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MKA - AKTIVITEITEN VOOR MEI 1979
------------------------------- * Zaterdaq

SI

5 mei 79 :

Praktikum, van 9 .30 tot 12 .00 uur in het lokaal Eikblokstraat 3 5
te 2100 Deurne . De leiding van dit praktikum is in handen va n de
heer P . Cortois .
t Zaterdag

5 mei 79 :

Plakaktie in Antwerpen voor Minerant 79 .
We zoeken vrijwilligers om in de Antwerpse winkels affiches gaa n
uit te hangen . De jeugdleden kunnen 100 BF/uur verdienen in aankoopbons voor Minerant 79 . Een eetmaal 's middags wordt voorzien ,
ook voor de valwassen medewerkers .
Samenkomst om 9 .00 uur in het lokaal Ommeganckstraat 26 te 200 0
Antwerpen .
• Vrijdag

11 mei 79 :

Maandelijkse vergadering, vanaf 20 .00 uur in het lokaal Ommeganckstraat 26 te 2000 Antwerpen .
Tijdens deze vergadering is er geen gelegenheid tot ruilen, aankopen en verkopen, maar in het kader van Minerant 79 wordt he t
mineraal "goud" gedetailleerd onder de loupe genomen . Special e
aandacht zal worden besteed aan goud uit onze Belgische Ardennen ;
u zult het monster dat ons door de K .U .L . ter beschikking word t
gestald voor Minerant 79 kunnen bekijken .
Ieder die specimens gedegen goud in zijn verzameling heeft word t
vriendelijk uitgenodigd deze mee te brengen .
* Zaterdag 12 mei 79 :
Tweede plakaktie . Praktische gegevens zie zaterdag 5 mei 79 .
• Vrijdag

18 mei 79 :

Vanaf 10 .00 uur worden (veel) vrijwilligers gevraagd bij het inrichten van onze jaarlijkse beurs MINERANT 79 . Uw hulp wordt er g
op prijs gesteld, al is het maar een uurtj e
* Zaterdag 19 en zondag 20 mei 79 :
t
MINERANT 7 9
Ode internationale beurs en tentoonstellin g
van mineralen, fossielen en schelpen .
Telkens van 10 tot 18 uur in de Handelsbeurs ,
Twaalfmaandenstraat (bij de Meir) te Antwerpen .
GEODE nr . 5 - JAARBOEK VAN DE MK A

De redaktie verwacht nog steeds dringend enkele korte of langer e
artikels over mineralogie of geologie .
Redaktie-adres : P . Tambuyser, Jan Samijnlaan 31 ta 2100 Deurne ;
tel . 031/25 03 93 .

52 .
ERRATU M
Geonieuwa, april 79, pagina 50, "Anapaiet", 7de regel : lees stree k
i .p .v . streep .
VERSLAG VAN DE RAAD VAN BEHEER dd . 18 maart 197 9
----------------------------------------------- 1 . Uitstappen : Arelsen - het aantal deelnemers ligt iets beneden d e
verwachtingen ; de heer A . Uercammen zorg t
voor autocar, hotelreservatie enz .
Tilff

- grotuitstap georganiseerd door de SSD o p
28 april 79 voor maximaal 20 MKA-leden ;
praktische schikkingen verschijnen i n
Geanieuws .

2 . Praktikum : een beurtrol werd opgesteld .
3 . Jeugdvergadering : een beurtrol werd eveneens opgesteld .
4 . Geanieuws : de verantwoordelijke uitgever wordt in de toekoms t
de heer P . d'Hanens . Het mei-nummer wordt bij wijz e
van proef in offset uitgevoerd . De mogelijkheid word t
overwogen om publiciteit op te nemen om de extrakosten wat te drukken .
5 . Wijzigingen in de Raad van Beheer : na het ontslag van de ondervoorzitter werd beslist dat de heer P . Van hee voorlopig (to t
de verkiezingen van januari 1980) deze funktie zal waarnemen .
6 . Minerant 79 :
a. exposanten : er is op dit ogenblik een plaatstekort van ongevee r
30 meter .
b. twee goudzoekers zullen als speciale attraktie een stand in richten .
c. publiciteit : - er worden 10 000 folders bijbesteld ; dit breng t
het aantal op 25 000 .
- in "De Autotoerist" (VAB-VTB) wordt een betaald e
advertentie geplaatst .
- verzekering : dezelfde polis wordt afgeslote n
als voorheen .
7 . Biblioteek : er moet dringend een voorlopige vervanger gevonde n
warden voor de bibliotekaris, die wegens legerdienst voor ongeveer een jaar uit de cirkulatie zal verdwijnen .
L . Michiels
(voorzitter)

H . Dillen
(sekretaris )

SAMENAANKODP "KOUDE-LICHTBRONNEN VOOR MIKROSKOPIE "
----------------------------------------------- Toestel MIC 210 voorzien van een tweearmige glasvezelgeleide r
MIC 214 . Prijs : 10 023 8F BTW inbegrepen ; korting 15% of ongevee r
8 520 BF netto .
Hetzelfde toestel met een driearmige geleider : netto-prij s
ongeveer 10 130 BF .
Uiterste inschrijvingsdatum : 10 mei 1979 . Inschrijvingen diene n
vergezeld van een voorschot van 3 000 BF ❑ p P .R . 000-0888160--2 8
t .n .v . W . Israël, Geraardsbergse steenweg 13 te 9230 Melle .

53.
BIBLIOTEEK - BINNENLEVEREN BOEKEN EN TIJDSCHRIFTE N
------------------------------------------------- Omwille van inventarisatie en nazicht van de boeken en tijdschrifte n
verzoeken we onze leden de uitgeleende werken te willen binnenlevere n
ten laatste op vrijdag 8 juni 79 .
Dak op Minerant 79 kunnen boeken en tijdschriften ingeleverd worden .
We raden onze leden nogmaals aan - omwille van het zeer intense gebrui k
van onze biblioteek - artikels zo veel mogelijk te fotokopieren . Zo
kan de uitleentermijn beperkt warden en kunnen anderen eveneens dez e
werken raadplegen .
BESTELLING GEOLOGISCHE HAMER S
---------------------------- Op Minerant 79 zullen aan onze sekretariaatastand geologische hamer s
te koop aangeboden worden . (merk Estwing) .
Leden kunnen echter hun bestelling voorbehouden door deze op een gel e
briefkaart (met naam en adres, en gewenst materiaal) te melden aan on s
sekretarïaat (NIET TELEFONISCH) .
U wordt verzocht op Minerant 79 uw bestelling af te halen v6 6r12 uu r
zondag 20 mei 79 . Na dit tijdstip kan uw hamer eventueel verkoch t
warden aan andere gegadigden .
Ten laatste bestellen v66r 5 mei 79 . Enkel hamers met punt van 90 0
gram en Gad-Pry Bar {soort koevoet) zijn verkrijgbaar ; van de koevoe t
zijn slechts 4 stuks meer over !
Prijzen waren op het ogenblik van publikatie nog niet in ons bezit .
We herinneren u eraan dat dit een énige en laatste gelegenheid is o m
geologisch gereedschap aan te schaffen . De huidige leveringstermij n
bedraagt reeds 18 maanden !
WIE VERGEZELT MIJ OP EEN UITSTA P
------------------------------- Dikwijls gaan leden op eigen initiatief op uitstap . Er is voorgesteld
dat leden die zulks initiatief nemen en geen bezwaar hebben tegen d e
aanwezigheid van anderen dit zouden melden aan de redaktie van Geonieuws .
Publikatie van datum, uur en plaats van afspraak en doel van de toch t
kan dan aan andere geinteresseerden de gelegenheid geven aan dez e
uitstap deel te nemen .
Een eerste initiatief gebeurt door de heer P . Tambuyser, Jan 5amijnlaa n
37, 2100 Deurne ; tel . 031/25 03 93 .
Opzondag 3 juni 79 (Pinksteren) bezoekt hl' de mineraalvind laatse n
van Salmchtteau . Komende van Vielsalm rijdt men on er een spoorweg rug ,
op deze plaats gebeurt de afspraak van 9 .00 tot 9 .30 uur .
Informatie over Salmchtteau vindt u in Geode 4, blz . 105 .
VRAAG EN AANBO D
---------------- Gevraagd : Trilobieten (behalve deze afkomstig van Vireux, Frankrijk) ,
fossiele vissen en tanden .
Van Immerseels Gemme, Jan De Cordestraat 12, 2100 Deurne ;
tel, 031/24 86 95 .

54
MINERANT 7 9
-----------Voor de Ode maal reeds richt de MKA vzw haar jaarlijkse mineralen-

beurs "MINERANT 79" in op zaterdag 19 en zondag 20 mei 1979 in d e
Handelsbeurs, Twaalfmaandenstraat (bij de Meir) te Antwerpen .
Dat Minerant een groeiend sukses kent, niet alleen bij de verzamelaars, maar ook bij de exposanten blijkt uit het feit dat all e
beschikbare plaatsen reeds sinds maanden volgeboekt zijn . Een aanta l
kandidaat-exposanten moest zelfs geweigerd warden .
De exposanten komen dit jaar uit Belgit, Nederland, Duitsland ,
Frankrijk, Zwitserland, Canada en Columbia .
Een bijzondere attraktie is een authentieke goudzoeker uit Frankrijk, die zijn zelfgevonden goud te koop zal aanbieden en zal demonstreren hoe met de goudpan gewerkt wordt .
Daarenboven zal alluviaal goud uit onze eigen Belgische Ardenne n
werden tentoongesteld .
❑ m het ruilen te bevorderen zullen de exposanten een symbool o p
hun tafel plaatsen indien zij bereid zijn te ruilen . Dit wil echte r
niet zeggen dat zij alles tegen alles ruilen : zij aanvaarden slecht s
wat hen interesseert voor hun verzameling, net zoals u .
U vindt op Minerant mineralen, fossielen, schelpen, koralen, gesteenten, boeken, mikrosk ❑ pen en toebehoren, ultrasoonbaden, enz .
Een aantal verenigingen kreeg gratis een informatiestand toegewezen ,
en ook de jeugdleden krijgen naar jaarlijkse traditie een stand .
De sekretariaatsstand van de MKA wordt uitgebreid met een demonstratiestand (o .a . ultrasoonbad, mikroskoop, hardheidsstiften, e .d .), en
aan deze stand kan u zich ook een geologische hamer aanschaffen .
Ook een firma, gespecialiseerd in glaswerk, chemische produkten e n
laboratoriumbenodigdheden zal aan de beurs deelnemen .
Een hapje eten, of gewoon iets drinken daarvoor kunt u terecht i n
de bar . De toegangsprijs bedraagt 40 BF (kinderen onder de 14 jaa r
10 BF), maar voor elk MKA-lid is de toegang gratis op vertoon van d e
lidkaart .
Zoals steeds doen wij een warme oproep aan onze leden om te helpe n
bij het gigantisch werk dat de inrichting van een beurs met zich moebrengt .
1) We zoeken mensen, die op zaterdag 5 en 12 mei willen helpe n
bij het plaatsen van affichen in de Antwerpse winkels .
Telkens op die zaterdagen afspraak ❑ m 9 .00 uur in het lokaa l
Ommeganckatraat 26 te Antwerpen .
2) Bij de opbouw en inrichting van de beurs op vrijdag 18 mei 79 ,
vanaf 10 uur tot 20 uur zijn helpende handen onontbeerlijk .
Elk jaar kampen we met het probleem dat er mankracht (e n
vrouwkracht) te weinig is om tijdig klaar te komen .
3) Tijdens de openingsuren van de beurs verwachten wij lede n
die, al is het maar voor een uurtje, kunnen helpen (inkom ,
sekretariaat, algemeen toezicht, bar, . . .) .
Op
zondag 20 mei 79 om 18 .00 uur is het gedaan . . . voor d e
4)
buitenwereld . Maar alles moet dan nog opgeruimd warden .
Ook hiervoor doen we een beroep op uw hulp .
Het sukses van Minerant 79 hangt voor een groot deel af van d e
publiciteit . Zorg er a .u .b . voor dat uw familie, uw kennissenkring ,
uw firma en uw kollega's op het werk, uw school en uw medeleerlinge n
op de hoogte zijn van deze manifestati e
Er zijn eventjes 25 000 folders en 3 000 affichen ter beschikking .
Gebruik ze, en wees voor één keer eens kwistig (in de positieve zi n
van het woord) 1
Wenst u meer folders en/of affichen dan volstaat een telefoontj e
naar de heer A . Vercammen, Palmanshoevestraat 21, 2610 Wilrijk ;
tel . 031/27 32 11 .

55 .
UIT ONZE TIJDSCHRIFTE N
---------------------- Monde et
6-10
12-13
14-17
18-25
26-29
30-32

Minéraux, 29, maart-april 197 9
Les premiers vertébrés .
Méthode de fouilles en paléontologie des vertébrés .
Les mines de Lantigné (Rhóne) .
Le pr ❑ bléme de l'origine des gneiss .
Minéralogie - région Parisienne .
Nodules fossiliféres de 1'Araripe (BraziliL) .

Minéraux et Fossiles, 50, febr. 197 9
Le métier de géologue (2e partie) .
35-45
Mineralien Magazin, 3(2), maart-april 197 9
Verwandtschaftliche Bande auch bei Gesteinen .
73-80
81-87
Fossile Zdhne .
Die Mineralien um die Neubulacher Mine (Zwarte Woud) .
88-92
98-103 Die Vorhaller Schichten sDdlich der Ruhr (fossielen uit he t
cartoon) .
104-107 Die Kupfergrube von Falum (Zweden) .
115-121 Phosphatmineralien von Hagendorf-SUd (II) .
122-125 Von strahlenden Mineralien (radio-aktiviteit) .
Lapis, 4(3), maart 197 9
4-10/37 Diamanten .
Micromounts .
11-13
14-15
Leicht versttndliche Geheimsprache - II (chemische formules) .
Oleiberg Untermaubach .
16-18
Fiskentsset (robijn, Groenland )
19-26
Aetzerscheinungen an Kristallen .
27-31
32-33
Euchroiet .

MINERANT 7 9
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MINERALENBEURZEN IN MEI 197 9
------------------------------ Thelav (D), Sport- und Kulturhalle, 9 tot 18 uur .
Inlichtingen : W . MOrsd❑ rf, Am Zolihaus 2, D-6692 Oberthal .
Bad Stckingen (D) , Kath . Uereinshaus, 10-18 resp . 9-17 uur .
Inlichtingen : G . Ertle, im Lerinet 4, D-7880 Bad Stkingen .
La-Chaux-De-Fonds(CH) , Salie communale, rus de le Serre 68 ,
13 .30-19 .00 resp . 9 .00-17 .00 uur .
Inlichtingen : J . Monbaron, Beis-Noir 19, CH-2300 La-Chauxde-Fonds .
Buchs (CH) , Hotel Btren, Bahnhofstrasse, 9-18 resp . 9 .30-17 h .
Inlichtingen : A . Eggenberger, KOhlhaus 1044, CH-9472 Grabs .
Poitiers (F), Salie des Fttes de Buxerolles .
Inlichtingen : Club de Minéralogie, Foyer Kennedy, %v . J .F .
Kennedy, F-86000 Poitiers .
6

Wuppertal (D), Zoo Gaststttten, 10 tot 17 uur .
Inlichtingen : L .W . Ulber, Kleine Klotzbahn 18, D-5600
Wuppertal 1 .

6

HOckeswagen (D) , Heimatmuseum (Schlose), 10 tot 18 uur .
neen "SchmUck", toegang gratis .
Inlichtingen : S . Berg, Hochstrasse 28, D-5609 HOckeswagen .

6

Salzburi (A), Hotel Pitter, B tot 16 uur .
Inlichtingen : H . H ❑ chieitner, Revierstrasse 2, A-5020 Salzburg .

6

Gemfnden (D) .
Inlichtingen : D . Kneidl, Rosenhoferstrasse 14, D-8484 Grafenwáhr .

12-13

Phalempin, (F) , Salie des Fttes Municipales, 10 tot 20 uur .
Inlichtingen : C . Hecht, 4 rus L .-de-Bettignies ,
F-59139 Wattignies .

12-13

Lugano (CH), Padiglione, Conza/Lido, 9-22 resp . 9-17 uur . .
Inlichtingen : F . 6rughera, Via Adamini 32, CH-6900 Lugano .

13

Trzic (VU), Bistrica-school, 9 tot 19 uur .
Inlichtingen : F . Lehman, 70 rue Wilson, F-68160 Ste Marieaux-Mines ;
of Tourist Office, Cankarjeva cesta 1 ,
Y-64290 Trzic .

13

Korbach (D) , Stadthalle, 9 tot 17 uur ; geen "SchmOck" ,
Inlichtingen : D . Stede, Hochstrasse 1, D-3540 Korbach .

13-14
19

Aix-En-Provence .(F) .
Venlo (NL) , Koncertgebouw, Kolderkerkerstraat 26, 10-17 uur .
Inlichtingen : 0 . de Wit, Postbus 141, NL-0ldenzaal .

sJ
19-20 Antwerpen (B), MINERANT 79, Ode internationale beurs van d e
Mineralogische Kring Antwerpen vzw ; Handelsbeurs, Twaalfmaandenstraat (bij de Meir), Antwerpen ; 10 tot 18 uur .

Inlichtingen : P . Van hee, Deuzeldiaan 16 bus 1, 2120 Schoten ,
tel . 031/45 29 14 .

19-20

Strasbourg (F), Salie des Fttes, rue de la 2me D .B . ,
Strasbourg-Schultigheim ; 10-19 resp, 9-18 uur .
Inlichtingen : L . Wenger, rue de Ralbroum, F-67200 Strasbourg .

19-20

Grenoble (F),, Palais des Spurts .
Inlichtingen : B . Francois, 1, place Gustave-Rivet ,
F-38000 Grenoble .

19-20

Suippes(F), Salle des F2tes .
Inlichtingen : Club M .-F . de la vieille Perriére, SP 6 ,
F-51600 Suippes ,

20

Erkelenz (D), Stadthalle, 10 tot 18 uur .
Inlichtingen : J . Dressen, Freiheider Strasse 77, D-5144 Wegberg .

20

Perchtoldsdorf (A), Burg Perchtoldsdorf, 9 tot 17 uur .
Inlichtingen : W . Dukam, Max-Schrems-Ganse 5/3/17, A-2345 Brum .

20

Kerpen (D), Jahnhalle, 9 tot 18 uur .
Inlichtingen : Verkehrsverein Kerpen, Antwerpener Strasse 31 ,
D-5159 Kerpen .

20

Kleve (D), Stadthalle, 9 tot 18 uur .
Inlichtingen : E . Becker, Bahnstrasse 69, D-4156 Willic h

2❑

Sontra-Wichmannshausen (D), Slot Bayneburg .
Inlichtingen : Bischhtuser Museumsverein e .V ., Korbgreben 1 ,
D-3445 Bischhausen ,

24-25

Sankt-Gallen (CH) , Olma Areal, St .-Jakobstrasse ; 10-19/10-17 h ,
Inlichtingen : E . Alther, Feldbachstrasse 8, CH-9000 St-Gallen .

27

Augsburg (D) , Pfarrsaal St . Moritz, Moritzplatz 5 ; 10 tot 16 h .
Inlichtingen : J . Schiederer, Rumfordstrssse 9, D-8000 MOchen 5 .

27

Sittard (NL), Limbrichterveld, Eisenhouwerstraat 724 ; 10-17 h .
n achtingen : G . Haagmans, Einderstraat 37, NL-Heerlen .

56 .
GOUD
H . Dille n
De fascinerende kracht van goud vindt zonder twijfel haar oorspron g
in de zeldzaamheid, de glans en de kleur van het metaal, en de stabi liteit .
Niet alleen voor de juwelier is goud een uiterst belangrijk metaal ,
maar ook voor de ekonomist, de archeoloog, de elektronikus, de astro naut, de chemikus .
Goud is sinds vele duizenden jaren bekend . Zelfs in de oudste Egyp tische graven werden gouden voorwerpen gevonden . Het glanzende metaa l
werd zeer vroeg als ruilmiddel gebruikt, en men maakte er munten, ju welen en allerlei dekoratieve voorwerpen van .

Figuur uit de graftombe Bagt in Beni Hassan (2000 voor Ch . )
Links : het wassen van het gouderts ; in het midden : het con centreren en rechts : klaarmaken voor het smelten .

De vindplaatsen van gou d
in het antieke Egypte .
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Het goudgehalte van een goudlegering wordt nog steeds meestal uitgedrukt in karaat ; 24 karaat is 100% goud . Het Arabisch woord ""quirat n
duidt op de vruchten van de Johannesbro ❑ dboom, waarvan de graantje s
tot gewicht dienden voor de handelaars in de bazars van de Oudheid .
Voor munten en juwelen wordt het goud meestal gelegeerd met ander e
metalen, vooral koper en zilver, om de hardheid te verhogen .
Gedegen goud dat op talrijke plaatsen in de natuur voorkomt, beva t
meestal nog andere metalen, zoals zilver en koper, en soms Bi, Sn, Pb ,
Zn, Pt, Pd, Ir, Rh . In vele gevallen bevat goud 10 tot 15% zilver .
Goud kristalliseert, zoals koper en zilver, uit in het kubisch stelse l
maar goedgevormde kristallen zijn eerder zeldzaam : vooral de ❑ktatder ,
de dodekatder en de kubus komen voor .
De volgende vormen werden waargenomen .: 5004, )) 011 1(, .4114, 4 012 ,
€1131, 1)1 .10 .15 en 124 . Vaak kamt tweelingvorming voor, en we l
volgens 1111 ; herhulde tweelingvorming kan aanleiding geven to t
vertakte (zgn . dendritische of arborescente) aggregaten .

59

Dendritisch aggregaat (Torquay 7 Devon) .
Dat goud een uitgesproken metaalglans heeft hoeft geen betoog . He t
metaal is uiterst pletbaar, en de zeldzame goedgevormde kristalle n
lopen veel kans om door de minste mechanische druk vervormd te warden . Goud is erg zacht (2 .5-3 op de schaal van Mohs), en heeft ee n
hoge dichtheid (19,3) en smeltpunt (1062 °G) . Het is een van de best e
warmte- en stroomgeleiders, en het meest plet- en smeedbaar van all e
metalen .
Chemisch is goud buitengewoon inert, en het wordt slechts door ee n
paar reagentia aangetast .
Het is dan ook niet verwonderlijk dat goud in de natuur bijn a
steeds gedegen voorkomt, en slechts zelden in verbindingen (zoal s
bv . krenneriet (Au,Ag)T e 2 , calaveriet AuT e2 en nagyagiet P b5Au(Te,Sb ) 4 5 5_8
Goud is, met koper en zilver, het metaal dat het langst bij de men s
bekend is . Dit kan ons vanwege de zeldzaamheid verwonderen, maar daartegenover staat dat goud in de natuur gedegen voorkomt waardoor het er g
gemakkelijk als zodanig kan herkend en gewonnen werden . Het is inderdaad duidelijk, dat men veel gemakkelijker goud kan herkennen en he t
metaal isoleren dan bv . zink . Om zink te winnen uit sfaleriet is ee n
chemisch proces, een reduktie nodig .

GO .
Kristalvormen,

aggregaten en nuggets .
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In Egyptische graftombes vinden we afbeeldingen in dit verband di e
dateren van 250D vóár onze tijdrekening . Amalgameren (het legeren me t
kwik) werd reeds door Plinius beschreven, en de eerste cupelletieprocédés vinden we terug bij de Grieken, 4 á 5 eeuwen voor Christus .
Goud werd al spoedig een gegeerd materiaal voor het vervaardige n
van juwelen, luxevoorwerpen en munten, omwille van de chemische sta biliteit en blijvende glans van het metaal .
Door de eeuwen heen heeft goud steeds een belangrijke rol in d e
ekon ❑ rnie gespeeld . Zo veroorzaakte de ontdekking van goud in Californ i e
in de vorige eeuw een ware volksverhuizing, de grote "Gold rush" .
Thans gaat het allemaal wat minder spektakulair in zijn werk . Gou d
wordt gevonden in twee typische voorkomens : enerzijds het adergoud ,
dat in het gesteente - meestal met kwarts - voorkomt, en anderzijd s
het alluviaal goud, dat door verwering van de gesteenten vrijgekome n
is en werd afgezet in rivierbeddingen . In deze alluviale afzettinge n
vinden we de zgn . "nuggets T" of afgeronde korrelsen klampjes . I n
California heeft men in de vorige eeuw nuggets gevonden tot 80 kg en i n
Chili zelfs tot 153 kg3 Meestal vindt men in de alluvia slechts zee r
fijne schilfertjes en korreltjes, gewoonlijk met andere zware minerale n
zoals monaziet en vooral magnetiet ("Black sand") . Zilverhoudende
nuggets vertonen vaak een koncentratiegradient : in de buitenste laa g
is het zilver selektief opgelost door het water, zodat daar de zilverkoncentratie er veel lager is dan in het midden van de nugget . Gou d
komt ook nog voor als fijn verdeelde insluitsels in andere minerale n
zoals bv . pyriet .
Tegenwoordig staat Zuid-Afrika in voor meer dan de helft van d e
wereldproduktie . Het kompleks van lilitwatersrand werd in 1884 ontdekt ,
en is meer dat, 1CD km lang . Goud komt er vooral voor met pyriet in ee n
kwarts-bevattend konglomeraat . Op de tweede plaats komt de Sovjetunie ,
die in Siberit buitengewoon rijke goudertsen exploiteert .
Verder wordt in vele andere landen in alle werelddelen goud gevonden .
Europa is zowat het slechts bedeeld op dit gebied, en slechts . hier en
daar wordt op eerder kleine schaal nog wat goud gevonden, o .a, in
Tsjechoslowakije en Roemenië . Ekonomisch onbelangrijke voorkomen s
treffen we aan in Scandinavië, Schotland, Cornwall, Zuid-Frankrijk ,
de Alpen en de Belgische Ardennen .
Hoe bekomt men nu het metaal 7 We zullen het hier niet hebben ove r
het goud dat als nevenprodukt bekomen wordt in diverse metallurgisch e
procédés .
1 . Wassen .
De dichtheid van goud is zoveel groter dan die van het geassocieerd e
materiaal, dat men het goud kan afscheiden op een zgn . goudpan .
Men brengt wat slib op de pan en door draaiende bewegingen t e
maken in het water werden zandkorreltjes door het water meegesleurd, en blijven de fijne goudkorreltjes achter op de pan ,
althans in principe, want goudwassen vergt veel behendigheid ,
geduld en uithoudingsvermogen .
Deze primitieve methode wordt thans vervangen door procédés o p
industriele schaal, die evenwel op hetzelfde principe berusten .
Fijne goudstofdeeltjes kunnen worden "opgelost" in kwik : gou d
vormt met kwik een legering, amalgaam . Uit dit amalgaam distilleer t
men het kwik af (dat men rekupereert!), en het residu bestaat ui t
goud met eventueel nog andere metalen . Dit systeem werd reed s
uitgebreid toegepast door de Californische goudzoekers in d e
vorige eeuw .
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2 . Het canide-proces .
Goudhoudende kwarts wordt fijngemalen en bevochtigd . Het sli b
wordt dan geschud met een verdunde oplossing van het (overigen s
erg giftige) natriumcyanide . Het goud gaat dan in oplossin g
onder kompleksvorming . Uit deze oplossing kan men dan zee r
gemakkelijk het goud afzonderen, bv . door reduktie met zink .
Het industrieel bereide goud wordt dan nog gezuiverd (elektrolytisc h
en/of chemisch, ❑ .m . door chloreren) en eventueel gelegeerd me t
andere metalen .

GOUDWASSERS DEMONSTREREN OP MINERANT 7 9
------------------------------------------ H . Dille n
Goudzoeker : zonder twijfel een zeldzaam geworden beroep dat tot d e
verbeelding spreekt .
In Frankrijk zijn er nog een drietal professionele goudzoekers ,
waarvan twee in Bretagne . Deze mensen hebben toegezegd om gedurend e
Minerant 79 een stand in te richten over hun merkwaardig beroep, e n
zij zullen er tevens hun zelfgevonden goud te koop aanbieden .
Gilles TREBERN gaf tot voor een paar jaar les aan de Parijs e
Kunstakademie, maar hij ruilde zijn beroep voor een avontuurlijke r
bestaan . Zin voor avontuur ❑ f een winstgevend beroep 7 Waarschijnlij k
beide . Men kan er blijkbaar alleszins goed van leven . Men mag echte r
niet uit het oog verliezen dat goudwassen een bijzonder zware opgav e
is : urenlang staat men voorovergebogen in het water, met de zwar e
goudpan in de hand .
Ze bestudeerden zorgvuldig oude literatuurgegevens, en gingen hie r
en daar prospekteren en . . . na enige tijd met sukses ! Ze leerden da t
bepaalde rivierbeddingen rijker aan goud waren dan andere . Het rekor d
tot nu toe is 300 gram goud uit één kubieke meter rivierzand !
Na drie jaar proberen maakten ze van hun hobby hun beroep . He t
goud werd verkocht aan banken, juweliers en verzamelaars . Toen ze d e
eerste keer met hun vondsten in een bank verschenen wisten de bankbedienden niet waar zij het hadden . Een specialist ter zake werd e r
bij geroepen en ne analyse bleek deze eerste partij een zuiverhei d
te bezitten van 830 (d .w .z . 83% goud) .

Konische en vlakke 4oudpan .
Bretagne is Californië niet, en de heuvels en rivieren bevatten e r
goud in eerder bescheiden hoeveelheden . In Bretagne wordt goud voora l
gevonden als erg fijne deeltjes en schilfertjes . Zelden vinden me n
echte nuggets, en de twee grootste die in Bretagne, in de omgevin g
van Loudéac, werden gevonden wegen respektievelijk 14 en 25 gram .
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Vindplaatse n va n gou d
in Bretagne .

Goudwasinstallatie zoal s
die in de vorige eeu w
voora l i n Californi a wer d
gebruikt .

Hoe gaan zij nu te werk ? Goud heeft een dichtheid die veel hoger Us,
is dan die van de andere mineralen die in het zand aanwezig zijn (mika '
kwarts, calciet, magnetiet e .a .) . 0m het goud af te zonderen werk t
men hetzij met een vlakke pan van ongeveer 30 cm diameter, hetzi j
met een konische pan . De goudzoeker vult de pan voor de helft me t
zand en dompelt het geheel onder in stromend water . Snel beweegt hi j
de pan heen en weer en laat ze af en toe ❑ m haar as draaien . Het wate r
sleurt eerst de lichtste mineralen mee, en grotere keitjes en steentjes warden met de hand verwijderd . Nadat alleen nog de zwaarst e
mineralen achterblijven wordt magnetiet verwijderd met behulp van ee n
magneet .
Heel de operatie vergt alleszins heel wat handigheid . Door een t e
sterke stroming zouden aak fijne gouddeeltjes worden meegesleurd .
❑ m ook de mikroskopisch kleine gouddeeltjes te rekupereren word t
gebruik gemaakt van kwik : goud lost ❑ p in kwik onder vorming van ee n
legering, amalgaam . In een laboratorium wordt het kwik afgedistilleerd, en het goud blijft als residu achter .
Al spoedig begonnen de goudwassers meiodes te zoeken om hun vermoeiend werk wat te verlichten, en allerlei soorten bakken, zeven e n
goten werden ontwikkeld om het goud af te scheiden . Men maakte zelf s
gebruik van schaapswol ❑ m fijne deeltjes af te zonderen .
De geschiedenis van het goud in Bretagne is zeer oud : men heeft e r
primitieve juwelen gevonden die 5000 jaar oud zijn . Dit betekent da t
deze voorwerpen ouder zijn dan de goudschat van Mykene in Griekenland .
Om deze antieke juwelen te maken werd het goud echter niet omgesmolte n
maar werden nuggets rechtstreeks gesmeed .
Ook in de Keltische en Gallo-Romeinse periode werd in Bretagne vee l
goud gevonden ; soms werd zelfs een jaarproduktie van 10 ton bereikt t
Vele goudvondsten werden gerapporteerd gedurende de laatste vij f
eeuwen .
Tot slot nog een zinetje om over na te denken :
"La canvention, la folie font le valeur de l'or, mai s
eest bien ce gul lui assure les chances les plu s
durables, car ri e p n'indique que l'homme, demain puiss e
ttre mina fou que 1'h ❑ mme d'hier" . (René Sédillot) .
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GOUDVONDSTEN UIT UELGIE
H . Dillen
Op één goudvondst na (in de Schelde bij Gent) is alles gesitueer d
in het massief van Stavelot, rond de Amblévevellei . Zeer waarschijn lijk werd reeds in de antieke oudheid goud gewonnen in deze streek .
Er zijn voldoende archeologische aanwijzigingen om dit te staven .
Eigenaardig genoeg zijn er geen aanwijzigingen van goudvondsten di e
dateren van na de Romeinse periode, echter wel oudere .
Volgens de Griekse geograaf Strabo (lste eeuw vddr Christus) ko n
goud op drie manieren gewonnen warden : men kon de rivierzanden wassen ,
goudbevattende gesteenten broyeren voor het wassen, en ondergronds e
aders ontginnen .
Een groot gedeelte van het goud van de Kelten werd door de Romeine n
vooral onder Cesar buitgemaakt . Het is zonder meer duidelijk dat reed s
voor de Romeinse heerschappij in de Ardennen goud werd gevonden .Zeer
veel overblijfselen van versterkingen en kampen werden gevonden i n
de omgeving van goud-vindplaatsen .
In verschillende bronnen uit de 18de en 19de eeuw worden goudvondste n
beschreven . In de streek van Vianden zou men in 1754 zelfs nugget s
gevonden hebben "zo groot als erwten" . Vanaf 1890 begon men in d e
Ambléve en omgeving intens naar goud te zoeken, en sommigen vonde n
voor 10 (toenmalige) frank goud op een dag, waarvoor ze anders ee n
maand moesten werken !

Vindplaatsen van goudin deArdennen .
Soc .

roy .

(naar Gillet, O .C ., 8ull .

belg . Et . géol . et archéol . 21, 121-153, 1970) .
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Na de eeuwwisseling kwam het systematisch wetenschappelijk onderzoek ,
dat trouwens nu nog volop bezig is, op gang .
In 1920 werd ook in enkele gesteenten goud gevonden, o .m . in een
ottrelietschist te Bihain, en in een schist te Vielsalm . In 1937 zoude n
enkele goudzoekers tot enkele tientallen gram goud per dag hebbe n
gewonnen in de Goldbach en de Warchenne . Na de tweede wereldoorlo g
geraakte het goud in de vergeethoek ; de laatste tien jaar is men e r
opnieuw aan begonnen . Het kaartje geeft de plaatsen aan waar ooi t
goud werd gevonden .
De aanwezigheid van goud in de Ardennen is een zekere zaak, maar d e
exploitatie is niet rendabel omdat de koncentratie te laag is .
Momenteel trachten verschillende geologen na te gaan uit welke lage n
het alluviaal goud oorspronkelijk afkomstig was . Dit is echter een vri j
moeilijke opgave, want het is niet eens zeker dat deze lagen nu no g
bestaan : zij kunnen door erosie volledig verdwenen zijn .

DE TIJD IN DE GEOLOGI E
------------------------- P . d'Hanen s
1 . Het tijdsbegri p
Reeds van in de prille voorhistorie heeft de mens antwoord gezoch t
op de fundamentele vragen over het leven, het ontstaan van het leven ,
de opbouw van de hem omringende wereld en van het mysterieus fonkelen de heelal .
Dat voor deze zoekende mens vele verschijnselen als onbegrijpelij k
voorkwamen en dan meestal aan een of ander hoger wezen werden toegeschreven is niet zo verwonderlijk, want hoeveel begrippen en mechanis men waren lange tijd niet gekend, werden verkeerd geinterpreteerd o f
waren gewoonweg niet te vatten . Dat het begrip "tijd" eveneens ee n
belangrijk gegeven is, heeft men slechts sinds de 18de eeuw begrepen .
Het begrip "tijd" speelt niet alleen in de geologie en de paleon tologie maar eveneens in alle wetenschappen een zeer belangrijke rol .
Aan het eind van de 1Bde eeuw is dit begrip in het wetenschappelij k
denken doorgedrongen en het heeft zoals vele nieuwe tendensen in di e
tijd de nodige moeite en strubbelingen gekost voordat het "tijdsbegrip" in zijn juiste dimensie werd gezien en algemeen aanvaard .
Het is de geologie geweest, in haar poging een beeld te verkrijge n
over de ontwikkelingsgeschiedenis van de aarde, die voor het eers t
het begrip "tijd" in de wetenschap heeft ingevoerd .
Voor ons is het de meest normale zaak wanneer we de chemicus o f
fysicus horen verklaren dat de halfwaardetijd voor uranium 4,5 miljard jaar bedraagt, wanneer de astronoom vertelt dat het licht va n
de sterrenstelsels in het sterrenbeeld Coma Berenices 270 miljoe n
jaar onderweg was naar de aarde en we luisteren geboeid maar zonde r
ongeloof wanneer de paleontoloog verklaart dat de trilobieten reed s
240 miljoen jaar zijn uitgestorven . Hieruit blijkt dat de tijd ee n
faktor is die in tal van processen een zeer voorname rol bekleedt e n
dat vele verschijnselen slechts verklaarbaar zijn door rekening t e
houden met de dikwijls onvoorstelbaar grote waarde die de tijd aan neemt . Nochtans heeft het heel wat geduurd eer de mens durfde denke n
in grootte-orden van miljoenen jaren . Eën feit uit het dagelijks e
leven ervaren we met absolute zekerheid : de tijd staat nooit stil 1
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Fossielen waren reeds gekend in de Oudheid en wijsgeren hebben e r
zich toen ook mee beziggehouden . Maar deze restanten van uitgestorve n
leven werden, door enkele filosofen uitgezonderd, steeds toegeschreven aan overblijfselen van draken, reuzen en andere cycloopfiguren .
Niettegenstaande men in de Oudheid ❑ p vele verschijnselen een logisch e
kijk had en men sommige zaken met verbluffende juistheid interpreteerde - denken we maar aan Demakritos en de atomen - bleef de levende en dode materie van de ons omringende wereld, later nog in de han d
gewerkt door het middeleeuwse denken, verscholen in wazige nevele n
van schijnbaar onoplosbare raadselen .
Tot het aanbreken van de Moderne Tijd werd de kennis over onz e
wereld ❑p bijna elk gebied bepaald door een door de godsdienst gedikteerd denken . De spaarzame pogingen om het wetenschappelijk denken ❑ p
een hoger peil te brengen werden telkens èn zonder verwijl de kop ingedrukt .
De godsdiensten bepaalden dat het ontstaan van de wereld een daa d
van God was geweest . De Ierse aartsbisschop James Ussher had in d e
jaren 1600 berekend aan de hand van het Oude Testament dat de aard e
op 26 oktober van het jaar 4004 vbbr Christus am 9 uur 's ochtend s
geschapen was . Bijna een eeuw lang vierde deze opvatting hoogtij .
Zulk een uitspraak typeert zeer duidelijk de geest des tijds en zi j
toont aan hoe het rationele denken lange tijd zoniet onmogelijk wa s
dan toch zonder enige schroom onderdrukt werd .
Een doorbraak van de nieuwe wetenschappelijke ideeën vond plaat s
door o .a . Georges Louis Leclerc de Buffon (1707-1788) . Hij stelde
dat er vroeger diersoorten hadden geleefd die er nu niet meer waren ;
bovendien was hij er van overtuigd dat de aarde eerst gloeiend wa s
geweest en den afgekoeld . Hij verwierp de opvatting van de Iers e
aartsbisschop en berekende zelf de ouderdom van de aarde aan de han d
van de afkoelingstijd van ijzeren bollen : zo kwam hij op een ouderdo m
voor de aarde van 74 832 jaar . Het is zijn verdienste geweest he t
begrip "tijd" in het wetenschappelijk denken te hebben ingevoerd .
Tegen het einde van zijn leven schatte Buffon de ouderdom van d e
aarde aan de hand van gebergtevorming op enige honderdduizenden, j a
zelfs een miljoen jaar .
Steeds nieuwere inzichten toonden later aan dat men met dez e
schattingen nog veel te laag zat . Lord Kelvin (1824-1907) bepaalde i n
1862 in soortgelijke proeven als Buffon dat de aarde tussen 20 en 40 0
miljoen jaar oud was . John Jolly trachtte de ouderdom van de aarde t e
bepalen aan de hand van het natriumgehalte van de zee : hij kwam to t
een waarde van 90 tot 100 miljoen jaar .
Stilaan werden de grondslagen voor een wetenschappelijke paleontologie en geologie gelegd . De Engelse landmeter William Smith (1769 1839) begon met een chronologie van de aardsagen . Voor hem ha d
Guetterd (1715-1786) reeds opgemerkt dat er in elke bodemformati e
andere fossielen aanwezig waren . Iedere laag kon men herkennen aa n
zijn typische fossielen, zogenaamde gidsfossielen .
Met de ontdekking van de radio-aktiviteit in 1896 door Becquere l
werden nieuwe wegen geopend ❑ m de ouderdom te bepalen van redioaktiev e
gesteenten . De eerste ouderdomsbepalingen van mineralen werden 190 7
uitgevoerd door Boltwood en Strutt ; de geoloog Arthur Holmes ontwikkelde verder pionierswerk hierop en vond in de jaren 1920 in Canadee s
gesteente een ouderdom van meer dan 2 miljard jaar .
We weten nu met enige zekerheid dat onze aarde ongeveer 4,6 miljard
jaar geleden ontstaan is en dat de oudst bekende gesteenten circ a
3,8 miljard jaar oud zijn .

9 De geschiedenis van het ontstaan der aarde is het onderwerp van d e
historische geologie . De algemene geologie houdt zich bezig met he t
bestuderen der geologische processen die thans waarneembaar zijn . Me n
neemt aan dat dezelfde processen ook in het verleden werkzaam waren .
Dit laatste noemt men het aktualiteitsprincipe van Hutton : "the present is the key to the past" .
De ontwikkeling van de aarde en van het leven op aarde is een his torisch gegeven, een eenmalig en gericht proces . Een chronologisc h
gebeuren kan men op tweeerlei wijze benaderen, namelijk in een absolute en in een relatieve tijdmeting .
Bij de absolute tijdmeting is de tijd waarin het gebeuren plaat s
vond ingedeeld in vaste eenheden . Deze tijdseenheden dienen door ee n
konstant fysisch verschijnsel nauwkeurig bepaald te zijn ; een zee r
gekend voorbeeld is een jaar (= eenheid), zijnde de tijd nodig voo r
één omloop van de aarde ❑m de zon (= konstant fysisch verschijnsel) .
De mens heeft echter steeds de neiging de gebeurtenissen in t e
delen in perioden die gekenmerkt worden door zeer duidelijke eigen schappen . Zo heeft hij bijvoorbeeld de Europese geschiedenis o .a .
ingedeeld in perioden die gekenmerkt zijn door overheersende bouwstijlen : Romantiek, Gotiek, Renaissance, . . . . Zulk een indeling i s
een relatieve tijdmeting .
Een relatieve tijdschaal, gebaseerd op stratigrafische en paleon tologische argumenten, werd vaar het eerst opgesteld in het begi n
van de vorige eeuw en wordt thans nog steeds gebruikt, zij het me t
de nodige verbeteringen en aanvullingen . Met de ontdekking van d e
radio-aktiviteit verkreeg de mens een eiakte methode om de absolut e
tijd te verbinden met de relatieve tijdmeting .
Z . De relatieve tijdmetin g
De relatieve tijdsbepaling in de geologie zit vervat enerzijds i n
de stratigrafie, anderzijds in een paleogeografische benadering .
Hieronder volgen enkele stratigrafische argumenten .
In een stelsel van opeenvolgende afgezette lagen is de onderst e
laag de oudste (regel van Steno) ; uiteraard geldt dit principe slecht s
voor een min of meer ongestoorde opbouw van een gelaagd gesteente .
Wanneer de lagen door gebergtevorming geplooid warden kunnen oud e
lagen op jongere terecht komen . De regel van Steno geldt meestal oo k
niet voor vulkanische gesteenten daar de gloeiende lava zich nie t
alleen over het oppervlak van de aarde verplaatst, maar ook in d e
reeds bestaande gesteenten, dus oudere lagen .
De geplooide lagen zijn ouder dan de niet-geplooide, anders ware n
ze meegeplooid .
Afzettingen die fragmenten van een andere laag bevatten (o .a . rol keien) zijn jonger dan die fragmenten en de laag waaruit ze afkomsti g
zijn . Magmatische intrusies zijn jonger dan de er rond voorkomend e
gesteenten .
Deze stratigrafische argumenten zijn slechts in een beperkt gebied geldig ; we moeten er rekening mee houden dat dezelfde gestee n ten in dezelfde voorwaarden afgezet kunnen zijn maar dat dit proce s
zich niet op hetzelfde ogenblik heeft afgespeeld ; een duidelij k
voorbeeld hiervan is de Boomse en leperse klei .
Een lithologisch argument bepaalt dat gelijke gesteenten in de zelfde periode ontstaan zijn . Dit argument is niet algemeen geldig :
bijvoorbeeld in het Krijt (geologische periode) zijn er veel krijtgesteenten afgezet maar deze periode bestaat niet overal uit krijt ;
bovendien Is er ook nog krijt afgezet in andere geologische perioden .
Sterk metamorfe gesteenten zijn ouder dan niet-metamorfe gesteen ten .

7D .

De duur van een afzetting is recht evenredig met de dikte van d e
laag ; dit argument heeft slechts waarde voer analoge gesteenten in
analoge milieus .
Ook hier geldt dat de opgesomde lithologische argumenten slecht s
gelden voor bepaalde gebieden .
Paleogeografische argumenten steunen op de kennis der fossiele n
en hun verspreiding .
Voor een indeling van de geschiedenis van de aarde moeten we ove r
feitenmateriaal kunnen beschikken dat eenmalig én kenmerkend is . Zul k
materiaal vinden we in de evolutie van de levende wezens . Iedere geo logische formatie bevat een aantal fossielen ; deze welke eigen zij n
aan die bepaalde formatie noemt men gidsfossielen . We hebben Willia m
Smith als grondlegger van de biochronologie reeds vermeld . De bicchronologische metode vraagt een belangrijke voorwaarde voor haa r
bruikbaarheid, namelijk dat de fossielen kenmerkend of overheersen d
voor een bepaalde periode gelijktijdig moeten voorkomen over d e
gehele wereld . Iedere geologische formatie bevat bovendien uitster vende en beginnende soorten, die eveneens kunnen gebruikt worde n
veer datering .
Alle organismen zijn min of meer afhankelijk van een bepaal d
milieu : ze zullen alleen daar leven waar het milieu voor hen gunsti g
is . In de geologie noemt men een milieu waarin sedimentatie plaat s
vond een facies . Er bestaat dan ook zoiets als de afhankelijkhei d
van een fossiel organisme van een facies . Wanneer nu de omstandigheden van een facies op een plaats A slechts heel wat later geschik t
is voor een bepaald organisme dan op een andere plaats B, dan verschijnt dat fossiel 'nolens volend ook later in A dan in het gebied B .
De verschillende facies in diverse gebieden zijn slechts korreleerbaar wanneer deze facies ofwel in elkaar overgaan zodat de sekwen s
direkt af te leiden is, ofwel als er fossielen gevonden worden di e
niet tot een bepaalde facies beperkt zijn .
Om zo nauwkeurig mogelijk te werken moet men met gidsfossiele n
werken waarvan vaststaat dat ze slechts zeer kortstondig voorkwamen .
Goede gidsfossielen bestrijken perioden die niet langer dan een hal f
tot één miljoen jaar duurden . In vergelijking met de absolute datering is deze "korte" tijd een fraktie van de meetfout ; de biochrono logische metode is dus heel wat nauwkeuriger dan de radiometrisch e
bepaling .
Met de verfijning van de wetenschappelijke onderzoekingsmetode s
kwam men tot de konklusie dat de bruikbaarheid van bepaalde groepe n
fossielen voor de biochronologie alleen afhangt van de grondighei d
van het onderzoek . Men gebruikt thans zelfs mutaties van zich langzaam ontwikkelende soorten .
Reeds in de vorige eeuw werden de zogenaamde "klassieke" groepe n
van gidsfossielen opgesteld . Doorbeelden zijn : in het Vroeg-Paleozotcum de trilobieten en graptolieten ; vanaf het Devoon tot he t
Boven-Krijt de ammonieten . Deze "klassieke" groepen van gidsfossie len fungeren thans nog steeds als standaard, maar ze zijn intusse n
aangevuld door vertegenwoordigers van vele andere organismen .

(vervolgt)

