding, Indeling van de gesteenten en
Omschrijving van enkele geologische
begrippen.
Literatuur: 15, 102, 114, 125, 134, 138, 156.

I Natuursteen: bouwmateriaal door de
eeuwen heen
Literatuur: 14, 17, 22, 23, 26, 43, 49, 86, 91,
94,97,102,104,105,108,133,142,143,144,
149, 151, 160, 161, 166, 174, 177.
Afbeeldingen: 14, gewijzigd na ar Felder
(1978).
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11De geologische wandeling
De geologische informatie in de hoofdstukjes
berust voor een belangrijk deel op de publi-
katies 102 (VdLijn/Boekschoten, 1977) en
114 (Pannekoek, 1973). Aangaande de
bouwkundige aspecten is in ruime mate
gebruik gemaakt van de publikaties 142
(Slinger e.a., 1980) en 162 (De Vrind e.a.,
1941).
In onderstaande literatuuropgave worden
de publikaties 102, 142 en 162 niet meer
apart vermeid.

1. Bungehuis
Literatuur: 4, 8, 30, 62, 165, 171.
Afbeeldingen: Afb. 24, gewijzigdnaarWurm
(1962).

2. Kas-associatie
Literatuur: 16, 50, 54, 59, 80, 98, 100, 111,
115,117.
Afbeeldingen: 28, 29, 33 en 35 naar Fichter
(1979), 31 uit Lehmarm (1982), 36 naar o.a.
Ziegler (1982), 37 naar o.a. Hardsteen (1973),
41 en 42 gewijzigd naar Frechen (1962).

3. Koninklijk Paleis
Literatuur: 1, 5, 17, 19,42, 51, 72, 82, 83, 92,
94, i03, 123,135,137,139,140,145,150,158,
159, 160, 169.
Mondelinge mededeling vanR. Crevecoeur
(rondleiding in het Paleis op 29.1.1983) over
restauratie van de Vierschaar.
Afbeeldingen: 45 vereenvoudigd naar Kern-
per (1964), 49 gewijzigd na ar Simon (1968),
52 vereenvoudigd naar Ager (1980).

4. Plaveisel van de Dam
Ltteratuur: 21, 104, 114, 135, 148.
Afbeeldingen: 57 naar Strahler (1963).

5. Nationaal Monument
Literatuur: 7, 33, 70, 72, 108, 112, 114, 118,
155, 164.
Afbeeldingen: 61 na ar Heuvel (1968), 63
naar Kenneth Hamblin (1975).

6. Bijenkorf
Literatuur: 56, 114, 126.

7. Langs het Damrak
Literatuur: 56, 88, 95, 103, 108, 114.

8. Koopmansbeurs
Literatuur: 21, 62, 93.
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9;Effectenbeurs
Literatuur: 35, 74, 108, 110, 162.
Afbeeldingen: 73 naar Vrind e.a. (1941).

10. Oude Kerk
Literatuur: 11, 111, 114.
Afbeeldingen: 84 vereenvoudigd naar Geo-
logische kaart van Belqie, bijlage bij Belqie
(1973).

11.Waag
Literatuur: 48, 78, '111,136,152,169,170.

12. Koffiehuis 't Loosje
Literatuur: 114.

13. K10veniersburgwal nr. 1
Literatuur: 8, 27,46.

14. Kloveniersburgwal nr. 27
Literatuur: 114

15. Trippenhuis
Literatuur: 9, 25, 58, 82, 133, 137, 140, 154,
176.
Afbeeldingen: 96 naar Schott (1969) en
Ziegler (1982).

16. Kloveniersburgwal nr. 47
Literatuur: 104, 114.
Afbeeldingen: 100 gewijzigd naar Strahler
(1963).

17. Oost-Indisch Huis
Literatuur: 18,36,37,50,65,72,75,157,168,
169.
Afbeeldingen: 103 en 104 naar Fichter
(1979), 105 naar Van der Lijn/Boekschoten
(1977).

18. Agnietenkapel
Literatuur: 2, 55, 89, 111, 114, 169.

19. Het Huis op de JjrieGrachten
Literatuur: 57, 106.

20. Apotheek met Wachtkamers
Literatuur: 12,50,77,114,150.
Afbeeldingen: 113 uit Zeeegels (1980), 114
vereenvoudigd naar Fichter (1979).

21.0udemanhuispoort
Literatuur: 24, 29, 31, 34, 38, 41, 44, 64, 68,
69, 73, 104, 167.
Afbeeldingen: 118 uit Commelin (1693), 117
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dam.
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24. Geologisch Instituut
Literatuur: 10, 13, 61, 76, 99, 120, 121, 124,
130.
Afbeeldingen: 129 naar Lapparant (1964).

gemaakt door F. Kievits, Geol. lnst. Amster-
dam.

22. Amro-bank
Literatuur: Ü4, 124, 173.

Appendix: 15, 66, 84, 102, 138.
23. Van de Velde huis
Literatuur: 54, 79, 81, 98,114.
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Afb. 141. Bedrijvigheid in een steengroeve in het graafschap Bentheim (Anomiem, 18e eeuw).
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HEEMSCHUT,
vereniging tot bescherming van Cultuurmonumenten in Nederland:

voert actie voor behoud van bedreigd historisch/architectonisch erfgoed
biedt advies bij planologische problemen, sloopplannen enz.
geeft maandelijks het tijdschrift 'Heemschut' uit met informatie over activiteiten,
interessante artikelen en ontwikkelingen op het gebied van de monumentenzorg

- organiseert excursieS, lezingen en andere activiteiten
- is gevestigd in het Korenmetershuis, Nieuwezijds Kolk 28, 1012 PVAMSTERDAM,

waar u zieh kunt opgeven als lide (f 45,- per jaar; f 25,- 65+; f 20,- 30-);
waartoe u zich kunt wenden om toezending van een proefnummer met folder (tel.
020 - 225292).

NEDERLANDSE GEOLOGISCHE VERENIGING
;

De Vereniging telt 12 afdelinqen met mim 1250 leden. Sinds 1946 verschijnt elke 2
maanden het tijdschrift 'Grondboor en hamer', terwijl ook periodiek de wetenschap-
pelijke uitgave 'Starinqa] aan de leden wordt toegezonden. De contributie bedraagt
f 35,- per jaar (jeugdleden tot 21 jaar (f 20,-).
Secretariaat: H.W. Oosterink, Berberislaan 11, 7101 ZRWinterswijk, tel. 05430 -13737. I

GEOLOGISCH MUSEUM

Het Geologisch Museum van de Universiteit van Amsterdam bevindt zich in het Geo-
logisch Instituut, Nieuwe Prinsengracht 130 (bij de Roeterstraat, niet ver van Artis),
Amsterdam.
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