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mka-kalender

Vriidaq 6 december 199 6

Vergadering in Sint-Job-in-'t-Goor in het Kultuurcentrum Reinaert, Eikenlei 41 te Sint-
Job-in-'t-Goor, om 20.30 h .

Voordracht over
"KWARTS

door de heer . . HEM`*ES
met dia's va	 heerC. VÁ 1

In deze voordracht komen allereerst chemische samenstelling en kristalvormen aan bod, zoals
rechts- en linksdraaiende kwarts, dubbeleinders en diverse bekende en minder bekende
habitussen . Een belangrijk onderdeel vormen de kwartsvarieteiten, zoals amethyst, rookkwarts .
citrien, blauwe kwarts enz . Het bestuderen van insluitsels kan belangrijke aanwijzigingen geve n
over het ontstaan van kwartsen Ook de verschillende kwartsmodificaties. die bij verschillende
temperaturen kunnen ontstaan, zoals hoogkwarts en tridymiet warden behandeld. Het laatste deel
van de lezing gaat over chalcedoon, jaspis en agaat . Hoewel opaal strikt genomen geen kwarts is ,
wordt dit fraaie mineraal ook onder de loupe genomen .

Vrijdag 13 december 199 6

Maandelijkse vergadering in zaal 'OP-SINJOORKE" van de Vlaamse Jeugdherberg .
Eric Sasselaan 2 te Antwerpen (d.i . langs de Singel/E17, tussen uitrit 4 en 5) . Openbaar
vervoer . tram 2 of 4 .

19 .30 h

	

gelegenheid tot transakties, identifikaties, tombola, afspraken voor privé-
ekskursies, raadplegen van de biblioteek, uitleendienst of . . gewoon ee n
gezellig babbeltje . Als mineraal van de maand worden deze maand
specimens van gaylussiet aangeboden (zie artikel in dit nummer) .

20 .30 h

Titelpaqin a
Namur: de Maasvallei, richting zuiden . Foto A . Quadens (zie artikel verder in dit nummer)

Voordracht over
BARIET'

door de heer H. Sufs
met dia's van de heer J. Jennen
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In deze voordracht wordt door een gepassioneerd bariumsulfaa t
verzamelaarde kristalmorfologie, kleur, vindplaatsen en paragenesen
besproken

Zaterdag 14 december 199 6

Vergadering van de werkgroep edelsteenkunde in het lokaal Ommeganckstraat 26 te
2000 Antwerpen, van 9 - 30 tot 12 .00 h .

George Edwards bespreekt vandaag twee technieken :
- het herkennen van difusie behandelde saffiere n
- de gekruiste filter techniek .

Hij heeft daarvoor wat hulpmiddelen vervaardigd die hij op deze vergadering za l
demonstreren . Er zal ruim gelegenheid zijn om de technieken zelf uit te proberen .

MINERALEN-FOSSIELEN
Je hobby ?

	

Je passie ?

	

Je beroep ?

Welkom in de wereld va n

NTERKRISTA
MINERALEN-TOEBEHORE N

Daar is zoveel Ie zien !
Ruwe mineralen, juwelen, gereedschap (hamers, beitels, steenbewerkings-
machines) instrumenten (loopes, microscopen, UV-licht, Geigerteller, kom-
passen, ultrasoonbaden), presentatiemateriaal (JOUSI-doosjes, standaards ,
sokkels), enz . . . .

INTERESSE ? Bei of schrijf ons voor een gratis katalogus .
Ook welkom na telefonische afspraak in onze showroom .

Wij zijn aanwezig op mineralenbcurzcn -

INTERKRISTAL J--.
MINERA:fN-TOE9EHO[

	

Y `

Oks ' 1 A9B,9oeU m pel ren'

Olmcnlaan 8
3050 OUD-HEVERLE E

TO.+FAC:O 16140 .65.39
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mka-nieuws

MKA-excursie naar het Sauerland (Duitsland )

Vorige maand las u in Geonieuws alle praktische informatie over onze buitenlandse
mineralenzoektocht die ons van 7 tot 11 mei 1997 naar het Sauerland (Duitsland) brengt .
Inschrijven kan nog, uiterlijk tot 10 januari 1997 . Doe het zo snel mogelijk . want het aanta l
plaatsen is beperkt l

Diawedstrijd 1997

U kan ook nog steeds uw beste dia's voor de dia-wedstrijd op 14 februari 1997 inleveren bi j

de heer Jan Jensen (coordinaten : zie binnenkaft) . Alle praktische informatie hieromtrent vindt
u eveneens in het vorige nummer van Geonieuws . Laat zien wat u kan . . . doe mee

"Schatten der aarde - van mineraal tot juweel "

Zoals u misschien weet verhuist onze tentoonstelling van Brogne naar Luxemburg . U
kan de tentoonstelling bezoeken in het Musée National d'Histoire Naturelle, 24 rue

Munster . L-2150 Luxembourg . Ze is geopend van 7 december 1996 tot 22 februari 1997

Zorg dat je er (op tijd) bij bent . . .

Mineraloqische excursies in Pole n

Ook in 1997 kan u weer deelnemen aan een aantal (13) excursies naar mineralenvind-

plaatsen in Polen. Inschrijven kan tot 28 februari 1997 . Geïnteresseerden wenden zich

rechtstreeks to t

Uniwersytet Wroclawski, Pracownia Uslug Geo/ogicznych "WRO-MIN "

Mgr. Malgorzata Baranowska

pl. Maxa Boma 9, PL-50-205 WRGCLA W

Fax : 00 48 71 20137 1

u uw contributie voor 1997 al betaald
Neen ? Doe het dan vandaag nog, dan vergeet u het niet
De betalingsmodaliteiten vindt u in uw Geonieuws van
november
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minerant 97

	

24 en 25 mei 199 7

De Mineralogische Kring Antwerpen vzw heeft de eer U als exposant uit te nodigen op d e

22ste internationale mineralenbeurs MINERANT 97, die plaats vindt op 24 en 25 me i
1997 in de Handelsbeurs . Twaalfmaandenstraat, bij de Meir te Antwerpen .
De toegang is gratis voor het publiek .
De tafelhuur bedraagt 1200 BEFIm (ïnklusief BTW) .

Indien U wenst deel te nemen, verzoeken wij U zo spoedig mogelijk twee formaliteiten t e
vervullen :
1. Stuur het inschrijvingsformulier aan hoger vermeld adres .
2. Maak het volledige bedrag (1200 BEFIrn) over op BACOB nr 789-5795025-69 tn v

Mineralogische Kring Antwerpen vzw, Palmanshoevestraat 21, B-2610 Antwerpen d .m.v .
bijgevoegd stortingsformulier of betaal d.m .v . van een internationaal postmandaat of een
doorstreepte eurocheque op naam van A.C . Vercammen, Palmanshoevestraat 21 .
B-2610 Antwerpen (maximum 7000 BEFleurocheque) . Naam en adres van de
standhouder en aantal meter steeds vermelden .

Elke exposant ontvangt een bevestiging van reservering .

Wij vestigen uw speciale aandacht op de volgende punten van het beursreglement (zie
verder) :

(art 2) De tafelhuur moet volledig betaald zijn vooraleer de inschrijving aanvaard wordt .
Inschrijven en betaling kan, zolang er plaats beschikbaar is, tot uiterlijk 31 maart 1996 .
(art .5) Het verkopen, ruilen en exposeren is niet toegestaan van : synthetische
"mineralen" ; vervalsingen van mineralen of fossielen ; imitatiefossielen ;
herstelde mineralen of fossielen (tenzij duidelijk vermeld) ; kunstmatig gekleurde
mineralen of fossielen ; "gezondheidsstenen" ; zandschilderijen ; insekten, kevers
en vlinders (in zoverre niet fossiel) ; opgezette of geprepareerde dieren, vogels ,
vissen en reptielen ; skeletten, schedels en beenderen (in zoverre niet fossiel) ;
hoorns en geweien ; beschermde koralen ; alle voorwerpen in kunststof (PVC ,
PET, . . .) ; planten .
(art .6) Het elektrisch vermogen is beperkt tot 60 W per meter .

Wij hopen ook U als exposant op MINERANT 97 te mogen verwelkomen .

MINERANT

	

Reglement

1. TOEGANGSUREN . De zaal (Handelsbeurs, bij de Meir, Antwerpen) is voor de exposanten toegankelij k
van 7 tot 19 uur ap zaterdag . en van 8 tot 19 uur op zondag . Voor het publiek is de zaal toegankelijk van 1 0
tot 18 uu r

2. INSCHRIJVING De inschrijving gebeurt door het inschrijvingsformulier op te sturen aan A
Vercammen, Palmanshoevestraat 21, B-2610 Antwerpen, en door de betaling van het volledige bedrag o p
volgende wijze . * binnenland storting op rekening BACOB nr 789-5795025-69 tnv Mineralogische Krin g
Antwerpen vzw . Palmanshoevestraat 21 , 2610 Antwerpen : ' buitenland : per internationaal postmandaat o f
met een doorstreepte eurocheque . Bankkosten zijn steeds ten laste van de opdrachtgever, eventuele koste n
ten laste van MKA dienen op de beurs vereffend te worden . Inschrijving en betaling kan, zolang er plaat s
beschikbaar is , tot 31 maart . De tafelhuur geldt voor de twee dagen en Is ondeelbaar De inschrijvin g
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impliceert het zonder voorbehoud aanvaarden van onderhavig reglement . De inrichters hebben het recht
exposanten te weigeren zonder een reden op te geven .

3. ANNULERING : Bij annulering uiterlijk een maand op voorhand kan de tafelhuur werden terugbetaal d
indien de vrijgekomen plaats alsnog kan worden verhuurd . Bij niet-opdagen op de beurs zonder verwittige n
wordt de betaalde tafelhuur niet terugbetaald . Wanneer een exposant om 10 uur niet aanwezig Is . kan zij n
stand door de inrichters worden verderverhuurd De exposanten huren hun plaats persoonlijk en mogen hu n
plaats niet afstaan of onderverhuren zonder akkoord van de inrichters .

4. VERANTWOORDELIJKHEID De Mineralogisch Kring Antwerpen vzw neemt geen deel aan ruil of ver-
koop, maar beperkt zich tot het Inrichten van de beurs . Tijdens de nacht van zaterdag op zondag wordt d e
zaal bewaakt maar de inrichters zijn niet verantwoordelijk voor verdwijnen, beschadiging of diefstal va n
specimens , geld of materiaal, zowel tijdens als buiten de openingsuren van de beurs . De MKA is nie t
verantwoordelijk voor ongevallen De MKA vzw kan, in geval van overmacht, de openingsuren , data o f
plaats wijzigen zonder dat de exposanten aanspraak kunnen maken op schadevergoeding . Elke deelneme r
moet zich individueel in orde stellen met alle verplichtingen die de Belgische wetgeving voorziet .

5. TENTOONGESTELD MATERIAAL . Enkel toegelaten zijn het verkopen, ruilen en uitstallen va n
specimens van mineralen, gesteenten, fossielen, artefakten . schelpen , boeken , tijdschriften, mikroskopen ,
apparatuur voor het reinigen van mineralen en het prepareren van fossielen, geologisch gereedschap ,
geslepen edelstenen . tumble-machines, doosjes en benodigdheden en siervoorwerpen , juwelen e .d waari n
natuurlijke mineralen zijn verwerkt . Slijp- en zaagmachines en ultrasoonbaden worden toegelaten, maa r
mogen wegens geluidshinder en elektriciteitsverbruik niet in werking warden gesteld .

	

Radioactiev e
mineralen moeten in een gesloten doosje uitgestald en verkocht warden . Het verkopen, ruilen en
exposeren is niet toegestaan van : synthetische "mineralen" ; vervalsingen van mineralen o f
fossielen ; imitatiefossielen ; herstelde mineralen of fossielen (tenzij duidelijk vermeld) ; kunstmatig
gekleurde mineralen of fossielen ; "gezondheidsstenen" ; zandschilderijen ; insekten, kevers e n
vlinders (in zoverre niet fossiel) ; opgezette of geprepareerde dieren, vogels, vissen en reptielen ;
skeletten, schedels en beenderen (in zoverre niet fossiel) ; hoorns en geweien ; beschermde koralen ;
alle voorwerpen in kunststof (PVC, PET, . . .) ; planten . Elk specimen moet voorzien zijn van de juist e
wetenschappelijke benaming en vindplaats, en moet duidelijk geprijsd zijn in BEF of voorzien van ee n
aanduiding 'ruil "

6. STAND : Elke deelnemer moet zorgen voor een met smaak en orde ingerichte stand Het materiaal ma g
enkel op de tafels uitgestald worden . Los papier en lege dozen moeten ordelijk onder de tafels gestapel d
warden Voor afval zijn zakken ter beschikking . Schade door exposanten aan het meubilair of de installati e
toegebracht zal hun aangerekend worden . Extra verlichting en fluorescentielampen worden toegestaan mit s
oordeelkundig gebruik van degelijk materiaal . Het gebruik van lampen of spots met getint of gekleurd licht i s
verboden Het vermogen wordt beperkt tot 60 W per meter De MKA vzw draagt geen verantwoordelijkhei d
voor het eventueel niet funktioneren van deze verlichting of voor stroompannes . Het gebruik van toestelle n
met verwarmingselementen (vlo koffiezetters) is niet toegestaan . Het vergroten van de tafeloppervlakte doo r
middel van platen en het bijplaatsen van eigen tafels of rekken is niet toegestaan .

7. PLAATSVERDELING De inrichting van de zaal en de tafelschikking zijn van die aard dat alle plaatse n
gelijkwaardig zijn

	

De plaatstoekenning gebeurt op louter organisatorische basis en vormt een onaan -
vechtbaar recht van de Inrichters Geen enkele deelnemer kan derhalve aanspraak maken op ee n
welbepaalde plaats In de mate van het mogelijke zal getracht worden rekening te houden met special e
wensen van de deelnemer s

8. TOEPASSING VAN HET REGLEMENT Twee kommissarissen zullen waken over de toepassing van he t
beursreglement, in het bijzonder in verband met tentoongesteld materiaal Zij beslissen over het al dan niet
voldoen van tentoongestelde voorwerpen aan de opgelegde normen . en kunnen voorwerpen late n
verwijderen . Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven kunnen de inrichters de exposant op een volgend e
beurs weigeren .

9. BETWISTING . In geval van betwisting, twijfel of voor gevallen niet in dit beursreglement voorzie n
beslissen de inrichters . Alleen de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd Slechts d e
nederlandstalige tekst van dit beursreglement is rechtsgeldi g
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MINERAN T
Mineralogische Kring Antwerpen vzw - BTW BE-687 .082 .474

INSCHRIJVING

Stuur dit formulier DRINGEND op aan :

	

A. VERCAMMEN
Palmanshoevestraat 2 1
B-2610 Antwerpen
tel ++1321(0)31827 32 1 1
fax ++1321(0)31440 89 8 7

NAAM EN ADRES	 -

	

.	

TEL nr	 1	 FAX

	

1	

BTW nr

	

. .

	

-	 1	 1

	

(indien BTW-plichtig )

011

op rekening nr .
789-5795025-69

internationaal postmandaat doorstreepte eurochequ e

max 7000-BFleurocheque !

aan

MKA vzw A .C . Vercamme n
Palmanshoevestraat 21 Palmanshoevestraat 2 1

B-2610 Antwerpen B-2610 Antwerpe n

Bankkosten steeds ten laste van de opdrachtgever ;

vergeet niet naam van de deelnemer en aantal meter vermelden

Ik wens	 meter tegen 1200 BEFIm en betaal	 BEF (inkt . BTW) o p

volgende wijze :
lk zal aanbieden mineralen-fossielen-	

Ondergetekende kent het reglement en zal dit stipt naleven .

DATUM

	

1	 1	

	

Handtekening	

M2

	

BET

	

M3

	

LAND

	

#M

	

N r

1 9 6
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gaylussiet
mineraal van de maand

j . maertens

inleiding

Als amateur-carbonatenverzamelaar, kon ik in 1992 een kruisje plaatsen in het lege
vakje naast de naam gaylussiet op mijn lijst gezochte mineralen . Dit gebeurde na
aankoop van een egelachtige agglomeraat van spitse stekels (vergelijk met figuur 4) ui t
Khaydarkan (=Hgmine) . Osh Oblast' (Kyrgyzstan, GOS) . De verkoper beweerde dat het
een pseudomorfose was van gaylussiet NA calciet .
Tot mijn teleurstelling bleek, na literatuurstudie, deze pseudomorfose onwaarschijnlijk .

Me baserende op de kristalmorfologie lijkt het eerder een pseudomorfose van calciet NA

gaylussiet .
De zoektocht werd dan verder gezet en leidde uiteindelijk tot de ECHTE gaylussiet .

Naam

Het mineraal gaylussiet werd in 1826 door Boussingault genoemd naar de Frans e

chemicus L .J . Gay-Lussac ( 0 1778-t1850) _
Literatuur uit de 19e eeuw vermeldt soms ook "natrocalcit" (niet te verwarren met het

sulfaat natrochalciet) . Andere vermeldingen zijn natrium-calciumcarbonat-Pentahydrat .
Gay-Lussite en Gaylussacite .

Kristallografische kenmerken

■ monoklien kristalsysteem ; klasse 21m
• eenheidsceiafinetingen a = 11 .589, b = 7.779. c = 11 .207 (1 .4897 1 :1 .4441), [3 =

102°00
Kristallen komen vaak voor als verlengde prisma's volgens [001] ; ook afgeplat wigvormi g

met {110} en {011} als hoofdvormen .
Het oppervlak is normaal ruw met {011} gestreept volgens [111] .
Goldschmidt vermeldt de vormen c{001}, b{010}, a{100}, m{110} . e{011}, s{1101} en

r{ 12} met m e c r als vaak voorkomende vormen (zie figuur 1) .

Fysische kenmerke n

■ meestal enkelkristalle n
• splijting : {110} volkomen, {001} eerder moeilij k

• conchoidale breu k
• zeer broos
• soortelijke hardheid : 2%- 3
• soortelijke massa . 1 .995 (gemeten), 1 .989 (berekend )

• kleur : kleurloos, wit, grijsachtig, geelachti g

• doorzichtig tot doorschijnen d

• glans: glasachti g
• streepkleur : kleurloos tot grijsachtig wi t
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■ geen ultra violet fluorescenti e
■ lichte uitbloeiing met langzame ontbinding aan droge lucht (bewaar het mineraal i n

een afgesloten houder! )
• brekingsindices : n-a = 1 .445, n-R = 1 .516, n-y = 1 .522

Scheikundige kenmerken

• een gehydrateerd natrium en calcium carbonaat met formule Na2Ca(C03)2 .5H2 0
■ bij opwarming tot ongeveer 100°C verliest gaylussiet zijn water en wordt wit (vorming

nyereriet of natrofairchildiet?)
• bruisend (vrijkomen van C02 gasbelletjes) oplosbaar in zure n
• zwak oplosbaar in water
■ stabiele fase tussen 15'C en 40'C in het systeem Na 2CO3 - CaCO 3 - H20
• verweert gemakkelijk tot calciet . Maar opgelet, niet alle zogezegde calcie t

pseudomorfosen na gaylussiet - volgens kristalhabitus - zijn echte pseudomorfose n
(pseudo-gaylussiet) .

Voorkomen

• eerder zeldzaam
• als afzetting uit sodameren waar het samen voorkomt met onder andere natron ,

thermonatriet, trone, pirrsoniet, calciet en borax
■ Oost-Afrikaanse meren, zoutmeren in de Gobi-woestijn in Mongolië, grote kristallen i n

woestijnzanden van Namibië
• werd oorspronkelijk gevonden in Lagunillas nabij Merida in Venezuela. De kristallen

liggen daar in een kleilaag in een klein alkalimeer .

Vindplaatsen aangeboden specimens

Searles Lake, San Bernardino County, California in de Verenigde Staten van Amerika .
De Searles Lake verdampingsafzettingen in het zuidelijk deel van het geologische Grote
Bekken (Great Basin) in California zijn bekend voor de grote variëteit aan mineralen di e
er voorkomt. Een gedetailleerd onderzoek in 1964 identificeerde 25 mineralen in de zout-
en slijklagen van het meer .
Ruwe kleurloze doorzichtige euhedrische kristallen komen er voor in wigvorm (zie figuren
2 . 3 . 4 en 7) van 5 to 10 mm lang .

Lac Amboseli, Kenia
Goed gevormde wigvormige kristallen worden gevonden in de verdampingsafzettingen
van het meer .
Morfologische vergelijking van de kristallen met kristaltekeningen van de (type?)localitei t
Lagunilla leert ons dat er zeer sterke overeenkomsten zijn . Het zijn als het ware de type-
vormen (vergelijk figuren 5 en 6) .
Helaas zijn verdere gegevens over deze vindplaats ons onbekend .

Dankwoord

Guido Cornelis was zo vriendelijk om ons een kopie van het artikel van Pemberton t e
bezorgen .
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Oproep
Lezers die beschikken over informatie ove r
■ Lac Amboseli in Kenia, o f
■ de (pseudo)gaylussiet van Khaydarkan (=Hgmine) . Osh tablast' (Kyrgyzstan . GOS )
worden vriendelijk uitgenodigd deze te bezorgen aan de auteur (adres zie binnenkaft van
deze Geonieuws) .

Referenties

• Goldschmidt V . (1920), 'Atlas der Kristallformen " . C . Winters Universittsbuchhand-
lung Heidelberg (DE) .

• Palache et al . (1951), Dana's System of Mineralogy. zevende uitgave. Volume fl .
Wiley. New York (USA), blz . 234-235 .

■ Pemberton H.E . (1975) . "The crystal habitus and forens of the minerals of Searles
Lake", The Mineralogical Record 6(2) . 74-83 .

• Roberts W . . Campbell T., Rapp Jr. G ., Encyclopedia of Minerals. Van Nostrand
Reinhold Company. New York (USA) . 1990 . ISBN 0-442-27681-8

Figuur 1
Gaylussiet van Sweet Water Valley ,
Independence Rock, Wyoming (VSA )
[naar Farrington]

Figuur 2
Gaylussiet van Searnes Lake, Califomia
(VSA) [naar Pratt] ; wigvormige kristalle n
tot 5 mm; soms vergroeid met 2 of 3
kristallen
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Figuur 3
Gaylussiet van Seartes Lake, California
(VSA) [naar Pratt], kristallen tot 20 m m
met ruwe vlakken

Figuur 4
Gaylussiet van Searles Lake . California
(VSA) [naar Pratt]; wigvormige kristallen

tot 5 mm; soms vergroeid met 2 of 3

kristallen
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Figuur 5
Gaylussiet van Lagunilla . Merida
(Venezuela) [naar Cordier]

r

Figuur 6
Gaylussiet van Lac Amboseli (Kenia)
[verzameling Maertens]

dt
m

e

Figuur 7

	

Figuur 8
Gaylussiet van Seades Lake. California

	

Identiek aan figuur 7 met oriëntatie
(VSA) [verzameling Maertens]

	

analoog aan figuur 3

Alle tekeningen werden hertekend naar de originele figuren of vormen door de auteur .

m
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geologische familie-uitstap
naar de provincie namur

a. quadens
In samenwerking met Prof . Dr . Jos Bouckaert (geoloog) ging de MKA in het najaar 1995
op stap voor een geologisch- historische verkenning van het Carboon en het Devoon i n
de provincie Namur . De Citadel van Namen met zijn steenkoollaag in het Namuriaan, de
moddervulkanen ; de hangende tuinen en het Fort waren de hoofdlijnen van deze
werkelijk zeer boeiende excursie . Een uitdaging voor de leden van de Kring om zich ook
op geologisch gebied te verrijken .

Op zaterdag 16 september 1995 kwamen 16 moedigen opdagen aan het Théatre de
Verdure, bovenste parking van de Citadel . De weersgesteldheid, eerder aan de natte
kant, liet toch toe de mooie Maasvallei op zijn volle breedte te bewonderen . Joha n
Maertens, organisator van deze dag, had voor de nodige dokumentatie gezorgd . Een
beetje bibberig werd dan de start gegeven . En begon Prof . Bouckaert aan zij n
deskundige uiteenzetting .

Op de geologische tijdschaal zien we dat het Devoon, van 408 tot 360 miljoen jaar gele-
den uitsluitend gekenmerkt wordt door zandsteen .

Figuur 1
Steenkoollaag in de omgeving van de Citadel van Namur. Foto A . Quadens
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Het volgende tijdvak is het Carboon, van 360 tot 286 miljoen jaar geleden, met kalkstee n
en leisteen. In het prachtige panorama bemerken we één van onze mooiste rivieren, d e
Maas. Van oorsprong Frans, heeft ze zo haar merkwaardigheden . De Maas trekt zic h
niet zoveel aan van de geologische gelaagdheid van de verschillende steensoorten .Zo
boort ze zich dwars doorheen het massief van Rocroi (zeer hard gesteente) .

In het Dinant-bekken gekomen negeert ze de zachte Schieffer-lagen en boort zich
doorheen de harde lagen van de Condroz . Ze stroomt daar niet evenwijdig met de
geologische struktuur, wat meestal bij waterlopen wel het geval is .

In Namur neemt de rivier een bocht van 90° naar het Oosten, na samenvloeiing met d e
Samber. De naam van de stad is van Keltische oorsprong . "Nam" betekent "bocht" . vb
Namur - Naméche . De Romeinen versloegen de Kelten dank zij hun betere kennis va n
het ijzer smeden : dank zij het gebruik van een blaasbalg was hun ijzer van betere
kwaliteit .

400 Miljoen jaar geleden was het gebied dat we nu België noemen duizenden kilomete r
meer zuidwaarts gelegen . Dit hield in dat onze streek niet ver van de evenaar wa s
gelegen, in een tropisch gebied rijk aan een enorme plantengroei . Het verschuiven va n
de tectonische platen heeft ons continent in Noordelijke richting gestuwd. Afrika stuwt
Europa nog steeds verder naar het noorden . Zo wordt verondersteld dat de Middelandse
Zee uiteindelijk zal verdwijnen . Ze wordt nu reeds ieder jaar enkele mm smaller . Op 20
eeuwen betekent dat zo'n 16 cm .

De gebergtevorming van de Alpen is ook een gevolg van de opstuwing door Afrika .
Metingen geven aan dat de Alpen sinds 2 .000 jaar 800 meter noordwaarts zij n
verplaatst . Hoe kan men dit zo met zekerhied stellen ?

Steenkool kan alleen voorkomen waar een enorme plantengroei heeft bestaan . Die
plantengroei werd door vele lagen sedimenten bedekt en omgezet tot steenkool (verde r
meer daarover) . Steenkool komt voor in gans Europa, tot in Groenland en Nova Zembla .
Het bewijs dat onze contreien ooit bedekt waren met zeeën vindt men terug in de lage n
kalksteen en de zeezoutafzettingen . Kalksteen is steeds opgebouwd uit fossiele planten -
of dierenresten (uit de zee) . Vele fossiele schelpen, koralen en zeedieren komen i n
onze streken deze theorie bevestigen . Zelfs de Italiaanse Dolomieten bestaan helemaa l
uit fossiele algen .

Even iets meer over de vorming van steenkool . Overvloedige plantengroei wordt bedek t
met dikke lagen sediment (steenpuin, zand) . Daardoor wordt er veen gevormd . Doo r
het ontwijken van koolzuurgas (C02) . water (H 2O) en methaangas (CH4 ) wordt het veen
omgezet in bruinkool of ligniet . Lignine is houtstof en het belangrijkste bestanddeel va n
planten . Door voortdurende samenpersing, men spreekt in onze streken van een 3 .000
meter dikke laag sedimenten, en het ontwijken van een aantal (gasvormige )
componenten wordt het materiaal relatief rijker en rijker aan koolstof . Men spreekt
slechts over steenkool wanneer het koolstofgehalte meer bedraagt dan 75 % .

Het is nu wel duidelijk dat de streek rond Namen ooit een hoog gebergte was, hoger da n
de huidige Alpen . De 3000 m dikke sedimentlaag is langzaam weggeërodeerd en al s
zand- en kleilagen noordwaarts afgeschoven over het stugge Brabantse massief. (cfr.
Boomse klei in de Rupelstreek) . Ook nu nog heeft men last van het afschuiven van dez e
sedimentlagen in het Brabantse . De vruchtbare bovenbedekking schuift langzaam naa r
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de dalen en zo worden de hogere zachte hellingen onvruchtbaar .

Verder werden we opmerkzaam gemaakt op de 4 inkepingen in het bodemmassief naas t
de rivier . Dit duidt op de vroegere Maasbeddingen en komt overeen met de 4 ijstijden di e
onze aarde heeft ondergaan . Op die plateau's vinden we het befaamde Maasgrint D e
overgebleven kleilagen vormen onder hoge druk schalie of leisteen .

Kalksteen, zandsteen, schieffer, steenkool, het werd ons allemaal iets duidelijker, dan k
zij de boeiende verteller . Prof. Jos Bouckaert .

We zouden zelfs de oude steenkoollaag in de fundamenten van de Citadel ontdekken ,
alsmede de verluchtingskoker (torentje) die er nog altijd aanwezig is . De Germane n
begonnen reeds met het ontginnen van de steenkool . De lagen komen in Namen
bovengronds dank zij de syncline in het Naamse bekken .

Onder de Citadel ligt er een steenkoollaag van ong . 60 cm dikte . De ontginning van de
steenkool in het Naamse begon omstreeks 1772 en duurde tot 1932 . Het huidige Casin o
bevind zich op de plaats van de vroegere zetel van de steenkoolmijn . De Citadel werd
opgericht tussen 850 en 900 met stenen die ter plaatse werden ontgonnen . Het
grijsbruine gesteente is zandsteen en het witte kalksteen . De funderingen van de Citade l
zijn gebouwd met stenen van de Romeinse graftomben .

Hier en daar werd ook arduin of blauwe steen gebruikt . Arduin is zeer dichte kalksteen
waarin meestel wel een fossiel van een zeedier of koraal terug te vinden is. De naam

Figuur 2
De groeve van Bomel. Foto A . Quadens .
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"arduin" komt van het Griekse Ardouan, godin van de hardheid . Het steenkoolbekke n
bevindt zich als een wig tussen twee kalklagen .

De Romeinen kenden de steenkool en het gebruik ervan, doch hielden ze meer van he t
hout uit de omliggende bossen voor verwarming én hun hoogovens . Dit leidde to t
grootschalige ontbossing in deze streken . De edellieden vaardigden dan ook een verbo d
uit om nog hout te kappen en de laten (slaven, onderhorigen) werden in de tiende en d e
elfde eeuw verplicht de steenkool te ontginnen . Ook de kloosteroversten bevorderden d e
steenkoolontginning .

De kalksteenlagen spelen ook een grote rol in de watervoorziening van Brussel . Zo krijg t
onze hoofdstad het water dat afkomstig is van de kalksteenlagen in de Maasvallei . De
historische toelichting van Dr . Jos Bouckaert over de geschiedenis van de Citadel wa s
bijzonder interessant, maar de regen belette me jammer genoeg nota's te nemen . . .

Naar beneden toe, iets voorbij het verluchtingstorentje werden we nog opmerkzaa m
gemaakt op een raar natuurverschijnsel, namelijk de gestolde of versteend e
moddervulkanen van ca . 20 à 50 cm grootte in de zijwand van de Citadel . Ze zien erui t
als bolvormige uitstulpingen men is het nog niet eens over het mechanisme van hu n
ontstaan .

In een gezellige café werden de boterhammetjes aangesproken en konden we proeve n
van de "Blanche de Namur" . Toen ging het verder naar een verlaten kalksteengroeve ,
de groeve van Bomel . Hier leerden we weer iets bij over de gelaagdheid en he t
karstverschijnsel (grotvorming) . De donkere vuile kleur van de kalksteen is het gevol g
van lucht- en watervervuiling . Water en allerhande stoffen dringen vertikaal in de
steenlagen en vormen zo de karsten of spleten .

Ook zagen we de overgangen met de tuflaag en aanzettingen van anhydriet . Bij de
ingang werden er een paar specimens van calciet aangetroffen met fluorietkristalletjes .
Verder ging het dan naar Lustin waar we enkele tientallen meter voorbij Café du Roche r
de bergwand opklauterden en er onder de bomen (zo'n 15 tal meter boven het nivea u
van de baan) een roodachtige klei-kalksteenlaag aangewezen kregen . Oblitisch ijzer
(bolletjes van 1 mm) was met de loupe duidelijk herkenbaar . Toen bleek dat er toc h
enkele geologenhamers te voorschijn werden getoverd . Ietsje verder langs dezelfde
baan werden mooie koraalformaties aangetroffen in de rotswand .

De gepensioneerde marmergroeve van Tailfer (carriére de Thone ) deed ons beseffe n
wat voor een immens werk het vroeger moet betekent hebben om een blok kalksteen o p
maat te "snijden" of beter : te zagen . Om een blok van 15 bij 15 meter uit het gesteent e
te halen had men een gans jaar nodig . Men had toen al een "moderne" methode waarbi j
gevlochten staaldraad voorzien werd van nat zand en langsheen de steenblok werd
geschuurd zodat deze uiteindelijk doorgesneden werd . Dit was een Belgische uitvinding .
Men moest eerst wel diepe openingen uithakken (dit werd gewoonlijk door kindere n
gepresteerd) om deze methode te kunnen toepassen . Het was een zware en
arbeidsintensieve job, waardoor je gemakkelijk begrijpt hoe duur marmer vroeger we l
was. Enkel de zeer rijken (adel) konden zich zoiets permitteren . Deze marmer-of
kalkgroeve is nu een beschermde geologische site .

Op weg dan naar Maredsous in de vallei van de Molignee bezochten we de oud e
ontginning van het marbre noir de Dinant bezochten . Dit gesteente werd verwerkt to t
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vloersteen (bijvoorbeeld in de kathedraal van Antwerpen en in rijke herenhuizen .
Door concurrentie van natuursteen uit lage-loon landen en van kunstmatige
vloerbedekkingen heeft men er helaas mee moeten ophouden . De dag werd besloten
met enkele lekkere hapjes -proevertjes van de Abdij van Maredsous (broodjes, kaas en
bier)

Dankwoord
Onze welgemeende dank aan Prof Dr. Jos Bouckaert voor de leerzame en aangename

tocht. Deze excursie is zeker voor herhaling vatbaar, daar we het voorziene tweede

gedeelte niet hebben kunnen afwerken . Ook welgemeende dank ook aan Johan

Maertens voor de bijzonder goede dokumentatie .

Nota vande redactie
Onze excuses voor het laattijdig verschijnen van dit verslag .

Figuur 3

De groeve van Lustin
Carrière de Thone

Foto A. Quadens
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Voor de hall, living en vitrinekast :
Esthetische en dekoratieve stukke n

Bergkristal, van enkelkristal tot museumstukken, Arkansas, US A
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Voor de verzamelaar :
Mineralen van klassieke vindplaatsen

Augelite, Wardiet, Lazuliet, Cubaniet en mineralen van andere vindplaatsen in Canad a
Danburiet, Seleniet, (Gips) en mineralen van andere vindplaatsen in Mexic o
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Voor de systematieker :
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aanwinsten voor de bibliothee k

The magie of minerals

❑ . Medenbach, H . Wi/k, Springer Verlag, Berlin . 1986, ISBN 3-540-157301 . 31 X 27 . 5
cm, 205 pp ., 110 kleurfoto's . Engelstalig . Prijs 49.80 DEM .

Dit boek verscheen oorspronkelijk in 1977 in een Duitstalige versie "Zauberwelt der
Mineralien" . Het is een luxe-kijkboek, met links tekst, en rechts telkens een bijna poster-
grote foto .

	

[H. Dillen]

De tekst kan als volgt worden samengevat : kristallografie en struktuur van mineralen ,
symmetrie en externe kristalvorm, fysische eigenschappen, voorkomen en ontstaan ,
mineraalnamen, systematiek . index. De tekst staat meestal los van de foto's. Het gaat
stuk voor stuk om prachtige tot perfekte opnamen . Dit boek is een prachtig kadeau-idee ,
en de prijs is niet hoog t .o .v . de kwaliteit .

	

[H . Dillen]

Crystallography and crystal chemistry

F.D . Bloss, Min . Soc . Am . 2d edition, 1994, ISBN 03-085155-6 . 545 pp ., 15 X 23 cm .
Engelstalig . Prijs 22 .50 USD + verz .

Een zeer compleet cursusboek over kristallografie en kristalchemie . Dit is dus geen
leesboek maar een serieuze kanjer van een kursus . Niet alleen de theoretische
kristallografie wordt zeer uitgebreid behandeld, maar ook toepassingen bij de studie van
mineralen . fysische eigenschappen van stoffen, optische kenmerken . Het laatste
hoofdstuk is een inleiding tot de X-stralenkristallografie .

	

[H . Dillen]

Amethyst

W. Liever, C . Weise Verlag, Mi nchen, 1994, ISBN 3-921656-33-8, 21.5 X 28.5 cm, 188
pp ., 150 kleurfoto's en talrijke andere figuren . Duitstalig . Prijs : 98 DEM. Gesigneerd
exemplaar.

Indien U zoekt naar "Alles wat U wilde weten over amethyst", dan is dit boek het
antwoord . Alle mogelijke facetten worden behandeld : geschiedenis, toepassingen ,
eigenschappen, vindplaatsen . Verschillende onderwerpen worden erg diepgaan d
behandeld : zo weet je na 7 bladzijden dat over de oorzaak van de kleur van amethys t
nog altijd discussie bestaat . ❑ok de postzegelverzamelaars komen aan hun trekken : er
bestaan blijkbaar massa's postzegels waarop amethyst prijkt .

De 150 kleurfoto's van amethyst gaan nooit vermoeien . De scepter-amethyst met
turkoois van Bihain, die al een paar jaar op de affiche van Intermineral (Liège) prijkt . zou
in dit boek niet misstaan . Een prachtig en interessant werk, wei nogal duur !

[H. Dillen]
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De la Meuse à !'Ardenne : themanummer LA CALESTIENNE

Het nummer 16 (1993) van dit tijdschrift is rijkelijk voorzien van mooie kleuren- en zwart -
witfoto's tezamen met verzorgde tekeningen . Het nummer omvat onderwerpen al s
geologie . mineralogie, fauna, flora en archeologie van deze bijzondere streek .

De term Calestienne slaat op een ongeveer 130 km lange kalksteenheuvelband va n
slechts 2 to 4 km breed tussen de Famenne en de Entre-Sambre-et-Meuse .
De geologische inleiding leert ons dat we met kalksteenafzettigen uit het Givetiaan te
maken hebben waarin door karstvorming grotten gevormd zijn (bijvoorbeeld Han-sur-
Lesse en Hotton) . De paleontologie behandelt de koraalrifvorming en aanwezig e
fossielen (lelies, schelpen . koralen) . Mineralogie en mijnbouw (ijzer, bariet, fluoriet, lood ,
pyriet en sfaleriet) worden in een historische context geplaatst . Duidelijke
vindplaatsgegevens komen echter niet voor .

Dit nummer is niet gericht naar de mineralogische liefhebber maar dient als algemen e
informatiebron voor de regelmatige bezoeker van de streek . Het kan enkel bekome n
worden bij de v .z .w. Entre Ardenne et Meuse, rue Baronne Lemonnier 96 te 558 0
Lavaux-Sainte-Anne na overschrijving van 550 BEF (inbegrepen verzendingskosten) o p
het rekeningnummer 088-2057007-20 van de v .z .w .

[J. Maertens]

Blondieau M., Minéraux et fossiles de la région de Rochefort, Han-sur-Lesse
et de ses environs, 1995

Dit zestig bladzijden rijke nummer is een bewonderenswaardig initiatief van een amateur -
mineraloog-paleontoloog . Het is rijkelijk voorzien van kleuren- en zwart-witfoto's va n
mineralen en fossielen . Het werk wordt verdeeld als fotokopie . wat bij de kleurenfoto' s
afbreuk doet aan hun contrast. Het werk is van de hand van dezelfde auteur, als dez e
van de geologisch-mineralogisch-paleontologische rubrieken in La Calestienne (zi e
beschrijving hiervoor) . Deze keer is het werk waardevol voor mineralogen e n
paleontologen . De verzorgde tekstindeling en bladschikking, duidelijke tabellen, vlotte
tekst maken het een aangenaam werk om te raadplegen .

De beschreven vondsten zijn het resultaat van meer dan 20 jaren veldwerk en studie . 50
(!) mineralen worden systematisch volgens geologische en geografische herkomst
geïnventariseerd en beschreven . Echter namen als "Wad" en "hydrohematiet" zijn
hopeloos verouderd . Een determinatie-eliminatielijst helpt de leek bij identificatie .

De paleontologie van de streek komt ruim en systematisch (geochronologisch) aan bod .
De naamgeving volgt Maillieux (1933) .

Een gedetailleerde vindplaatsenbeschrijving is een kroon op het werk en levert nuttig e
inlichtingen op voor de verzamelaar ter vervollediging van de vindplaatsenfiches of voo r
uitstappen .

U kan het werk bestellen bij Michel Blondieau, Val des Cloches 131, 6927 Tellin met
overschrijving van 530 BEF (inbegrepen verzendingskosten) op rekeningnummer 000-
0964487-16 . U kan het ook gewoon kopen bij hem op een mineralenbeurs in Walloni ë
aangevuld met een gezellige babbel met de vriendelijke auteur .

[J . Maertens]
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