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mka-kalender 
 
Vrijdag 4 januari 2002 

 

 
Maandelijkse vergadering in het Kultuurcentrum Reinaert, Eikenlei 41 te 2960 Sint-Job-
in-'t-Goor, om 20.30 h.  

 
Traditiegetrouw biedt de MKA haar leden op deze vergadering haar beste wensen aan, vergezeld 
van een glaasje babbelwater. Uiteraard verklappen we verder lekker niets ... buiten het feit dat het 
uiteraard de moeite waard zal zijn ! 
 

Vrijdag 11 januari 2002 

 
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 een 
gezellig babbeltje... Deze maand wordt versteend hout van Hoegaarden 
aangeboden. Meer details hierover vindt U elders in dit nummer.  

 
20.30 h 
 
 
 
 
We vergasten u met plezier op een rasechte "mineralenkwis" zoals alleen onze eigenste 
onverbeterlijke Ludo Van Goethem die kan brengen. Wie dit evenement reeds eerder overleefde, 
weet dat zowel zijn lachspieren als zijn grijze massa op deze avond tot het uiterste zullen gaan. De 
anderen kunnen we enkel aanraden om het eens aan den lijve te komen ondervinden. Uiteraard 
zijn er ook dit jaar tal van (troost)prijsjes in de wacht te slepen... 
 
 

Zaterdag 12 januari 2002 
 

 
Vergadering van de werkgroep edelsteenkunde in het lokaal Ommeganckstraat 26 te 
2000 Antwerpen, van 9.30 tot 12.00 h. 

Onderwerp : pleochroïsme 
Op deze vergadering gaan we na wat pleochroïsme is en hoe we het kunnen waarnemen. 
Deze vergadering kan ook boeiend zijn voor mineralenverzamelaars die wat meer willen 
weten over wat er zo allemaal met licht in een kristal kan gebeuren. Ook niet-
werkgroepleden zijn van harte welkom. 

Nieuwjaarsreceptie met 
MINERALENQUIZ 

Nieuwjaarsreceptie met... 
"Ondergrondse mysteries" 
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beurzen en tentoonstellingen 
 
 
 
5-6/1  F DIJON (21).  Palais des Congrès Dijon Bourgogne, 3 bd. de Champagne (richting centre 

Clémenceau). Beurs (M-F-E). 
6/1  D AUGSBURG. Aula der Reischleschen Wirtschaftsschule, Alter Postweg 86a. Beurs (M). 

<rlaubenbacher@aol.com> 
12-13/1 F SAINT-VALLIER (26).  Salle des fêtes. Beurs. 
12-13/1 F COULOMMIERS (77). 11, rue du Décauville. 
19-20/1 F ORLEANS (45).  Parc des Expositions, Prestige-zaal, rue du Pr. R. Schuhman (richting 

Zénith). Beurs (M-F-J-E). 
19-20/1 F DORNACH/MULHOUSE (68).  Salle du Lerchenberg, 11, rue du Cercle. Beurs (M-F-E) 
26-27/1 F DRANCY (93).  Espace culturel du Parc, Place Aristide-Briand. Beurs (M-F). 
26-27/01 F PARIS. Espace des Blancs Manteaux, 48, rue Vieille du Temple. Beurs. 
31/1-17/2 USA TUCSON. Diverse locaties. 
2-3/2  F VILLEMOMBLE (93). Théâtre Georges Brassens, 9, avenue Detouche. Beurs. 
2-3/2  F GUILHERAND-GRANGES (07).  Salle Agora. Beurs. 
2-3/2  A WIEN. Wiener Stadthalle, Halle E, Vogelweidplatz 14. 9-16 h. Beurs (M-F). 
9-10/2  F BOURG-EN-BRESSE (01). Parc des expositions, route du Pont-d'Ain. Beurs (M-F-J-E). 
9-10/2  F MONETEAU/AUXERRE (89).  Foyer communal Monéteau. Beurs (M-F-schelpen). 
16-17/2 F PERPIGNAN (66).  Palais des expositions. Beurs. 
17/2  B HUY. Hall Omnisports. 10-18 h. Beurs (M-F-J). 

 

24/2  BERCHEM.  Alpheusdal. Mineralenbeurs van ACAM (Schoten). 
  Info :  Mevr. S. Swaenen, Hoge Kaart 73, 2930 Brasschaat. 
    Tel. 03/6517926. 
    http://www/acam.be/fairs/intergem  -  <info@acam.be> 

 

 

 

Gebruikte afkortingen : M mineralen F fossielen J juwelen  
     S schelpen E edelstenen 
 
Hoewel deze beurzenkalender met de grootste zorg wordt samengesteld neemt de redaktie van 
Geonieuws geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de juistheid van de gegevens. 
Vooraleer een reis te ondernemen om een beurs te bezoeken raden wij U aan kontakt op te nemen 
met de organisatoren of de gegevens op een andere manier te verifiëren. Gegevens m.b.t. de 
organisatoren van beurzen kan U in de meeste gevallen bekomen bij het sekretariaat of de redaktie 
van Geonieuws, liefst per e-mail. 

Internationale beurs van mineralen en fossielen
16 maart 2002, van 10 tot 17 uur

Develsteincollege
Develsingel 5

NL-3333 LD  Zwijndrecht
Info + 31 182 538539

<henk.verhoeckx@wxs.nl>

Internationale beurs van mineralen en fossielen
16 maart 2002, van 10 tot 17 uur

Develsteincollege
Develsingel 5

NL-3333 LD  Zwijndrecht
Info + 31 182 538539

<henk.verhoeckx@wxs.nl>

Het bestuur van de MKA en de redactie van 
Geonieuws wensen U allen een  gelukkig nieuwjaar, 
met in de eerste plaats een goede gezondheid, en 
verder veel vondsten en veel leesgenot !  
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mka-nieuws 
 
Lidgeld 2002 
 
Heeft u uw lidgeld voor 2002 nog niet betaald ? Neen ? 
Doe het nog voor 20 januari 2002, dan blijft u Geonieuws toch nog zonder onderbreking 
ontvangen ! We vatten nog even de betalingsmodaliteiten samen : 
 

België Nederland Andere landen 

individueel 
21,00 EUR 

gezin 
26,00 EUR 

individueel 
26,00 EUR 

gezin 
31,00 EUR 

individueel 
26,00 EUR 

gezin 
31,00 EUR 

over te maken op 
bankrekening 

789-5809102-81 

over te maken op 
Nederlandse 

postgirorekening  
51 91 10 

 

internationaal 
postmandaat  

t.n.v. 

Mineralogische Kring Antwerpen 

Marialei 43 B-2900 Schoten 

t.n.v. M.K.A.  

A. Schoenmaekers 
Marialei 43  

B-2900 Schoten 

met vermelding van lidnummer en naam 

 
 

 

Personalia 

 
Door een vergetelheidje van de redacteur werd een belangrijk 
evenement uit 2001 nog niet aangekondigd : de geboorte, op 23 
mei 2001 van Rinji, zoontje van Chris en Herwig Pelckmans. 
 
Beter laat dan nooit : van harte gefeliciteerd ! De nieuwe genera-
tie mineralenverzamelaars komt eraan... 
 
Als compensatie voor de late aankondiging een leuk fotootje. 
 
 
 
 

Canadese mineralen bij Georges Claeys 
 
Op 18 en 19 januari 2002 organiseert Georges Claeys van 14 tot 18 h een kortingverkoop 
van mineralen van Mont-Saint-Hilaire en Saint-Clothilde, Québec, en van Yukon Territory 
in Canada. Adres : H. Bracqstraat 10, 9030 Mariakerke-Gent. Tel. 09 2273210, fax 09 
2276604, e-mail geonic@online.be, web-site http://user.glo.be/geonic/ 
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Op de algemene vergadering (8 februari 2002) hebben enkel de effectieve leden stemrecht 
(zie meest recente lijst in dit nummer).  Toetredende leden die alsnog effectief lid wensen te 
worden dienen een schriftelijke aanvraag te richten tot : secretariaat M.K.A., P. Van den 
Bemdenlaan 107, B-2650 Edegem.  Teneinde stemgerechtigd te zijn op de eerstvolgende 
algemene vergadering dient deze aanvraag uiterlijk op 31 januari 2002 aan de secretaris 
bezorgd te worden.  Gebruik hiervoor het formuliertje in dit nummer (of een fotokopie ervan). 
 

 
 

Effectief lidmaatschap 
 
Formulier (of kopie) op te sturen naar : Secretariaat M.K.A., P. Van den Bemdenlaan 107, B-2650 Edegem, vóór 31 
januari 2002. 

Ondergetekende (naam en voornaam), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , toetredend lid van 
M.K.A. vzw, wenst vanaf heden effectief lid te worden. 
 
Datum  . . / . . / . .  Handtekening  . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

 
 

Effectieve leden M.K.A. per 1/12/01 
 
1067 B Acda 
869 E Baens 
596 F Balck 
774 J Bastiaens 
318 P Bender 
298 H Bender 
233 P Bloch 
282 A Boxstaens 
689 G Claeys 
473 G Cornelis 
152 P d'Hanens 
203 M Daneels 
12 P De Strooper 
600 H Deplus 
14 H Dillen 
599 A Dyckmans 
802 G Edwards Van 
Muyen 
643 A Elsermans 
849 A Emmermann 
1055 V Geerdens 
506 P Gelaude 
750 L Gijselings 
1181 E Groensmit 
22 W Heirman 
894 F Hertman von 
Czerny 
1048 B Heymans 
255 R Hofkens 
24 W Israel 
615 J Jansen 

541 A Jaquet 
177 J Jensen 
122 L Jusgen 
1148 J Kalkhoven 
752 E Keppens 
634 J Kerstens 
929 F Kogeler 
567 R Loyens 
258 J Luyten 
472 J Maertens 
666 E Mans 
463 T Meyvisch 
699 L Mirakaj 
187 P Mutsaars 
61 E Op de Beeck 
796 M Pauwels 
603 G Peeters 
39 H Pelckmans-Ooms 
1146 M Put-Tetteroo 
388 A Quadens 
240 J Relecom 
851 H Reynders 
769 G Rogiest 
305 M Scherpereel 
94 E Schuybroeck 
568 J Sibtsen 
45 M Sluyts 
186 G Smedts 
417 L Staut 
176 M Staut 
864 C Struyken Boudier 

361 H Suls 
49 P Tambuyser 
48 J Tambuyser 
180 R Tanner 
668 F Tassignon 
50 M Terryn 
442 H Torfs 
52 G Troch 
729 L Vaeck 
569 C Van As 
201 I Van Dyck 
60 L Van Goethem 
62 P Van hee 
673 C Van Leijen 
1128 N Van Meirhaeghe 
745 F Van Meirvenne 
271 R Van Tassel 
147 W Van Tichelen 
840 A Van Wassenhove-

Segaert 
580 A Vanberghen 
70 A Vercammen 
71 F Verhallen 
232 E Vervloet 
455 R Vochten 
474 H Voorbraeck 
459 M Voorspoels 
77 B Wijns 
1125 H Zaaijer 

Algemene vergadering februari 2002 
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geo-nieuws kort 
 
 
 

Le règne minéral : Mont-sur-Marchienne (1) 
 
We willen deze maand Le Règne Minéral # 42 
eens extra in de kijker zetten, omdat het een 
schitterend en uitgebreid artikel bevat over de 
calcieten van Mont-sur-Marchienne, Henegou-
wen, België. Het artikel werd geschreven door 
Jean-Marie Jonville, Simon Philippo en Roger 
Warin (deze laatste is de voorzitter van de 
A.G.A.B., onze Luikse zustervereniging). 
 
De groeve van Mont-sur-Marchienne is wereld-
beroemd omwille van de prachtige en zeer grote 
calcietkristallen die er gevonden werden. Er 
werden verschillende MKA-excursies naar geor-
ganiseerd, maar helaas, in 1998 werd de groeve 
stilgelegd. De belangrijkste verdienste van dit ar-
tikel is dat voor het eerst op zo'n schaal de mor-
fologie van de calcieten van Mont-sur-Marchien-
ne beschreven wordt aan de hand van vele tien-
tallen kristaltekeningen en foto's. Het artikel telt 
bijna 30 pagina's, en daarom alleen al bieden we 
een samenaankoop van dit nummer. Daar bo-
venop is er nog een artikel met spectaculaire 
kleurfoto's van de eruptie van de Etna in juli 
2001 en enkele andere meer dan interessante 
artikels. De aanschaf van dit nummer laat u tevens toe eens op uw gemak kennis te 
maken met het tijdschrift, en misschien zelfs een abonnement te overwegen. 
 
Een abonnement kost (voor België) op dit ogenblik 60 EUR per jaar (6 nummers). Meer 
informatie hieromtrent kan u bekomen bij Editions du Piat, 1 bis, rue du Piat, F-43120 
Monistrol-sur-Loire, Frankrijk, of via e-mail bij de uitgever : baylelrm@wanadoo.fr 
 
Het nummer met het artikel over Mont-sur-Marchienne is een must voor iedere Belgische 
(en Nederlandse) verzamelaar, en wellicht zal het al gauw uitgeput geraken en een 
verzamelaarsitem worden. U kunt een exemplaar bestellen door 14 EUR per exemplaar 
over te maken op bankrekening 001-0985379-32 t.n.v. Henri Dillen, Doornstraat 15, B-
9170 Sint-Gillis-Waas. Nederlandse lezers maken hetzelfde bedrag over op de Neder-
landse giro-rekening (zie binnenkaft). Dit is de prijs bij afhaling op een vergadering. Indien 
u wenst dat het per post wordt doorgestuurd betaalt u 2 EUR meer (België) resp. 3 EUR 
meer (Nederland). Indien voldoende exemplaren kunnen besteld worden wordt de zaak 
iets goedkoper; een eventueel verschil zal u zoals gewoonlijk bij levering terugbetaald 
worden. 
 
Wenst u nog meer informatie ? Stuur even een e-mailtje naar <rik.dillen@skynet.be> 
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4M : "La carrière de Mont-sur-Marchienne" (2) 
 
De Waalse vereniging 4M (Montigny Le Tilleul) heeft onlangs een 3de uitgave 
gepubliceerd van "La carrière de Mont-sur-Marchienne, Hainaut, Belgique". Dit werk van 
Francis Hubert telt 94 pagina's met evenveel foto's, en is Franstalig. 
Alle onderwerpen die verband houden met de industriële activiteiten van vroeger en nu 
komen uitvoerig aan bod.  
De groeve wordt zowel geologisch, stratigrafisch en geografisch beschreven en 
gedocumenteerd door tal van tekeningen en tabellen.  
"La calcite dans tous ses états", vormt een apart hoofdstuk van 26 pagina's waarin alle 
voorkomens van dit mineraal worden beschreven. De kristaltekeningen, en de 5 pagina's 
met kleurenfoto's van calciet maken dit hoofstuk zeer aantrekkelijk. 
Wie dacht dat calciet het enige mineraal is dat kan gevonden worden heeft verkeerd 
gedacht. Ook deze mineralen worden één voor één behandeld en geïllustreerd. 
 
Als afsluiter worden de uitbatingen van Gralex in België beschreven en komt ook de 
manier van werk in een groeve aan bod. 
 
Voor wie mineralen van deze groeve in zijn verzameling heeft is deze syllabus met 
ringband een onmisbaar gegeven. 
 
Wie graag een exemplaar in zijn bezit wil hebben kan dit werk bestellen door, ten laatste 
op 31 januari 2002 17 euro te betalen op bankrekening 75-5989490-52 t.n.v. Richard De 
Nul, Churchilllaan 330, B-2900 Schoten, met de vermelding "Mont-sur-Marchienne". 
Indien u wenst dat het boek bij u thuis per post wordt afgeleverd moet u het bedrag 
verhogen met 2.5 euro voor verzendingskosten. 
 
 

Samenwerking met Mineralogical Society of America 
 
Na Rocks and Minerals heeft nu ook The Mineralogical Record een samenwerkingsak-
koord afgesloten met de Mineralogical Society of America. Of hoe stilaan professionele en 
amateur-verenigingen en initiatieven hand in hand kunnen gaan... 
 
Het akkoord houdt o.a. in dat MSA-leden 15 % korting krijgen op hun abonnement op de 
Mineralogical Record, de MR zal een stek krijgen op de web-site van de MSA (en vice 
versa), de MSA zal een plaatsje voorbehouden krijgen in de MR voor MSA-nieuws (en ce 
versa), en verder worden wederzijds kortingen gegeven aan elkaars leden bij de aankoop 
van publicaties.  
 

[bron : The Lattice 17(2), 1/18, 2001] 
 
 
 

Mineralogische reis naar Polen 
 
Waarschijnlijk voor de laatste maal organiseert het departement geologie van de 
universiteit van Wroclaw in 2002 enkele mineralogische excursies in Polen : 
 18/5-26/5 Silesië en Krakau (5 vindplaatsen en 2 groeven, 690 EUR 
 7/7-13/7 Tsjechië en Silesië, 490 EUR 
 1/9-8/9  Barnsteen-reis in het gebied van Danzig, 690 EUR 
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Geïnteresseerden nemen ten laatste op 28/2/2002 rechtstreeks contact op (Engels of 
Duits) met Uniwersytet Wroclawski, Pracownia Uslug Geologiczuych, pl. Maxa Borna 9, 
PL-50204 Wroclaw. Fax 0048 71 3552288. 
Deze reizen worden door deze groep al sinds 13 jaar georganiseerd en zijn naar het 
schijnt bijzonder interessant. Wie meegaat doet uiteraard achteraf zijn relaas in 
Geonieuws... 
 
 

Tom Warren overleden 

 
Op zondag 4 november 2001 overleed Tom Warren, zowat de 
peetvader van de fluorescentie in de mineralogie, in de leeftijd 
van 98 jaar. Zo schadelijk zijn UV-stralen blijkbaar toch ook 
weer niet... Hij richtte in 1932 Ultra-Violet Products, Inc. 
(tegenwoordig UVP, Inc.) op. Tom is sinds de oprichting van de 
Fluorescent Mineral Society, waarvan verschillende MKA-leden 
lid zijn, een van de bezielers geweest van deze vereniging. Het 
Thomas S. Warren Museum of Fluorescent Minerals in 
Ogdensburg, New Jersey, werd trouwens naar hem genoemd. 
Dit museum ligt vlak bij het Sterling Hill Mining Museum. Meer 
informatie vindt u op het web : http://www.sterlinghill.org/warren/index.htm 
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uit onze tijdschriften 
 
 
 
* LE REGNE MINERAL # 39, 06.01 
 
5-17  Axinite pyrénéenne (massif du Néovielle, 

Hautes-Pyrénées, FR) 
18-24  J.J.F. Béhier (1903-1963) et sa collection de 

minéraux 
37-41  Exposition "Diamants" 
42-46  Les macles de quartz de la région 

d'Andilamena, Madagascar 
48-49  Pourquoi collectionner ? 
51-52  Nouveaux minéraux (ferrokinoshitalite, zalesi-

ite, thomasclarkite-(Y), gerenite-(Y), kenhsuite, 
juanitaite, bakhchisaratsevite, magnesiofoitite) 

 
* GEOLOGY TODAY 17(1), 02.01 
 
22-24  Crystal Geyser - Utah's cold one 
24-28  High-Arctic glaciers as analogues for glacial 

landform development in Britain 
32-35  Mineralogical composition of atmospheric 

airborne particulates 
 
* GRONDBOOR & HAMER 55(3), 04.01 
 
20-24  Staring en zijn Delftse geologiecolleges in 

1863. 
 
* GEODE 26(2), 05.01 
 
9-12  Edele stenen (14) 
 
* MINERAUX ET FOSSILES 27(295), 05.01 
 
5-11  Ouro Preto, capitale de l'or "noir" 
12-14  Une mine emblématique, Chico Rei (Brésil) 
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kwarts in versteend hout 
van hoegaarden 

 
werner  heirman 

 
Hoegaarden, anno 2000 : alweer worden de heuvels genivelleerd ter hoogte van de 
autosnelweg Brussel-Luik, deze keer voor de aanleg van de hoge-snelheidstrein. En 
alweer komt de laag met het beroemde fossiele bos te voorschijn ! 
 
Dat was reeds zo in 1971, en vijf jaar later opnieuw, met de aanleg van een semi-ringweg 
van Tienen naar de autosnelweg. We mogen wel degelijk spreken van een fossiel bos : P. 
Laga heeft met zijn team van de Geologische Dienst van België een 86-tal boomstronken 
in situ gelocaliseerd. 
 
 
Ontstaan van versteend hout 
 
Bij het fossiliseren van hout kan, naargelang van de chemische en fysische processen die 
zich voorgedaan hebben, steenkool gevormd worden, of bruinkool, git of verkiezeld 
(versteend) hout. 
 
Hout is een relatief harde substantie, maar wordt toch gemakkelijk aangevreten door 
bacteriën en schimmels. In aanwezigheid van vocht rot dood hout weg. Onder heel 
speciale omstandigheden kan het weefsel echter vervangen worden door o.a. kwarts door 
impregnatie met oplossingen die materiaal bevatten afkomstig van gesteenten in de 
omgeving. 
 
Dat kan gebeuren indien de actie vocht / bacteriën / schimmels wordt uitgeschakeld, 
bijvoorbeeld door een snelle bedekking van het materiaal door sediment, modder, zand of 
vulkaanas. Wanneer geen zuurstof meer aanwezig is wordt de ontbinding van het  
 
 
Ontsluiting met versteend hout in Hoegaarden. Foto J. Leloux (maart 2000). 
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houtweefsel afgeremd of zelfs geheel stopgezet. Grondwater met daarin opgeloste 
mineralen (o.a. colloidaal silicium(hydr)oxyde) kan nu het hout impregneren. 
siliciumdioxide wordt aangerijkt, en begint geduldig het materiaal te vervangen. Dit 
gebeurt heel minutieus, bijna molecule per molecule, zodat de morfologie van de 
houtcellen na de vervanging door siliciumdioxide zo goed als behouden blijft, zelfs op 
microschaal. Dit proces noemt men petrificatie of verstening. 
 
Het proces verloopt soms zo perfect, dat men door middel van slijpplaatjes vaak de 
houtsoort kan determineren door vergelijking met bestaande houtsoorten. Zo heeft men 
ontdekt dat de eik (quercus) bestaat sinds het Eoceen, de palm (palmoxylon) sinds het 
Krijt. Een fossiele palm-doorsnede toont duidelijk de vaatbundels als zwarte stippen over 
het ganse oppervlak.  
 

Voor wie het mechanisme van het ontstaan van verkiezeld hout meer in detail wil 
begrijpen is het nuttig even stil te staan bij enkele facetten van zgn. "kiezelzuur" en 
colloidale "oplossingen". In feite is het vervangen van organisch materiaal door 
siliciumdioxide een redelijk ingewikkeld proces, waarbij heel wat subtiele 
evenwichtsreacties te pas komen. Een klein verschilletje in de pH van het water, de 
temperatuur, de samenstelling is voldoende om het proces zeer drastisch te 
beïnvloeden. 
 
Kwarts lijkt onoplosbaar in water, maar dat klopt niet helemaal. De natuur heeft er 
wel wat trucs op gevonden om silicium in oplossing te houden. Siliciumdioxide komt 
als zodanig in een waterige oplossing niet voor, tenzij als fijne suspensie. In water 
komt eerder kiezelzuur (metakiezelzuur) voor, en daarvan afgeleide polymeren. 
 
Metakiezelzuur, H2SiO3, een gehydrateerde vorm van SiO2, kan door afsplitsing van 
watermoleculen polymeer-ketens vormen : 
 
 
 
 
 
 
Als algemene formule zou men kunnen schrijven SiO2.nH2O. Uit zulke opgeloste 
kiezelzuren kunnen onder welbepaalde omstandigheden opnieuw SiO2-moleculen 
afgescheiden worden, het belangrijkste bestanddeel van versteend hout. 
 
Een "oplossing" van metakiezelzuur is in feite geen oplossing in die zin dat het 
opgeloste materiaal tot op de molecule of ionen afgebroken is, maar een 
zogenaamde "colloïdale" oplossing. Dat houdt in dat de deeltjes zowat het midden 
houden tussen moleculen en gesuspendeerde deeltjes : de grootte van de deeltjes 
ligt namelijk in het nanometergebied. De stabiliteit van zo'n colloïdale oplossing 
hangt af van de omstandigheden. Onder bepaalde omstandigheden kan ze 
uitvlokken, wat wil zeggen dat vaste bestanddelen gaan aggregeren en als de 
deeltjes groot genoeg zijn slaan ze neer. Dat is wat o.a. bij het ontstaan van 
verkiezeld hout gebeurt. 
 
Een andere belangrijke eigenschap is het feit dat zulke colloïden vaak geladen zijn. 
Zulke colloïden vlokken gemakkelijk uit in aanwezigheid van tegengesteld geladen 
colloïden, zoals in dit geval ijzer- of aluminiumhydroxiden. 
Na uitdrogen kan, afhankelijk van de omstandigheden het kiezelzuur verder 
ontwateren tot het uiteindelijk nagenoeg watervrije kwarts wordt. Meestal gaat het 
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om micro- of cryptokristallijne kwarts, wat men chalcedoon noemt (met allerlei 
romantische, spitsvondige en minder goed gevonden niet officiële andere namen). 
Soms wordt de gel zodanig ontwaterd, dat opaal gevormd wordt, wat ook luistert 
naar de formule SiO2.nH2O. 
 
 

Mineralogie van versteend hout 
 
Er is wel degelijk een verband tussen mineralen en fossielen : fossielen zijn immers 
opgebouwd uit mineralen. De paleontoloog zal natuurlijk in de eerste plaats 
geïnteresseerd zijn in de morfologische kenmerken van een fossiel, de mineraloog in de 
chemische samenstelling van het materiaal en de kristalstructuur van de mineralen. Het 
belangrijkste bestanddeel van fossiel hout is een of andere vorm van kwarts, met 
voornamelijk allerlei chalcedoonvariëteiten, maar ook opaal, zelfs hier en daar van zo'n 
uitstekende kwaliteit, dat hij uitbundig gebruikt wordt als edelsteen. Zo komt opaal voor in 
wormgangen van het versteend hout van Aalter. De spectaculairste opaal in fossiel hout 
komt van Virgin Valley in Nevada, USA. 
Het houtweefsel kan ook door andere minerale substanties vervangen zijn dan kwarts, 
zoals bv. azuriet, bariet, dolomiet, hematiet, malachiet, pyriet, uraniniet, sideriet, vivianiet 
enz., maar dat zijn dan echt wel zeldzaamheden. 
 
In holten en spleten in versteend hout vinden we ook nog een heleboel mineralen, die in 
dit geval echter niet hebben bijgedragen tot het fossiliseringsproces : aragoniet, borniet, 
calciet, cerussiet, chalcopyriet, chalcosien, chrysocolla, covellien, dolomiet, fichteliet, 
flagstaffiet, fluoriet, gips, goethiet, goud, hematiet, humboldtiet, hydromagnesiet, gedegen 
koper, langiet, marcasiet, melliet, nesquehoniet, newberyiet, uraniniet, posnjakiet, pyriet,  
 
 
 
 
Versteend hout in Petrified Forest, Holbrook, Arizona, USA. Foto Rik Dillen (1997). 
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pyrrhotien, ramsdelliet, schulenbergiet, sideriet, stepanoviet, tenoriet, vivianiet, volborthiet, 
sfaleriet. 
 
Wellicht niet vreemd aan het feit dat het om fossiel materiaal gaat vinden we inderdaad in 
deze lijst een paar namen van organische mineralen (fichteliet, flagstaffiet, stepanoviet 
e.d.). 
 
Vindplaatsen van versteend hout 
 
Er zijn talrijke bekende vindplaatsen van versteend hout verspreid over de hele wereld, en 
zoals gewoonlijk komt het mooiste en het grootste uit de Verenigde Staten. We hebben 
het natuurlijk over het "Petrified Forest" National Park in Arizona, maar er zijn nog tal van 
andere vindplaatsen van versteend hout in de Verenigde Staten en in de rest van de 
wereld. 
 
Enkele belangrijke Europese vindplaatsen van versteend hout : 
 Duitsland : St-Wendel, Steinhardt, Finkenheerd, Vallender Wackendorf enz; 
 Groot-Brittannië : Craigleith, eiland Wight, Whytbi e.a. 
 Frankrijk :  Val d'Ajol, Fréjus, Grand Pressigny 
 Griekenland : Eiland Lesbos, Lemnos 
 Hongarijë : Matra gebergte, N. van Gyongyos 
 Nederland : Deurne (bij Eindhoven) en in diverse grintgroeven 
 Rusland :  Akhaltsykh (Transcaucasië), Kirov 
 Tsjechië :  Nova Paka 
 
Petrified Forest, gelegen in het noord-
oosten van Arizona, is sinds 1962 een 
"National Park", wat inhoudt dat het zéér 
strikt beschermd is. Je mag er zelfs geen 
stukje versteend hout van een vierkante 
millimeter meenemen, hoewel het gebied 
van vele vierkante kilometer ermee 
bezaaid is. En geloof me vrij, de controle 
is er bijzonder scherp : bij het 
buitenrijden van het park wordt je auto 
zelfs aan de onderkant bekeken met 
spiegels. Een praktisch probleem was 
dat wij een paar stukjes versteend hout 
hadden gevonden ver buiten het park, en die lagen al voor we het park binnenreden in de 
auto. In zo'n geval moet je dat gewoon aangeven bij het binnenrijden, en dan krijg je daar 
vlot een bewijsje voor. Alles verloopt er bijzonder strikt, maar correct. Het park is een 
kleine 50 km lang (van noord naar zuid) en maximaal een 20-tal km breed. 
 
In het trias groeide in het tropische woud vooral boomvarens, en de belangrijkste 
boomsoorten waren araucarioxylon, van het geslacht van de araucaria, en bomen van de 
familie van de calamites en phlebopteris. In tegenstelling tot de vrij homogene beige kleur 
van het hout van de streek van Tienen, vertoond het fossiel hout van Petrified Forest een 
zeer grote variëteit in kleur en structuur, met allerlei tinten van bruin, rood, geel, grijs, 
zwart, wit, groen... Sommige fossiele boomstammen die zomaar verspreid op de harde 
bodem liggen zijn tientallen meter lang. Naast fossiel hout komen in het gebied tal van 
andere fossielen voor, o.a. van diverse "-saurussen" (S. Ash, 1990). 
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Versteend hout in België 
 
Vermits we ons in dit tijdschrift 
bezighouden met mineralogie, 
en niet met paleontologie beper-
ken we ons tot enkele voorbeel-
den. 
 
In het Devoon komen de eerste 
boomvarens (asterotheca) en de 
zegelboom (sigillaria) voor. La-
ter, in het Perm, volgen de 
naaldhoutsoorten (cordaites) en 
ook andere boomvarens (glos-

sopteris) en calamites (annularia). Dan volgt het Trias met de ginkgophyten en cyado-
phyten (nilssonia). La Calamine (Kelmis) levert naaldhout uit het Krijt. In Hoegaarden en 
omgeving wordt coniferenhout gevonden (glyptostrobus), en in Aalter vinden we de palm 
(palmacites) uit het Tertiair. Veel versteend hout is als zodanig te herkennen, bv. eik, 
kerselaar, sequoia, ahorn, plataan, walnoot enz. 
 
Ook in België komt versteend hout voor, en zelfs op meerdere plaatsen. Op het gebied 
van een mooie tekening is versteend hout van La Calamine (Kelmis) het vermelden 
waard. Op het gebied van de afmetingen van de gevonden stukken is het gebied 
Hoegaarden - Kumtich - Landen het spectaculairst, met stukken van enkele meter lang en 
een diameter van 60 cm, tot 1 à 2 ton zwaar ! Dit geldt ook voor Beernem bij Brugge. In 
Aalter heeft men versteende palmbomen gevonden. Op deze plaats komt ook het enige 
Belgische opaal voor, als opvulling in wormgangen. 
 
Op de opgespoten gronden van het kanaaldok te Berendrecht vonden we donkerbruin 
(ijzerhoudend) versteend hout. In de kleigroeven van Rumst waren kleine stukjes 
versteend hout te vinden in de groenzandenlaag. Verder vermelden we nog Niel 
(versteend hout in septaria), Beernem en het bos van Trooz, bij Luik. 
 
Er werd reeds melding gemaakt van een fossiel woud in 1888 in een steengroeve te 
Overlaer. Men ontgon er zandsteen die zich onder een laag fossiel hout bevond. Dit was 
ook geldig voor een groeve in Landen (1905). In 1909 werden reeds vondsten van fossiel 
hout beschreven door A. Ledoux. Ook in 1943 werden er weer fossiele boomstronken in 
de streek opgegraven (Stockmans F. en Willière Y.). In 1971 werd de autosnelweg 
Brussel-Luik aangelegd. Ter hoogte van Hoegaarden-Kumtich werd grond met fossiele 
boomstronken vrijgemaakt met graafmachines en per vrachtwagen naar op te vullen 
dalen gebracht waar het materiaal weer gestort werd. Het in die tijd zeer populaire TV-
programma "Echo" maakte er zelfs een reportage over, maar in die tijd was de publieke 
belangstelling voor zoiets eerder beperkt (Taes, R., 2001). 
 
Vijf jaar later, in 1976, was er opnieuw sprake van vondsten van versteend hout bij de 
aanleg van een semi-ring rond Tienen. Het versteend hout kwam toen uit een kleine 
zandgroeve op een 100-tal meter van de verkeerswisselaar van de autosnelweg met de 
baan Tienen-Charleroi. Ook uit die groeve zijn zeer veel stukken versteend hout in 
verzamelingen terechtgekomen. 
 
Met de aanleg van de hoge-snelheidsspoorlijn evenwijdig met de autosnelweg werden de 
interessante lagen wéér aangesneden. De Belgische Geologische Dienst was er deze  
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Fossiele boomstronken in situ in Hoegaarden. Foto's J. Leloux (maart 2000). 
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keer tijdig bij om een aantal interessante complete boomstronken van de ondergang te 
redden. Zij hebben met veel moeite en doorzettingsvermogen heel wat grote knapen tot 
enkele ton zwaar kunnen bergen. Die zouden later tentoongesteld worden in een "Geo-
site", dichtbij de plaats van herkomst. Hopelijk zullen we ze daar snel kunnen gaan 
bewonderen. 
Een ontsluiting als deze is steeds een lust voor de geologen. De doorsnede van de heuvel 
vertoont een zeer duidelijke stratigrafie, met verschillende zandlagen die doorgaans goed 
van elkaar te onderscheiden zijn. Onderaan de ontsluiting zijn witte laagjes zand 
afgewisseld met bruine. De fossiele bomen komen voor in de hoogstgelegen bruine 
zanden. Nog hoger ligt een grijze zandlaag, en de toplaag is een dikkere laag grof groen 
zand. De groene kleur wordt veroorzaakt door glauconiet. De formatie van Brussel waarin 
zich deze groene zanden bevinden is waarschijnlijk uit zeewater afgezet in getijdegeulen. 
De onderliggende zanden en silten zijn alle rivierafzettingen. 
 
Niet de ganse structuur van de bomen is bewaard gebleven. In feite werden voornamelijk 
de stronken, tot zowat een halve meter boven het wortelstelsel gefossiliseerd. Diepere 
delen en de hogere delen van stam en kruin zijn weggerot. De bomen stonden op een 
paar meter van elkaar, en hier en daar zijn nog stukken stam gevonden, sommige met 
een diameter van meer dan een halve meter ! Het voorkomen van dergelijk versteend 
hout is niet beperkt tot deze ontsluiting, maar strekt zich in verschillende richtingen uit 
over ten minste 10 à 20 km. 
 
Zeer dunne jaarringen tonen aan dat sommige van deze bomen tot 1000 jaar oud moeten 
zijn geweest. Dat doet natuurlijk onmiddellijk denken aan de 1000 jaar oude sequoia's uit 
California, en inderdaad, wellicht waren de versteende bomen verwant, en behoorden ze 
tot de taxodiumachtigen (Florida) en de Glyptostrobus (China). Merkwaardig is het feit dat 
fossielen van de Glyptostrobus reeds bekend zijn van in 1909, terwijl de levende soort pas 
in 1944 ontdekt werd in China ! (R. Taes, 2001). Het subtropische woud waarvan wij nu 
de resten aantreffen dateert van ongeveer 55 miljoen jaar geleden. Je zal er niet ver naast 
zijn als je de volgende gegevens op je steekkaart aanbrengt : taxodiaceae sp. (orde van 
de coniferales), Landeniaan (Tertiair). Vaak wordt meer specifiek de naam  taxodioxylon 
gypsaceum op dit materiaal geplakt, maar de naamgeving en classificatie van deze 
houtgroepen is nog niet voldoende gevorderd om het hout tot op de soort te determineren. 
 
 
Kwarts in versteend hout van Hoegaarden - Kumtich - Landen 
 
Reeds in de tijdelijke zandwinningsgroeve van Hoegaarden in 1976 konden we vaststellen 
dat er in de spleten en holtes van het fossiel hout mooie beige gekleurde 
kwartskristalletjes voorkwamen, tot maximaal 8 mm groot. Bij nader onderzoek van een 
hele rits stukken viel het op dat er een vrij grote diversiteit is met betrekking tot de 
morfologie van deze kristalletjes. Vele kwartskristalletjes zijn dubbel beëindigd, los of 
gegroepeerd. 
 
Merkwaardig is het voorkomen van insluitsels van houtrestanten in de kwartskristalletjes. 
Vaak zijn kristalletjes parallel gegroepeerd, en wel in de richting van de oorspronkelijke 
houtvezels. Soms vormen talrijke kortprismatische kristalletjes parallelvergroeide 
aggregaten op puntige houtresten. Het lijken wel epitactische overkorstingen... 
 
Ook komen fantoom-effecten voor, waarbij de kern van zulke kristallen beigekleurig is met 
een heldere omhulling. Frekwent komen min of meer kruisvormig vergroeide aggregaten 
voor, en ook scepterkwartsen ontbreken niet ! We hebben ook kwartskristalletjes 
gevonden met een donkerbruine kern, zoals rookkwarts en een meer heldere omhulling. 
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Mogelijk hebben we ook een mini Japanse tweeling aangetroffen, maar zekerheid krijgen 
we pas na een precieze hoekmeting, en die werd nog niet uitgevoerd. Sommige vlakken 
zijn in ronde vlekjes aangeëtst. 
 
Interessant zijn ook kristalletjes die in de geschiedenis ooit gebarsten zijn, waarna de 
barst weer terug geheeld is met glasheldere kwarts. Ook zeer kortprismatische kristallen 
komen voor, vaak gegroepeerd, waarbij dan bijna uitsluitend de piramidale topvlakken te 
zien zijn. 
 
Bijzonder merkwaardig zijn mini-geodes van 0.5 à 2 mm diameter, waarvan de wanden 
bezet zijn met minuscule kwartskristalletjes. Mogelijk gaat het om kleine holtes die in het 
oorspronkelijke hout aanwezig waren ten gevolge van houtkevertjes of andere 
organismen. Ook treffen we in de stukken versteend hout soms goed herkenbare 
wormgangen aan, al dan niet met kwartskristalletjes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Houtcellen zichtbaar in een 
kwartskristal van 6 mm lang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kwartskristalletjes tot 

maximaal 3 mm lang in 
groepjes van enkele 

tientallen tot duizenden, 
meestal georiënteerd 

parallel aan de houtvezel 
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Kwartskristallen gegroeid op puntige houtresten, 
parallel met de oorspronkelijke houtvezels. 
 

 
 

 
Fantoomkristallen met 
beigekleurige kern met 
herkenbare houtcellen en 
heldere omhulling 
 
 
 
 
 

 
 
Kwartskristallen (4 mm) vergroeid 
in een hoek van nagenoeg 90°. 
Misschien gaat het wel om een 
Japanse tweeling, maar daar zijn 
nauwkeurigere hoekmetingen 
voor nodig. 
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Kruisvormige vergroeiingen van  
kwartskristallen tot 6 mm lang   
 
 
 

 

Sferische aggregaatjes (1 mm)  
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Kwartskristallen tot 1.5 
mm met slechts één stel 
rhomboëdervlakken als 
eindvlakken 

 
 
 
 
 
 
 
 

Scepterkwarts  
(7 mm lang) 

Gebarsten kristal 
terug geheeld met 

glasheldere kwarts 
(6 mm lang) 
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Mini-geodes, mogelijk hol-
ten van houtkevertjes met 

wanden begroeid met 
kwartskristalletjes. 

Diameter van de holtes 
0.5 tot 2 mm. 

 
 
 

 
 

Gang van een worm of 
houtkever 
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De meest uitgebreide informatiebron is natuurlijk zoals steeds het internet. Een zoektocht 
naar "Petrified wood" (Google, 16/11/2001) leverde meer dan 15000 hits op, waarvan 
opmerkelijk veel relevante, en "Versteend hout" was toch goed voor meer dan 100 hits ! 
 
Voor wie zich sterk voor versteend hout interesseert is er zelfs een e-mail-lijst over dit 
onderwerp : u kan inschrijven door een blanco e-mail te zenden aan <petrifiedwood-
subscribe@egroups.com> 
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Een fossiele boomstronk in situ in Hoegaarden. Foto J. Leloux, maart 2000. 


