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In memoriam Piet Stemvers
Plotseling, op 14 januari 2008, gebeurde het. Na meer dan 80 jaar
stopte het hart van Piet Stemvers. Het hart dat met enthousiasme en
gedrevenheid gedurende het hele bestaan van GEA voor de geologie
had geklopt en dat als geen ander was begaan met het lot van
Stichting GEA. En zeker ook met het nu 40-jarige Gea-tijdschrift, dat
hij samen met Joke zo voortreffelijk wist te ontwikkelen en tot bloei
en aanzien wist te brengen. Piet schreef 65 artikelen voor Gea; over
apparaten, optiek, fotografie, microscopen, gesteenten en mineralen.
Zijn talloze voortreffelijke foto’s in bijna alle afleveringen van Gea
zijn niet te tellen, terwijl daarmee tevens een schitterend geologisch
fotoarchief is opgebouwd.
Piet Stemvers in de jaren ‘90

Vanaf het begin in 1970 was Piet voorzitter van Stichting GEA.
Samen met een groepje enthousiaste bestuursleden en medewerkers propageerde hij belangstelling voor
de geologie. Vanuit deze gedachte bouwde hij aan de stichting, organiseerde van alles en stimuleerde
cursussen. Die cursussen, zoals algemene geologie, petrologie, mineralogie en paleontologie, werden
gegeven door professionele docenten waarbij Piet en Joke uitblonken als de meest voorbeeldige en
leergierige cursisten.
Medewerkers, adviseurs en (oud)bestuursleden zijn het erover eens: Piet was de stuwende en duwende
kracht die waardering afdwong van zowel professionals als enkele duizenden amateurs in de geologie.
Hij was gedreven, kritisch (een enkele maal té kritisch en soms bijzonder eigenwijs), maar had daarbij
altijd de doelstellingen van GEA voor ogen. Samen met Joke ontving Piet een koninklijke onderscheiding
voor alle activiteiten en verdiensten voor de Nederlandse amateurgeologie en het hoge niveau van het
Gea-tijdschrift in het bijzonder.
De donateurs van de Stichting Geologische Aktiviteiten hebben een markante voorvechter en voorzitter
verloren; de lezers van het Gea-tijdschrift een uitzonderlijke, onvermoeibare fotograaf en beeldredacteur.
Het Bestuur van Stichting GEA
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