Geologie. De hobby van ........ Adri Overwater
opgetekend door Geert Willemen

Al aan de voordeur bij zijn huis merk je dat Adri iets
met stenen heeft. In een perkje met keien ligt helemaal vooraan een mooie windkanter en juist achteraan wijst hij me - wetende dat ik op vakantie graag in
de Dolomieten verblijf - op een stuk Bozener Quarzporfier.
Na wat babbelen over koetjes en kalfjes, gaat het gesprek al gauw over zijn hobby. Zijn geologische interesse en activiteiten gaan terug tot medio de 60-er
jaren. Zijn vader had ooit een aantal boeken aangeschaft: Encyclopedie voor Zelfstudie. Toen hij ging
verhuizen kreeg zijn broer, die voor onderwijzer stuwindkanter
deerde, de boeken mee, maar in het deel over Geologie had hij geen interesse en dat kreeg Adri. Hij las en las en zijn interesse was geboren. Later
ging hij op vakantie naar Overijssel, nabij de Lemelerberg. "Ik had nog nooit een berg gezien
en vroeg me af wat die bulten in het verdere vlakke land deden. Eenmaal thuis zocht ik er
naar in mijn boek en leerde dat het met de ijstijden te maken had. Toen wilde ik meer over
ijstijden weten en ben daar meer over gaan lezen. Later waren we in Oostenrijk en ook daar
zag ik de gevolgen van de vergletsjering: de dalvormen, de morenes en de kaarmeren." En
dan is meteen één van interessegebieden van Adri duidelijk: kennis over het landschap, hoe
is het ontstaan zoals het er nu uitziet; algemene geologie en geomorfologie.
Sinds die eerste vakantie keek hij voortaan
met
andere
ogen naar zijn omgeving. Hij onderzoekt het gesteente
nauwkeurig,
zoekt
naar aanwijzingen of
bewijzen en bezoekt
graag plaatsen, waar
bekende verschijnselen duidelijk in het
landschap te zien
zijn.
Tijdens zijn vakantie
in Oostenrijk had hij
Adri bezig met nauwkeurig onderzoek, Rochefort 2003
informatie
over
vindplaatsen
gelezen, maar dat ging alleen over mineralen. "Ik vind ze prachtig en raap ze ook op, maar mijn
voorkeur gaat toch vooral uit naar fossielen. De leer over de kristallen is met te ingewikkeld,
maar vooral toch fossielen, omdat de geschiedenis van de mens en het leven daaruit voortkomt. Ik ben een echte aanhanger van de evolutietheorie. Hoe zijn al die wezens en de mens

zó geëvolueerd tot wat ze nu zijn? Straling veroorzaakt mutaties en teveel straling zorgt voor
afbraak. En natuurlijk spelen natuurrampen en klimaatwisselingen een grote rol."
Zijn eerste kennismaking met fossielen was
eveneens op vakantie. Dit keer in Limburg. "We
zaten met ons gezin in een hotelletje in Vijlen. Ik
raakte in gesprek met de zoon van de eigenaar
en vroeg of er in de omgeving iets te vinden
was. Donderkeilen, was het antwoord, en ik
dacht meteen aan fulgurieten, die ontstaan door
blikseminslag in de grond. Het zand, de mergel,
de löss smelt deels en verglaast. Nou, dat vond
ik wel leuk en we maakten een afspraak. We
gingen te voet van Vijlen richting grens - ik had
alleen een auto van de baas, maar moest die
tijdens de vakanties inleveren. Op een dagrecreatieplaatsje bleven mijn vrouw en de kinderen
zitten en wij liepen naar een open plek. Hier kon
ik graven. Er kwamen bruine punten te voorschijn. Ik herkende ze van plaatjes, die ik in mijn
boek had gezien. Dat moeten fossielen zijn, zei
ik. Wat zijn dat? vroeg die jongen toen. Later
op excursie te Soignies, 2012
bleek het het beroemde belemnietenkerkhof uit
de Kalksteen van Beutenaken te zijn. Ik heb er wel 20 à 25 kunnen uitgraven. En sindsdien
hebben fossielen me altijd geïnteresseerd. Ik ben naar een tentoonstelling van de NGV, afd.
Amsterdam geweest. Daar was zoveel moois te zien en ik heb
daar met diverse mensen gesproken en ben meteen lid
geworden. Ik ben toen vaak mee op excursie geweest en ook
op vakanties zochten we vaak gebieden uit waar iets te vinden
of te zien was. Mijn eerste grote excursie was naar Wissant. Via
Jan Idema kon ik ook mee met excursies van de afdeling
Winterswijk. In de groeve van Winterswijk vond ik prachtige
pootafdrukken van sauriers. Ik ben in Wüllen geweest en bij de
Piesberg in Osnabrück, naar de Muschelkalk rond Crailsheim,
waar ik een prachtige ceratiet vond, naar Noord-Frankrijk en
Rhynchosauroides peabodyi. natuurlijk naar de Ardennen en Limburg.
Ondertussen nieuwsgierig geworden neemt hij me eerst
mee naar de hal, waar in vitrines zijn mooiste vondsten
staan uitgestald, netjes gesorteerd naar soort: zee-egels,
ammonieten, koralen, mineralen, een lust voor het oog.
En boven gaat zijn uitgebreide collectie verder. In een
enorme ladenkast liggen collecties per vindplaats, zoals
het Bekken van Parijs, Miste, Winterswijk, ammonieten uit
de Fränkische Alb, steenkoolfossielen uit Limburg en van
de Piesberg en aan de wand hangt een vitrine"schilderij"
met haaientanden uit de regio Antwerpen en Mill,
allemaal prachtige spullen, waarvoor in de vitrines in de
gang geen plaats meer was. Zijn 2 prachtstukken (een

Ecrinus lilliformis en Ceratitus sp.) zijn te groot en hebben een prominente plaats op de
grond afgedwongen.
"Ik vind het avontuur nog steeds leuk, onbekende terreinen, wat tref je aan als je een steen
doorslaat. Hoewel de oogjes het wat lastiger maken, probeer ik nog steeds te zoeken."
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