Lustrumexcursie naar het Barrandium in de omgeving van Praag,
8-12 mei 2018
”Velddagboek”
Omdat de tijd tussen het einde van de velddag, aankomst in hotel en aanvang van het avondeten wel
erg krap was, moest de chroniqueur zich beperken tot een summier verslag.
Woensdag 9 mei
Met de LGV op reis
ditmaal Tjechië en Praag,
Barrandium. Dat hebben we geweten,
Want het waren vooral de trilobieten, vandaag.
Hoogtepunt was helling van puin
Waar het wemelt van fossielen
30 centimeter ruim
Zouden ze hier wel moeten zijn.
Ach, hier en daar een stukje voor de grap.
Die trilobiet heeft een naam die ik nu snap,
Want maak maar eens een goks –
Natuurlijk: PARADOX!
Donderdag 10 mei
Een Karelkasteel
Nee, niet dat van Roberti
Dat is te veel.
Het was die vierde Karel.
Dus nog even wachten, meneer Roberti.
Ook Sint Jan geëerd
Met een bron zo heilzaam.
Ja, we hebben veel geleerd
Want wie kent ze niet:
De -biet, -liet en -tiet
Dat is geen grap
Want het gaat om die graptoliet in uniform,
daar bij die vreemde plaats
die klinkt als Klonk.
Vrijdag 11 mei
Terwijl vier dames Praag verkenden
Trok de rest naar lange sectie.
Begonnen bij de Barrandov-brug
Tot ik iets heel geks zie:

Een jonge vrouw rennend voor haar leven
Vlucht voor stoere schippers.
Het duurde daarna maar even
Of een andere jonge dame
Juist naar die schippers rende.
Beiden raakten niet in vuur
Voor Barrande, Devoon en ook Siluur.
Na kalkoven, gouden spijker en het middageten
Naar de ijzermijn getogen,
Een 3 kwartier was immers wel te doen.
Na een introductie van een minuut of 45
Wij die mijn rap in gevlogen
Een reisje met de trein
En ruim 2 uur ondergronds te zijn
Vroegen wij ons toch wel af
Waar dat ijzer nu zal zijn.
Jan en Vera, Fatka en Budil
Thank you for this excellent excursion. A beautiful mix of history, culture en geology. Peter, I hope
that you enjoyed this strange group and that you are not disappointed. Because after your: “Now it is
time to collect fossils”, within 5 minutes everyone was looking around and talking with each other
and the fossils remain for the next excursion.
Leo Minnigh

