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Titelpagina :
Goudstaven gerecupereerd uit het wrak van de S.S. America, tentoongesteld op de Main Show in
Tucson ter gelegenheid van het gouden jubileum van deze beurs in 2004. Foto Rik Dillen.

MKA-kalender
In mei zijn er traditiegetrouw geen vergaderingen wegens
Minerant 2006

MINERANT 2006
6 en 7 mei
Antwerp Expo (ex-"Bouwcentrum")
Jan Van Rijswijcklaan - Antwerpen
http://www.minerant.org/mka/minerantnl.html
Voor meer informatie over Minerant kun je terecht bij Guido Cornelis,
Karel Van de Woestijnestraat 4, 2660 Antwerpen-Hoboken.
Tel. 0486 301163, e-mail guidocornelis@pandora.be

Zaterdag 20 mei 2006
Mineralogische zoektocht naar Beez en/of Leffe.
Meer informatie verder in dit nummer.

Meer dan ooit : uw aandacht voor Minerant !
Uw actieve hulp is dit jaar dan ook weer meer ONMISBAAR !
Wat praktische informatie
• Het toegangsgeld is 3 €. Maar wees gerust : leden van de MKA, alsook de inwonende
gezinsleden van de MKA-leden met een gezinslidmaatschap, hoeven niet te betalen
(maar zij mogen dat natuurlijk vrijwillig wel doen...). Ook kinderen tot 12 jaar genieten
van gratis toegang.
• Er is extra man- of vrouwkracht nodig, o.a. voor de tickettenverkoop. We zullen met
een vooraf afgesproken beurtrolsysteem werken.
• De bar wordt door onszelf uitgebaat. Ook hier is hulp dus meer dan welkom.
• Er is overvloedig parkeergelegenheid in de buurt. De zaal is per auto, te voet en met
het openbaar vervoer bijzonder gemakkelijk te bereiken.
Meer dan ooit hebben we dit jaar de hulp nodig van alle leden, sympathisanten, zusterverenigingen en iedereen die we kunnen bereiken om ons te helpen de informatie over
Minerant te verspreiden. Er zijn affiches en strooibiljetten beschikbaar. Doe a.u.b. je
uiterste best om met die middelen de meest efficiënte publiciteit te maken. Stuur eGeonieuws 31(5), mei 2006
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mailtjes rond, en we zijn tegen e-kettingbrieven...
maar het is voor de goede zaak. Nét zoals

vorig jaar is het ook deze keer van vitaal
belang dat er véél volk komt. Alvast onze beste dank voor de steun.
Minerant 2006 gaat door in "Antwerp Expo" (ex-Bouwcentrum), Jan Van Rijswijcklaan 191
in Antwerpen. Deze zaal is net ten zuiden van de Antwerpse Ring gelegen. Antwerp Expo
(vroeger "Bouwcentrum") is sinds 1958 hét tentoonstellingspark van Antwerpen en de
belangrijkste infrastructuur voor beurzen, evenementen en congressen. Het centrum van
4 hectare heeft 22.120 m² infrastructuur voor evenementen. Antwerp Expo verwelkomt elk
jaar meer dan 50 beurzen en evenveel vergaderingen, evenementen en conferenties; een
trefpunt voor 7.000 ondernemingen en 1.200.000 bezoekers…
Antwerp Expo maakt deel uit van een groep, "Mexico" ("Meetings, events, exhibitions &
congress centres"). Antwerp Expo ligt op het kruispunt van de prestigieuze Van Rijswijcklaan en de Antwerpse Ring. In de stad en toch ook bij de autosnelweg : een unieke combinatie. Nu de werken aan de Antwerpse Ring helemaal achter de rug zijn ben je op een
wip aan Antwerp Expo. Antwerp Expo heeft zijn eigen haltes van het openbaar vervoer,
met verbindingen in minder dan 10 minuten naar het centrum van de stad.

Oriëntatie-hulp :
Met de trein rij je tot Antwerpen Centraal Station. Daar neem je (ondergronds, in het station) tram
2, richting Hoboken, die voor de ingang van Antwerp Expo stopt (ongeveer 10').
Tram en busverbindingen :
Tram 2 :
Bus 17 :
Bus 22 :
Bus 25 :
Bus 26 :
Bus 27 :
Bus 38 :
Bus 298 :

Linkeroever - Centraal Station - Antwerp Expo (Bouwcentrum) - Hoboken
Centraal station - Antwerp Expo (Bouwcentrum) - Wilrijk - UZA
Groenplaats - Antwerp Expo (Bouwcentrum) - Valaar - Wilrijk - Bloemenveld
Groenplaats - Antwerp Expo (Bouwcentrum) - Wilrijk - Universitair Ziekenhuis
(UZA)
Groenplaats – Antwerp Expo (Bouwcentrum) - Wilrijk - Neerland - Aartselaar
Centraal Station - Antwerp Expo (Bouwcentrum) - Valaar - Middelheim
Merksem - Antwerp Expo (Bouwcentrum) - Antwerpen Zuid
Berchem - Antwerp Expo (Bouwcentrum) - Boom

Met de auto :
• Vanuit Nederland en Hasselt/Liège : uitrit "Wilrijk" op de Antwerpse Ring R1 geeft direct
aansluiting op de Vogelzanglaan

• Vanuit Gent : uitrit 5 "Wilrijk/Berchem" op de Antwerpse Ring R1, rechts : Gerard Legrellelaan,
rechts : Vogelzanglaan
• Vanuit Mechelen/Brussel (E19) : uitrit 5a "Berchem", links : Singel, terug links Gerard
Legrellelaan, rechts Vogelzanglaan
Gratis parkeergelegenheid : Vogelzanglaan, G. Legrellelaan, Desguinlei

Nog meer praktische informatie :
Meer informatie over Antwerp Expo vind je op http://www.mexicocentres.be/

Stadsplan Antwerpen : http://stadsplan.antwerpen.be/, zoek "Bouwcentrum"
Parkeergelegenheid in de omgeving van Antwerp Expo :
http://www.mexicocentres.be/upload/documents/parking_antwerpen.pdf
Meer informatie over Minerant op :

http://www.minerant.org/mka/minerantnl.html
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Minerant-helpers : schrijf je in op de planning !
Om de taakverdeling tijdens Minerant wat te stroomlijnen maken we al enkele jaren vooraf
een duidelijke planning op. Als je één van volgende taken wilt uitvoeren, laat de secretaris
dan vooraf (nu dus) weten waarvoor en wanneer je beschikbaar bent. Een overzicht van
de planning wordt later verdeeld. We rekenen er dan op dat je op die momenten effectief
aanwezig bent. Enkele taken :
• vrijdag 5 mei, vanaf 8 h : opbouw
• zaterdag 6 mei en zondag 7 mei, van 9 tot 18 h :
ticketverkoop - secretariaat - bar - afwas - broodjes smeren
• zondagavond 7 mei, vanaf 18 h : opruimingswerken !
Geef uw voorkeur (taak, tijdstip/pen) door op de volgende vergadering aan Hugo, per
e-mail secretariaat@minerant.org, of via tel/fax 03 4408987. Doen ! Ook als het maar
voor één uurtje kan !

Kom indoor goudpannen op
MINERANT !
Ervaar eens het genot om zelf
goudschilfertjes uit een
emmertje zand te pannen !
Geonieuws 31(5), mei 2006
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MKA-nieuws
In memoriam : Elisabeth Isselée
In het vorige nummer vermeldden we al het overlijden
van mevrouw Elisabeth (Betty) Isselée op 12 februari.
Hierbij nog een kleine herinnering aan Betty, die ons
veel te vroeg heeft moeten verlaten.

Lidkaarten
In bijlage bij deze Geonieuws ontvangt u de lidkaart voor 2006. Op MINERANT zal ze
weer van pas komen : de leden hebben immers gratis toegang op vertoon van de lidkaart!
Indien u een gezin-lidmaatschap heeft, staat er een "G" achter uw lidnummer. Op de lidkaart staan dan de namen van alle geregistreerde "mineralogisch geïnteresseerde gezinsleden". Al deze personen hebben recht op gratis toegang. Indien deze namenlijst niet
meer actueel zou zijn, geeft u de correcties door aan de secretaris. Ook op MKA-uitstappen zijn enkel de geregistreerde gezinsleden gedekt door de verzekering. Je hebt er dus
alle belang bij dat de gegevens in ons bestand volledig en correct zijn.

Webnieuws - nieuwtjes van onze website

Paul Tambuyser

Onze website wordt bijna op dagelijkse basis onderhouden. Alle hyperlinks naar andere
sites (en dat zijn momenteel bijna 2000 !) worden op regelmatige tijdstippen gecontroleerd. We hebben daar weliswaar de nodige software voor, maar dat neemt niet weg dat
ook de inhoud van de betreffende sites nu en dan eens moet getoetst worden. Dankzij de
assistentie van Regina Tambuyser als hulpwebmaster loopt dit vlotter dan ooit. Als eerste
werd de pagina met links naar andere verzamelaars onder handen genomen en die is nu
weer helemaal up-to-date.
Hyperlinks naar websites van mineralenverzamelaars staan op:
http://www.minerant.org/collectors.html
e-min
Steeds meer mineralenverzamelaars vinden de weg naar e-min, onze Nederlandstalige
discussielijst over mineralogie en mineralen verzamelen. Vanaf februari 2006 worden
maandelijks alle berichten die op e-min verschijnen, gearchiveerd. Op die manier kan iedereen nog eens nalezen welke onderwerpen reeds besproken werden.
Nog geen lid van e-min? Kijk dan snel op de e-min-pagina en meldt u gratis aan :
http://www.minerant.org/MKA/e-min.html
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MKAweb
Een aantal pagina's op onze website worden
beschermd door een wachtwoord. Dit zijn de
pagina's die behoren tot MKAweb, het gedeelte
van onze website dat uitsluitend door MKA-leden
kan bekeken worden (bv. de kleurenversie van
Geonieuws). Wanneer je een dergelijke pagina wilt
bekijken, dan komt het hierbij afgebeeld venstertje
op je scherm:
Wanneer je je gebruikersnaam (user name) en
wachtwoord (password) invult krijg je toegang tot
de betreffende pagina. Je gebruikersnaam en
wachtwoord kunt je zelf bepalen, maar je moet deze gegevens wel eenmalig bij ons
registreren. Zie daarover MKAweb http://www.minerant.org/MKA/mkaweb.html of ga
rechtstreeks naar het registratieformulier: http://www.mineralogie.be/form.html

Fossielenbeurs in Vlaanderen
Voor het eerst in Vlaanderen wordt op 3 september 2006 een beurs ingericht uitsluitend
voor fossielen (en ook boeken, opberg- en preparatiematerieel enz., maar geen
edelstenen, mineralen, juwelen, siervoorwerpen e.d.). De beurs wordt georganiseerd door
de Belgische Vereniging voor Paleontologie v.z.w. in het dorpscentrum van Sint-GillisWaas, waar de exposanten zullen ondergebracht worden in kleine tenten in het
gemeentepark. Een bezoek aan de beurs kan dan gecombineerd worden met een bezoek
aan het Huis van de Evolutie, in de onmiddellijke omgeving. Personen die geïnteresseerd
zijn in een standplaats nemen contact op met de heer Jo De Wilde, Kluizense steenweg
6,9000 Gent.
e-mail
jodewilde@hotmail.com
Tel
09 2588544 of 0486 059803

Postzegelnieuws : een "specialleke" !
Op 25 maart 2006 heeft de Oostenrijkse Post stof doen opwaaien in de wereld van de filatelie. Meteorieten-stof nog
wel! Ze hebben namelijk bij wijze van stunt 600 000 exemplaren uitgegeven van een postzegel van 3.75 € waarop
met een speciaal daarvoor ontwikkeld procédé ongeveer 30
mg meteorietstof werd aangebracht.
Daarvoor had de Oostenrijkse Post-drukkerij een meteoriet aangekocht van 19 kg, die ter
bevestiging eerst grondig onderzocht werd door het Natuurhistorisch Museum van Wenen. Het bleek om een H-chondriet te gaan, een zogenaamde steenmeteoriet dus.
H-chondrieten zijn de meest voorkomende soort chondrieten (steenmeteorieten). Het prefix
"H-" staat voor High iron abundance, verwijzend naar de concentratie van 25-30 gewichtsprocent ijzer. Meer dan de helft van het aanwezige ijzer is metallisch, waardoor deze meteorieten, ondanks hun steen-achtig uiterlijk, toch sterk aangetrokken worden door een magneet. H-chondrieten hebben een spoorelementen-vingerafdruk en zuurstof-isotoopverhoudingen die wijzen op een gemeenschappelijke oorsprong met de IIE ijzermeteorieten. De
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meest voorkomende mineralen in H-chondrieten zijn orthopyroxeen (variëteit bronziet) en
fayaliet /forsteriet (olivijngroep).

Het Natuurhistorisch Museum van Wenen hield toezicht op de productie van de postzegels, en garandeert de echtheid van de stunt. Zij hebben met de keuze van de meteoriet
ook rekening gehouden met de eis dat het materiaal op generlei wijze giftig of schadelijk
mocht zijn. Een stukje van de meteoriet dat niet "verbruikt" werd voor de productie van de
postzegel wordt als referentie bewaard en tentoongesteld in het Weense Natuurhistorisch
museum.
Of het ethisch verantwoord is om met de medewerking van een gerenommeerd wetenschappelijk instituut een meteoriet van 19 kg, met toch een grote intrinsieke wetenschappelijke waarde, te verpulveren voor commerciële doeleinden is een andere vraag...

Zaterdag 20 mei 2006
Mineralenzoektocht naar Beez
en/of Leffe
Wegens groot succes en op algemene
aanvraag van diegenen die er de vorige
keer bij waren, brengen we ook dit jaar
een bezoek aan de kalkgroeve van
Beez. De uitstap is gepland voor zaterdag 20 mei. Een strategische keuze,
het weekend daarop is het immers Hemelvaart en we hopen dat de ingenieur
van dienst de week voordien de dynamiet nog eens laat knallen ! Zeker kunnen we hier natuurlijk niet van zijn, en
als het zou tegenvallen, kunnen we nog
altijd uitwijken naar Leffe, de omgekeerde volgorde van vorig jaar dus. We
voorzien deze keer zeker ook een ‘natte
Leffe’ !
Stevig schoeisel en een veiligheidshelm
zijn een must. Kleine kinderen zijn, vanwege de veiligheid, jammer genoeg niet
toegelaten… We spreken rond 10.00 h
af ter plaatse. Voor inschrijving en
eventueel een routebeschrijving kun je
terecht bij Eddy Vervloet (coördinaten : zie binnenkaft). GSM op de dag zelf 0495 588070.
Afwezigen zullen weer eens ongelijk hebben !

Niet vergeten !
MINERANT 2006 - 6 en 7 mei 2006 - Antwerp Expo
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Beurzen en tentoonstellingen
Periode 27/5/2006 - 25/6/2006
6-7/5

BE

ANTWERPEN. Antwerp Expo (ex-Bouwcentrum"), Jan van Rijswijcklaan 191. 10-18 h.
INFO : Guido Cornelis, Karel van de Woestijnestraat 4, B-2660 Hoboken.
Tel. 0032-486-301163, Fax 0032-3-4408987.
<guidocornelis@pandora.be> minerant.org/mka/minerantnl.html.

27/5

HU

27/5

CZ

27-28/5
27-28/5
27-28/5

DE
FR
DE

28/5

NL

28/5
28/5

DE
DE

2-4/6
2-6/6

IT
JP

BÉKÉSCSABA. 2. sz. Általános Iskola, Gyulai út 39. Beurs (M). <gpbbcs@freemail.hu>
mamit.freeweb.hu
TURNOV. Budova I. zakladni skoly, ul. Skalova 600. 9-18 h. Beurs (M).
<info@drahekamenv.cz>
MOSBACH. Alte Mälzerei. 10-17/11-17 h. Beurs (M-F-J).
SAINT-NAZAIRE (44). Salle Jacques-Brel. Beurs (M-F-MM)
WIEN. Haus deer Begegnung, Angerer Str. 14. Beurs. 10-18/10-17 h.
<zanaschkamineralien@a1.net>
VENLO. Venlonapaviljoen, Hogeweg 10. 10-17 h. Beurs. <h.rayer@planet.nl>
www.rayer-minerals.com
FREISEN. Bruchwaldhalle. 9-17 h. Beurs (M). <holger_schoeck@web.de>
KELKHEIM. Stadthalle Gagernring 1. 10-17 h. Beurs (M-F-J).
<mwalter159080534@aol.com>
RIO MARINA (ELBA, LI). Beurs (M). <info@parcominelba.it> www.parcominelba.it
TOKYO. Kontakteer <tima@ro.bek-koame.ne.jp>

3/6
3/6
3-4/6
3-4/6
3-4/6
4/6

DE
DE
FR
FR
AT
AT

10/6
10-11/6

DE
DE

11/6
11/6
16-18/6

CH
AT
FR

17/6
17/6

CZ
DE

17/6
17-18/6
17-18/6
17-18/6
22-25/6

DE
AT
GB
SE
FR

WILNSDORF. Festhalle. 9-16 h. Beurs (mijnlampen)
NEUDORF/HARZ. Festplatz. 10-17 h. Beurs (M). <haus-soyka@onlinehome.de>
FRONTON. Salle Gérard Philippe. Beurs (M).
ISSOIRE (63). Halle-aux-Grains. Beurs (M-F).
HALLEIN. Salzberghalle. 10-18/10-17 h. Beurs. <zanaschkamineralien@a1.net>
WIENER NEUSTADT. ÖGB-Zentrum. 9-16 h. Beurs (M). Tentoonstelling : "Die Mineralien
der österreichischen Magnesitlagerstätten"
EHRENFRIEDERSDORF. Kulturhaus der Zinnerz GmbH, Sauberg 1. Beurs (M).
DEIDESHEIM. Stadthalle. 10-17/9-17 h. Beurs (M). <service@mineralien-und-fossilien.de>
www.pfaelzer-mineralienboerse.de
MEIRINGEN. Hotel Sauvage. 9-17 h. Beurs (M).
VORDERNBERG. Barbarasaal. 9-17 h. Beurs (M).
ENSISHEIM. Regency Palace. 14-18/10-18/10-17 h. Meteorietenbeurs.
Info : Prof. Zelimir Gabelica, Université de Haute Alsace, F-68093 Mulhouse. Tel. 0033 3 89
336894, Fax 0033 3 89 336815. <z.gabelica@uha.fr> www.ville-ensisheim.fr
JICIN. Kulturni Dum. 7-15 h. Beurs.
FREIBERG/SACHSEN. Heubner-Halle, Dörnerzaunstraße. 9-17 h. Beurs (M).
<mineralienfreunde@web.de>
HOF/SEELE. Freizeitshalle. 10-17 h. Beurs (M-F-J). <mwalter159080534@aol.com>
WIEN. Haus der Begegnung, Schwendergasse 41. Beurs. <zanaschkamineralien@a1.net>
NEWCASTLE-UPON-TYNE. Racecourse, High Gosford Park. 10-17 H. Beurs.
KOPPARBERG. 9-17/9-15 h. Beurs.
SAINTE-MARIE-AUX-MINES (68). Verspreid over het stadje. 9-19 h. Beurs.
<info@euromineral.fr>, <michel.schwab@evhr.net> www.euromineral.fr

Gebruikte afkortingen : M
S

mineralen
schelpen

F
E

fossielen
edelstenen

J
juwelen
MM micromounts

Hoewel deze beurzenkalender met de grootste zorg wordt samengesteld neemt de redactie 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 contact 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 secretariaat of de redactie
van Geonieuws, liefst per e-mail.
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Goud
Paul Bender en Rik Dillen

Chemische en mineralogische eigenschappen
Goud is een metaal met een uiterst eenvoudige chemische formule : Au. Het is bijzonder
inert, lost niet op in de meeste zuren en basen, en wordt niet geoxideerd aan de lucht.
Toch kan het reageren met enkele reagentia :
• Goud lost op in kwik en vormt dan een amalgaam. Gelukkig voor de goudwinning is
deze reactie omkeerbaar : verhitting doet het kwik verdampen en laat het goud achter.
Deze methode kan wel enkel in een goed gecontroleerd industrieel proces, omdat er
serieuze risico's aan verbonden zijn m.b.t. milieu en gezondheid wegens de kwikdampen.
• Goud lost op in een natrium- of kaliumcyanide-oplossing. Ook dit is een zeer gevaarlijke methode die enkel industrieel kan toegepast worden, want natrium- of kaliumcyanide is uiterst giftig ("cyaankali" zegt je misschien al iets meer). Uit het gevormde goudcyanide-complex kan door reductie met zink het goud terug vrijgemaakt worden.
• Goud reageert ook met chloorverbindingen, bijv. in aanwezigheid van ijzer(lIl)chloride :
Au + 2 FeCI3 + 2 NaCI <-> [AuCl4]2- + 2 Na+ + 2 FeCI2. Dergelijke reacties kunnen ook
in de natuur optreden. Op die manier kan goud oplossen en bij verandering van de omstandigheden door de omgekeerde reactie op een andere plaats opnieuw afgezet worden. Op die manier kunnen soms zelfs zware goudklompen ontstaan.
• Goud kan is ook oplosbaar in zgn. koningswater (3 delen geconcentreerd HCI + 1 deel
geconcentreerd HNO3).
Deze reacties worden toegepast om goud uit gesteente met lage concentraties af te
scheiden van het ongewenste moedergesteente, en na omkering van de reactie geconcentreerd goud over te houden. Wees dus niet verbaasd als uw (trouw)ring verdwijnt als
hij in contact komt met kwik uit een gebroken thermometer. De vermelde producten zijn
(Ievens)gevaarlijk en dus totaal ongeschikt voor het bekende huis-, tuin- en keukengebruik, en meer in het algemeen door iedereen die daar niet professioneel voor is opgeleid.
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Gedegen goud, dat op talrijke plaatsen in de
natuur voorkomt, bevat 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 stelsel, maar goedgevormde kristallen
zijn eerder zeldzaam en vaak afgerond :
vooral de oktaëder, de dodekaëder en de
kubus komen voor.
De volgende vormen werden waargenomen:
{001}, {011}, {012}, {113}, {1 10 18}, en
{124}. Vaak komt tweelingvorming voor, en
wel volgens {111} ; herhaalde tweelingvorming kan aanleiding geven tot vertakte, zgn.
dendritische aggregaten.
Dat goud een uitgesproken metaalglans
heeft, hoeft geen betoog. Het metaal is uiterst pletbaar, en de zeldzame goedgevormde
kristallen lopen veel kans om door de minste mechanische druk vervormd te worden.
Goud is erg zacht (2.5 tot 3 op de schaal van Mohs), en heeft een hoge dichtheid (19.3 tot
"slechts" 12,5 bij hoog zilvergehalte) en smeltpunt (1062ºC). Het is een van de beste
warmte- en stroomgeleiders, en het meest plet- en smeedbaar van alle metalen. De lage
hardheid en de uitstekende pletbaarheid laten toe goud in extreem dunne blaadjes te hameren (= bladgoud). Een ander gevolg is dat de streepkleur op een zwart plaatje goudgeel tot wit is (wit = hoog zilvergehalte) en glanst.
De hoge dichtheid heeft een belangrijk gevolg. Wordt goud na erosie van het gesteente
door een beekje meegesleurd dan zal het steeds over de bodem voortkruipen en in putten
in de bodem van de beek blijven liggen. Goudkleurige glanzende schilfers die hoog in het
water zweven zijn dus zeker geen goud maar wel geelbruine micadeeltjes. In de bergen
kan dit soms voor enige onterechte goudkoorts zorgen.
Het goudgehalte van een goudlegering wordt nog steeds meestal uitgedrukt in karaat : 24
karaat is 100 % goud. Het Arabische woord "quirat" duidt op de vruchten van de Johannesbroodboom, waarvan de graantjes tot gewicht dienden voor de handelaars in de "bazars" van de oudheid. Voor munten en juwelen wordt het goud meestal gelegeerd met andere metalen, vooral koper en zilver, om de hardheid te verhogen.
Het vrij inerte karakter van goud zorgt er voor dat het slechts zelden verbindingen met andere elementen aangaat. Er zijn momenteel maar 25 goudmineralen gekend. Allicht klinken de meeste namen u niet bekend in de oren. Dit is niet verwonderlijk o.a. gelet op het
feit dat er 16 bij zijn die pas na 1950 voor het eerst werden beschreven. Niet bepaald
'klassiekers' dus!
goud
auricupride
tetra-auricupride
bogdanoviet
anyuiiet
weishaniet
zvyagintseviet
bezsmertnoviet

Au
Cu3Au
CuAu
(Cu,Fe)(Au,Te,Pb)3
Au(Pb,Sb)2
(Au,Ag)3Hg2
(Pd,Pt,Au)3(Pb,Sn)
Au4Cu(Te,Pb)
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bilibinskiet
hunchuniet
buckhorniet
maldoniet
skaergaardiet
yuanjiangiet
petrovskaiet
uytenbogaardtiet

Au3Cu2PbTe2
(Au,Ag)2Pb
AuPb2BiTe2S3
Au2Bi
CuPd
AuSn
AgAu(S,Se)
Ag3AuS2
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criddleiet
penzhiniet
fischesseriet
petziet
muthmanniet
montbrayiet

Ag2Au3TISb10S10
(Ag,Cu)4Au(S,Se)4
Ag3AuSe2
Au3AuTe2
(Ag,Au)Te2
(Au,Sb)2(Te,Bi)3

nagyagiet
kostoviet
sylvaniet
krenneriet
calaveriet
aurostibiet

(Te,Au)Pb(Pb,Sb)S2
CuAuTe4
(Au,Ag)2Te4
(Au,Ag)Te2
AuTe2
AuSb2

Voorkomen
Primair adergoud
Adergoud zit in het gesteente, meestal is dit kwarts. Dit goudkwarts komt gewoonlijk voor
in zure tot lichtzure magmatische gesteenten. Pyriet en arsenopyriet komen dikwijls voor
als begeleiders van goud. Het zilvergehalte is meestal laag. Carbonaten, albiet en toermalijn kunnen aanwezig zijn. Adergoud komt voor in Berezovkij, Ural ; Darasun, Siberië;
Mother Lode, Californië; Kolarfeld en Mysore, Indië; British Colombia, Canada; Kalgoorlie
en Bendigofeld, Australië. In Europa komt het voor in Oostenrijk (Tauerngebied, zgn.
"Tauerngold") en in Duitsland (Brandholz en Goldkronach, Fichtelgebergte ; Thüringer
Schiefergebergte).
Goudgangen in subvulkanische massa's, meestal zilverrijk, samen met chalcedoon, carbonaten, pyriet, sfaleriet, zilverertsen en goudtelluriden komen voor in Brad, Rosia Montana, Sacaramb, Zalatna, in Roemenië en in Colorado en Nevada (Cripple Creek, Comstock
Lode) in de Verenigde Staten.
Secundair goud
Goud komt voor als aanrijking in de oxidatiezone van goudhoudende sulfidische ertsen
("Eisern Hut"). Deze rijkere zone kan tot 18 gram goud per ton bevatten, terwijl het erts
zelf slechts 2 tot 4 g/ton rijk is.
Het best bekend, en ook geldig voor onze Ardense vindplaatsen zijn alluviale afzettingen.
Uit primaire vindplaatsen wordt door erosie het goud vrijgemaakt en door water afgevoerd. In putten in de rivierbodem wordt het goud samen met andere zware mineralen
(zirkoon, granaat, magnetiet, korund, ... ) afgezet. Dikwijls worden zulke afzettingen afgedekt met zand en leem. Door het contact met het water neemt met de tijd het zilvergehalte
aan de buitenzijde van de korrels af. Op deze korrels kan gecomplexeerd opgelost goud
neerslaan en kunnen de korrels aangroeien.
Wordt zulke afzetting volledig uitgegraven dan kan enkele jaren later deze put terug opgevuld zijn met goudhoudend slib, de erosie en beweging in een beek blijft immers voortgaan. Als de hoger vermelde zes jonge MKA'ers in '81 de beek volledig "ontgoud"
hebben, kunnen ze nu terug beginnen.
Vindplaatsen voor zulk "Waschgold" of
"Seifengold" met meer dan 10 g Au/ton
zijn: Witwatersrand, Zuid-Afrika (zowat de
grootste bekende vindplaats, meer dan
100 km lang, ongeveer de helft van de
huidige wereldproductie) ; Aldan, Siberië
; Klondike, Californië
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(nuggets tot 80 kg) ; Chili (nuggets tot 153 kg) ; voor Europa
enkele (uitgeputte?) plaatsen : de
Rijn "Rheingold" ; Donau ;
Schwarzatal, Thüringen ; de Belgische Ardennen.
Zeewater
Zeewater bevat 0,1 tot ongeveer
2 mg goud per m³ water. Bijna
niets dus, maar toch iets! Dit
goud komt normaal voor als Goud op kwarts, Uruguay.
Foto en verzameling Rik Dillen
goudchloride-complex (zie hoger
bij de chemische reacties). Het goud uit dit complex kan neerslaan als gedegen goud door
reactie met organische koolstof, zuurstof, kiezelzuurgel of SO2. Dit laatste is belangrijk,
immers bij onderzeese vulkanische uitbarstingen komt er veel SO2 in het water terecht. In
de buurt van zulke zeevulkanen komen dan ook vrij veel goudafzettingen voor. Er werd
zelfs een patent genomen op een methode om op deze wijze (reactie van SO2 op het
zeegoudchloridecomplex) goud uit de zee te winnen.

Industriële goudwinning
Voor de volledigheid vermelden we dat er veel goud gewonnen wordt tijdens de verwerking van ertsen, vooral pyriet- en kopererts. Goud komt veel voor samen met pyriet en zit
in kleine hoeveelheden in de pyrietkristallen ingebouwd.
Vermits goud vrij inert is, en meestal niet weggegooid wordt (tenzij het onvindbaar verstopt wordt) is er een vrij grote recuperatie. Het is dus niet uitgesloten dat in hedendaagse
gouden voorwerpen goud uit de tijd der Inca's of Cleopatra aanwezig is.
Tegenwoordig staat Zuid-Afrika in voor meer dan de helft van de wereldproductie. Het
complex van Witwatersrand werd in 1884 ontdekt, en is meer dan 100 km lang. Goud
komt er vooral voor met pyriet in een kwarts-bevattend conglomeraat. Op de tweede
plaats komt Rusland, die in Siberië buitengewoon rijke goudertsen exploiteert.
Verder wordt in vele andere landen in alle werelddelen goud gevonden. Europa is zowat
het slechtst bedeeld op dit gebied, en slechts hier en daar wordt op eerder kleine schaal
nog wat goud gevonden, o.a. in Tsjechië en Roemenië. Economisch onbelangrijke voorkomens treffen we aan in Scandinavië, Schotland, Cornwall, Zuid-Frankrijk en Bretagne,
de Alpen, en de Belgische Ardennen.

Een paar historische feiten
Over de geschiedenis van goud zijn al zodanig veel boeken verschenen, dat we hier enkel
een paar lukraak gekozen wetenswaardigheden kunnen vermelden.
Goud is sinds vele duizenden jaren bekend. Zelfs in de oudste Egyptische graftombes
werden gouden voorwerpen gevonden. Het glanzende metaal werd zeer vroeg als ruilmiddel gebruikt, en men maakte er munten, juwelen en allerlei decoratieve voorwerpen
van.
De fascinerende kracht van goud vindt zonder twijfel haar oorsprong in de zeldzaamheid,
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de glans en de kleur van het metaal, en de stabiliteit. Niet alleen voor de juwelier is goud
een uiterst belangrijk metaal, maar ook voor de econoom, de archeoloog, de elektronicus,
de astronaut, de chemicus en zelfs de psycholoog...
Goud wordt vooral gebruikt voor sieraden, muntstukken en als tegenwaarde voor de geldbiljetten. Technisch vinden we het in de tandheelkunde, bij rheumabehandeling, in de
elektronica (vergulde contacten, en verbindingen in chips), in de ruimtevaart als hittewerende folie (goud reflecteert uitstekend infrarood licht).
De Griekse geograaf Strabo (volgens sommigen zou die wel eens durven overdrijven),
100 voor Christus, vermeldt drie manieren om goud te ontginnen: rivierzand wassen,
goudhoudend gesteente malen en dan wassen, ondergrondse aders ontginnen. Dezelfde
schrijver verwijst naar Polybios (originele teksten zijn wel onvindbaar, dus moeten we
Strabo geloven), die bericht dat "er in de Alpen zoveel goud ligt, dat men slechts een halve meter diep moet graven om het in grote hoeveelheden te kunnen oprapen. Bij het
smelten gaat slechts een klein gedeelte verloren". Het gevolg laat zich raden : rond 130
voor Christus is er een soort volksverhuizing van Italië naar o.a. de Goldberggruppe in het
Mölltal, vergelijkbaar met de latere goudkoorts in Californië.
Gaan we nog verder terug in de tijd, dan mogen we aannemen dat tot een bepaald moment alleen het gebruik van verzamelde grote nuggets zin had omdat men nog niet wist
hoe men goud kon smelten. We mogen aannemen dat ongeveer 3900 voor Christus de
Egyptenaren de kunst van het smelten van metalen met een blaaspijp begonnen te beheersen. Vanaf dat ogenblik kregen ook kleine goudkorreltjes een waarde omdat ze konden samengesmolten worden.
Dezelfde Egyptenaren beperkten zich tot het oprapen van het alluviale goud, eventueel
ook uit ondiepe putten in verharde afzettingen. Vermoedelijk is er in de ontginning niet
veel evolutie geweest want uit een reisverslag uit 1895 (na Christus, of zowat 5000 jaar
later) leren we dat in het Nijlgebied nog steeds in ondiepe putten ontgonnen werd met
houten stokken met metalen punt om de zanden los te maken. Het slijk werd in houten
tonnen uitgewassen.
Strabo vermeldt als hulpmiddel het gebruik van schapenhuiden : het slib vloeit over de
huiden en fijn goud zakt weg tussen de haren en blijft er (gedeeltelijk) in hangen.
Goud, Breckenridge, Summit Co.,
Colorado, USA.
Foto en verzameling
Rik Dillen

Er is eigenlijk weinig bekend over deze
oude goudwinningen. Een uitzondering is
bv. de Romein Plinius die verantwoordelijk was voor de ontginning in Spanje.
Daar waren echte mijnen, met versterkte
gangen waaruit primaire ertsen gehaald
werden. Die werden gemalen, gewassen,
geroost en in een oven gesmolten waardoor het zware gesmolten goud naar onder zakte.
Hij vermeldt ook een aparte ontginningswijze : een goudhoudende berg wordt binnenin uitgegraven. Zodra er genoeg gangen zijn moet een (waarschijnlijk aan-
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Æ
De tweede-grootste goudnugget ooit gevonden in
California (ongeveer 6 kg). Tentoonstelling Tucson,
2004. Foto Rik Dillen.

geduide) vrijwilliger de houten versterkingen verwijderen tot de hele berg instort (over het lot van de
vrijwilliger wordt niets meer gezegd). Het gebroken
gesteente wordt dan vanuit een hogerop aangelegde watervoorraad uitgespoeld en uit het verzamelde
waswater wordt het goud gewonnen.
Met het verval van het Romeinse Rijk verdwijnen
ook de bronnen. Tot ruwweg de Middeleeuwen tast
men vrijwel in het duister over wat er gebeurde of
niet gebeurde. Vermoedelijk ging o.a. in de Hohe Tauern het goudwassen op primitieve
wijze verder. De weinige informatie geeft een beeld van wassen met de huiden van
schapen en koeien, het gebruik van houten wasschotels, en platen met houten latten om
het goud op te vangen.
Georg Agricola (1494-1555) is zowat de eerste om opnieuw detailinformatie te geven, natuurlijk terug te vinden in zijn boek "De Re Metallica". Had de goede man een paar
eeuwen later geleefd, hij zou een uitstekend medewerker voor Geonieuws geweest zijn.
Hij heeft het over een wollen doek waarin de gouddeeltjes zich moeten vastzetten nadat
het slib met veel water verdund werd. Het doek wordt af en toe uitgewassen om het goud
te verzamelen.
In dezelfde periode worden de namen van Columbus en vooral Cortez en Pizarro verbonden met de manier waarop de "beschaafde" Europeanen in Zuid- en Centraal-Amerika
goud zochten. Cortez maakte de Aztekenkoning Montezuma wijs dat de Spanjaarden aan
een hartziekte leden en dat alleen goud deze ziekte kon genezen. En W.H. Prescott
schreef in 1847 over de verovering van het Inca-goud door Pizarro in 1531: "vele elementen zijn giftig, maar goud behoort tot de weinige metalen die giftiger zijn voor de geest dan
voor het lichaam".
Door de eeuwen heen heeft goud steeds een belangrijke rol gespeeld in de economie. Zo
veroorzaakte de ontdekking van goud in Californië in de 19de eeuw een ware volksverhuizing, de grote "Gold rush".
Thans gaat het allemaal wat minder spectaculair in zijn werk. Goud wordt gevonden in
twee typische voorkomens : enerzijds het adergoud, dat in het gesteente - meestal met
kwarts voorkomt, en anderzijds het alluviaal goud, dat door verwering van de gesteenten
vrijgekomen is en werd afgezet in rivierbeddingen. In deze alluviale afzettingen vinden we
zogenaamde "nuggets" of afgeronde korrels en klompjes. In Californië heeft men in de
19de eeuw nuggets gevonden tot 80 kg, en in Chili zelfs tot 153 kg ! Meestal vindt men in
de alluvia slechts zeer fijne schilfertjes en korreltjes, gewoonlijk met andere zware mineralen zoals monaziet en vooral magnetiet ("black sand"). Zilverhoudende nuggets vertonen vaak een concentratiegradient : in de buitenste laag is het zilver selectief opgelost
door het water, zodat daar de zilverconcentratie veel lager is dan in het midden van de
nugget. Goud komt ook nog voor als fijn verdeelde insluitsels in andere mineralen zoals
bv. pyriet.
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Å Nog een prachtig specimen van
gedegen goud, dat te zien was op
de Main Show in Tucson, 2004. Foto
Rik Dillen.
In een beschrijving van een wasserij aan de Donau rond 1695
wordt het amalgameren vermeld.
Na aanrijken op vellen en wasborden wordt kwik toegevoegd.
De overtollige kwik wordt door
een doek uitgeperst. De uitgeperste koek wordt tussen gloeiende kolen gelegd zodat het resterende kwik verdampt (!) en het goud vrijkomt.
Een bij goud aanleunend stukje geschiedenis : in 1850 kwam de stoffenhandelaar Levi
Strauss tijdens de goldrush in Californië aan. Hij was op een merkwaardige wijze immuun
voor de goudkoorts. Zijn voorraden stoffen werden direct gestolen door de goudzieken,
begrijpelijk want door het harde werken hingen hun klederen in flarden om hun lichaam.
Toen ze de heer Strauss troosteloos tussen enkele overgebleven balen zeildoek zagen
zitten, gaven ze hem spottend de raad voor broeken te zorgen. Hij nam de uitdaging aan
en knutselde enkele afschuwelijke broeken in zeilstof in elkaar. Het succes was er onmiddellijk, Strauss noemde zijn broeken "jeans" naar het franse woord "genes" (een zeemansbroek uit Genua). Zou Strauss niet rijker geworden zijn dan de meeste van zijn klanten ?
De huidige goudzoeker heeft nog steeds weinig meer dan wat reeds in het oude Egypte
bekend was : een of andere vorm van een schop of hak, een wasbord en een wasschotel.
Werd vroeger een halve pompoen of een houten schotel gebruikt, dan werden later gebakken stenen, ijzeren of tinnen schotels gebruikt. Wat veranderde was de vorm van de
schotel, en er werden toestellen uitgevonden om het vervelende schudden onder water te
"automatiseren".
Voor wie het allemaal eens grondiger wil uitpluizen, een selectie van de goud-literatuur
aanwezig in de MKA-bibliotheek :
Bender H., Bender P. (1985), "Rauris", Geonieuws 10(2) 27.
Bender P. (1994), "Goud", Geonieuws 19(8), 151-161
Bernolet L., Van de Moortel K., Van de Voorde M., Van den Dries M. (1982), "Goud in België",
Geonieuws 7(5) 106.
Dillen H. (1979), "Goud", Geonieuws 4(5), 58-63.
Dillen H. (1979), "Goudwassers demonstreren op Minerant 79", Geonieuws 4(5), 63-65.
Dillen H. (1979), "Goudvondsten uit België", Geonieuws 4(5), 66-67.
Dillen H.(1982), "Goud", Geonieuws 7(5) 100.
Ertl R.F. (1982), "Goldwaschen", Lapis 7(4) 15).
Ertl R.F. (1993), "Zur Geschichte der Goldgewinnung in Kärnten", Der Steirische Mineralog 1(6)
23.
Ertl R.F. (1984), "Goldrausch am Klondike", Magma #2, 84, #3, 41 en #4 15.
Gillet J.-C. (1970), "Les gisements aurifères de Belgique", Bull. Soc. Roy. Belg. et. Géol. et
Archéol. 21, 121-163.
Gillet J.-C. (1976), "Les chercheurs d'or en Ardenne", Ed. J. Duculot, Gembloux, 87 pp.
Graillet L. (2006), " Un filon d'or en Haute Ardenne",
http://home.tiscali.be/natuured/hautesfagnes/texteshautesfagnes/8filonor.htm
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Hanssen E., Viaene W. (1979), "Données minéralogiques sur les paillettes d'or de la bordure S. et
S.E. du massif de Stavelot", Bull. Belg. Ver. Geol. 88(3), 225-235.
Hatert F. et al. (2002), "Les minéraux de Belgique", Natuurhistorisch Museum Brussel, p. 19.
Homann W. (1985), "Gold - Vorkommen und Gewinnung in Europa", Führer zur Sonderaustellung
in Dorthmund, 1985-1986, 54 pp..
Homann W. (1990), "Uber neue Goldvorkommen im Ostrheinischen Schiefergebirge", Mineralien
Welt 1(1), 19.
Pascher G. (1985), "Gold aus dem Fichtelgebirge", Lapis 10(10) 24.
Schuster A.K. (1983), "Nicht nur Gold im goldenen Viereck", Magma 1 40).
Taes R. (1981), "Goud op de Hoge Venen ?", Hona 16(3), 38-40).
Van Eerdenbrugh B. (2006), "Découverte d'une mine d'or en Ardenne",
http://users.skynet.be/fa418506/orpaillage/decouv.html
Weiner K.L., Hochleitner R. (1982), "Steckbrief : Gold", Lapis 7(4) 5).
"Lexicon der non-ferrometalen", Union Minière (1972).
Themanummer "Gold", Mineralogical Record 18(1) (1987).
Themanummer "Gold", Extra Lapis nr. 2, Christian Weise Verlag (1992).
Themanummer "Gold, Art, Science and Technology", Interdisciplinary Science Reviews 17 (3)
(1992).

En tot slot nog iets om over
na te denken :
La convention, la folie font
la valeur de l'or ?
Mais c'est bien ce qui lui
assure les chances les plus
durables, car rien n'indique
que l'homme, demain
puisse être moins fou que
l'homme d'hier"
("La victoire de l'or", René
Sédillot)

Goudwinning, zoals Georg Agricola
het zag in zijn "De Re Metallica"
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MKA met goudkoorts
Eerste poging : 1979
Voor de vierde aflevering van onze nog piepjonge mineralenbeurs "Minerant" was voor 19 mei 1979 een bijzondere attractie voorzien : een authentieke professionele
goudzoeker uit Frankrijk zou zijn goudwas-kunsten komen vertonen, en op Minerant zelfgevonden goud vertonen. Er werd met veel overgave een waterbad geïnstalleerd in het midden van de zaal. Er was veel volk... de
pers was in groten getale aanwezig... er was maar één probleempje : meneer de goudzoeker daagde niet op. Enfin, het was warm die dag, en heel wat kindjes hebben uitbundig gebruik gemaakt van het plonsbadje in het midden van de Handelsbeurs. Vele bezoekers zullen zich wel afgevraagd hebben wat dat daar in vredesnaam stond te doen...
[Geonieuws 5(4) 85 (1980)]

Begin 1981 : de goudkoorts slaat écht toe
Begin 1981 werden zes jongelui van MKA getroffen door een geheimzinnige ziekte. Ze leden aan een aandoening waarvan men dacht dat ze in Europa nagenoeg uitgeroeid was.
De symptomen waren grote ongedurigheid gepaard met zware koorts. Het zeer merkwaardige was dat hun temperatuur nochtans niet hoger was dan zowat 37ºC. Na overleg
met verschillende doctors van MKA, werd een lange fietstocht naar de Ardennen voorgeschreven. De behandeling werd zelfs duidelijk omschreven: gedurende enkele dagen
dienden in het riviertje te Faymonville intensieve slijkbaden genomen te worden. Merkwaardig genoeg, de behandeling slaagde volledig. De hele zaak trok de aandacht van de
pers, er werden uitgebreide reportages met foto's aan de hele zaak gewijd. En ook de
MKA zag brood in het zaakje. Tijdens MINERANT 82 werden diamontages getoond en
boden de "zieken" aan het publiek plastiek doosjes aan waarin dankzij een ingebouwd
vergrootglas piepkleine geel schitterende schilfertjes zichtbaar waren.
Het geheel werd later omschreven als een acute aanval van "goudkoorts", die gelukkig tijdig kon gestopt worden door het vinden van goud. U leest er alles over in de kranten van
toen en uiteraard in Geonieuws van mei 1982. We hebben voor u hun verhaal terug vanonder het stof gehaald.
[Geonieuws 7(5) 100-105 (1982)]

Goud ... in België, en goudpannen in België anno 1981
Luc Bernolet, Koen Van de Moortel, Michel Van de Voorde,
Michel Van den Dries
Goud : van oudsher een symbool van macht en rijkdom. Moorden worden ervoor gepleegd, huwelijken worden erdoor bezegeld; onze economie is er als het ware op gebaseerd. Op enkele specialistische toepassingen na (zoals bv. in de tandheelkunde en de
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elektronica) is de intrinsieke waarde eigenlijk
klein. In sommige culturen was het zelfs minder
waard dan ijzer ! En uiteindelijk komt lood in de
aardkorst globaal iets minder voor dan goud !
Niettemin heeft het sinds de oudheid de mens
altijd gefascineerd door zijn onverwoestbare en
eeuwige glans.
Als je het woord goudzoeker hoort, denkt u
waarschijnlijk onmiddellijk aan de zogenaamde
goldrush die vorige eeuw in Californië, Alaska
en Australië plaatsvond. Aan België denk je
natuurlijk niet ! Maar dan hebt u het toch niet
helemaal bij het rechte eind : eens was de bodem van onze Ardennen op vele plaatsen rijk
aan dit edele metaal. En het verbaast u ongetwijfeld nog meer als we beweren dat er ook nu
nog duidelijke sporen van te vinden zijn.
Op één goudvondst na (in de Schelde bij
Gent), is alles gesitueerd in het massief van
MKA-ers aan het werk in
Stavelot, rond de Amblèvevallei. Het meeste
Faymonville, 1981
goud is waarschijnlijk afkomstig van geërodeerde kwartsaders in de oostelijke Ardennen. Van daar werd het over tientallen kilometer
verplaatst door allerlei beekjes en rivieren tot het bleef liggen in alluviale afzettingen
('placers'). Vermits goud een zeer zacht metaal is, zijn de kristalletjes uit de primaire vindplaatsen door dit ruwe transport volledig afgesleten tot zogenaamde nuggets. Deze
klompjes (of soms schilfertjes) bereiken een maximale grootte van ongeveer twee millimeter (in de Ardennen wel te verstaan, elders kunnen deze veel grotere afmetingen bereiken).
Een groot gedeelte van het goud van de Kelten werd door de Romeinen vooral onder
Caesar buitgemaakt. Het is zonder meer duidelijk dat reeds voor de Romeinse heerschappij in de Ardennen goud werd gevonden. Hieromtrent lezen we in het boekje "Les
chercheurs d'or en Ardenne" van Jean-Claude Gillet dat er in de Romeinse tijd tot tien ton
per jaar werd opgedolven ! Is dit misschien de reden waarom onze streken door Posidonius in 35 v.C. "Gallia Aurata" werd genoemd ? Eén feit staat als een paal boven water :
zij hebben niet al te veel meer laten liggen. Overblijfselen van versterkingen en kampen
werden gevonden in de omgeving van goud-vindplaatsen.
In verschillende bronnen uit de 18de en 19de eeuw worden goudvondsten beschreven. In
de streek van Vianden zou men in 1754 zelfs nuggets gevonden hebben "zo groot als
erwten". Vanaf 1890 begon men in de Amblève en omgeving intens naar goud te zoeken,
en sommigen vonden voor 10 (toenmalige) frank goud op één dag, waarvoor ze anders
een maand moesten werken !
In het begin van de 20ste eeuw kregen opnieuw een aantal mensen de goudkoorts, zoals
we kunnen constateren uit de archieven van de geschiedkundige Kurt Fagnoul.
Technieken die veel werden toegepast, waren ten eerste het wassen d.m.v. een wasgoot
en/of een pan (waarover verder meer). Ten tweede amalgameerde men ook : men bracht
kwikdruppeltjes in de pan zodat het aanwezige goud oploste en amalgaam vormde. Door
destillatie kon men achteraf het goud terugwinnen. Het voordeel van deze methode is dat
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ook de kleinste deeltjes niet ontsnappen. Een nadeel is echter dat het een omslachtige en
ongezonde werkwijze is. Verder gebruikte men soms ook schapenvellen om de korreltjes
op te vangen, zoals ook de Anatoliërs en Egyptenaren dit deden. Rendabel bleek het
echter op deze wijze niet meer te zijn : een aantal heuveltjes en kuilen in de omgeving
van Montenau (massief van Stavelot) vormen de sporen van hun inspanningen.
Begin van de 20ste eeuw kwam het systematisch 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 zouden enkele goudzoekers
tot enkele tientallen gram goud per dag hebben gewonnen in de Goldbach en de
Warchenne.
Na de tweede wereldoorlog geraakte het goud in de vergeethoek, met uitzondering van
een diepgaand onderzoek door de K.U.Leuven (Hanssen en Viaene, 1979). De
aanwezigheid van goud in de Ardennen is een zekere zaak, maar de exploitatie is niet
rendabel omdat de concentratie te laag is. De laatste jaren heeft het Belgisch goud wel
weer wat meer belangstelling gekregen, o.a. door het Belgisch kampioenschap
goudwassen.
Voor het overige werden de klaterende goudriviertjes met rust gelaten tot … zes moedige
kerels uit het Antwerpse in 1981, gedreven door de reeds genoemde koorts, besluiten
zich hals over kop in het avontuur te storten. Eindeloze hellingen moeten zij overwinnen
per fiets; moerassen en prikkeldraden zijn de volgende hindernissen, maar zij bereikten
het Eldorado: Faymonville. Van de gastvrije inboorlingen aldaar kregen ze zelfs een
comfortabel onderdak. Na aldus de geplogenheden van een rasechte goudzoeker te
hebben vervuld (het nuttigen van het geestrijk vocht werd zeker niet vergeten) trokken ze
ten arbeid. Eerst moesten dammen en sluizen worden aangelegd om het water van de
Goldbach - een erg toepasselijke naam overigens - steeds op het gewenste niveau te
houden.
Het slijk der aarde lag nu letterlijk én figuurlijk
aan hun voeten ! De vettigste modder uit de
oever en het fijnste slib uit de bedding bevatten gewoonlijk het meeste goud. Dit materiaal
werd gewassen met een conische pan die er
ongeveer uitziet zoals een Japanse hoed, hetzelfde gereedschap waarmee in de Far-West
werd gezocht.
Het goedje wordt eerst fijngeknepen tot een
suspensie-achtige brij; steentjes en plantenresten worden overboord gegooid. Dan moet
met de pan op een bepaalde manier worden
gedraaid zodat de zwaarste stoffen, zoals
magnetiet (Fe304) en goud kunnen bezinken.
Vrij vlug hadden ze de kneep van het wassen
onder de knie, want de zwarte ijzeroxidekorreltjes (magnetiet) bleven na wat oefenen al in de
punt van de pan liggen. De dichtheid van magnetiet is namelijk maar 5.2, die van goud 19.3.
Goudpannen in de sneeuw...
Faymonville 1994
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En ja, een stijve rug en tientallen muggenbeten ten spijt, uiteindelijk schitterden fijne gele
korreltjes op de bodem ! Er restte dan nog de delicate kwestie van het opbergen : ook
deze klus werd met enige handigheid geklaard. Nadat de Goldbach zowat leeggebaggerd
(!) was beproefden ze ook nog (tevergeefs) hun geluk in het nabije Montenau. Ze
ontdekten er opnieuw dat de vredige rust van de natuur minstens evenveel waard is als
een paar goudkorreltjes !
[Geonieuws 7(5) 106-111 (1982)]

1994
In 1994 heeft een andere groep MKA-ers het opnieuw geprobeerd in de Ardennen. Ze
vertrokken iets comfortabeler dan de fietsers van 1982, met de auto deze keer. Maar ter
plaatse werden ze afgestraft. Goud laat zich namelijk niet vinden zonder zweet, tranen en
tandengeknars. Het sneeuwde, en nog geen klein beetje ook. En daarenboven kwamen
ze tot de conclusie dat de Romeinen waarschijnlijk met het meeste goud waren gaan
lopen. Vandaar wellicht, dat tegenwoordig de productie niet meer zo denderend is. Maar
niet getreurd, eigen goud is thuis waard...
[Geonieuws 19(8),151-161 (1994)]

Faymonville 16-17 september 2000, eerste Belgisch
kampioenschap goudpannen
Guido Cornelis, Bart Acda
Tijdens onze excursie van begin juli naar Faymonville heeft Bruno mij kunnen overhalen
om deel te nemen aan deze kampioenschappen. Ze werden voor het eerst georganiseerd
in 2000 en zijn ondertussen een jaarlijkse traditie geworden. Nadat Bruno hoorde dat ik
reeds in Canada was gaan goudzoeken moest ik mij volgens hem wel inschrijven bij de
"professionals". Ik had er eigenlijk helemaal geen idee van wat dit weekend allemaal voor
mij in petto zou hebben. De verrassing was groot wanneer we daar zaterdagmorgen
midden in het wilde westen bleken terecht gekomen te zijn. Er liepen cowboys rond, met
revolver aan de gordel, en de country-muziek klonk over heel het terrein.
De beek, die we reeds kenden van onze vorige goudpan-avonturen, was helemaal
omgebouwd. De organisatoren hadden een houten constructie met 11 vakken voorzien.
Het waterpeil kwam mooi ongeveer 20 cm onder de achterste zitbalk, toen toch nog. Het
zal je natuurlijk niet verwonderen dat er onder al dat volk ook MKA’ers rondliepen.
Even uitleggen tussendoor wat je hier eigenlijk hoorde te doen.
1
2
3
4
5

Je krijgt een emmer zand met daarin een onbekend aantal goudschilfers.
Je moet in een houten kot in de beek gaan staan.
Nadat de sheriff een gat in de lucht geschoten heeft begin je het zand uit te wassen.
Emmer leeg, goud in buisje, pan boven je hoofd, OK.
Hopen dat je alle stukjes hebt gevonden op de kortste tijd.

Dit lijkt wel simpel maar je weet niet hoeveel goudschilfertjes je hebt, je krijgt 20 minuten
maximum, en per verloren schilfertje 5 min straftijd. Vol goede moed begon ik te
schudden met mijn pan. Als bij wonder bleven de regengoden eventjes braaf zodat ik mijn
preselectie vrij droog heb kunnen afwerken. In mijn reeks ben ik als 2de geëindigd en ik
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had 5 schilfertjes. Even bij de
sheriff rondhangen leerde mij al
snel dat iedereen maximum 5 schilfertjes had, dus dat zat al goed.
Na deze preselectie was het de
beurt aan de junioren. Tijdens deze
selecties hebben we enkele keren
de bar moeten bezoeken, tegen onze zin natuurlijk, omdat het te hard
regende. Ik heb tijdens deze reeks
preselecties enkele moeders en vaders gezien die dringend iets aan
hun bloeddruk moeten gaan doen.
MKA-er Bart Acda, zilveren medaille Faymonville 2000
Zij waren meer onder invloed van
de stress dan iemand bij de vluchtcontrole op Zaventem. De ouders hebben het allemaal
overleefd en de jongeren hadden de moed er goed in.
Terug op de Gold-site bleek dat bijna al de MKA’ers in hun preselectie geslaagd waren,
we zaten in de finale. Wie had dat ooit durven denken ! Tijdens de finales veel meer regen
dan goud. Eerst moesten de junioren het water in. Het water stond nog 10 cm onder de
zitbalk (zie hoger). Veel natte voeten dus bij onze finalisten maar ze hielden de moed er
goed in. Voor de finale van de beginners moesten we even gaan schuilen, want ze
hadden daarboven nog een bakske water gevonden. Ook tijdens deze finale weer de nodige aanmoedigingen... shaken die pan !
Daarna het grote moment, de finale voor de profs. Tijdens onze finale was de regen zo
hevig dat er zelfs niet meer gedacht werd aan uitstellen : de beek liep gewoon over.
Tegen het einde van onze finale stond het water 5 cm boven de zitbalk en 40 cm in mijn
laarzen. Maar we zijn toch harde, ruige goudzoekers, dus deren doet ons dat niet (of
toch... ?). Ik weet wel dat de regen mij en andere finalisten letterlijk het goud van de vingers heeft gespoeld. Er waren maar 3 finalisten die al hun schilfertjes hadden gevonden.
Na de finales zag je langs alle kanten mensen in auto’s vluchten om droge kleren aan te
trekken, maar we bleven lachen. Zoals bij elk kampioenschap moesten we daarna even
wachten op de uitslag en nog even langer op de politici die de medailles kwamen uitreiken. De uitslag was wel een verrassing voor ons : de MKA heeft een zilveren medaillewinnaar. Bart Acda heeft inderdaad de zilveren medaille bij de beginners gewonnen. Hij
heeft de eer van de MKA met succes verdedigd. De burgemeester heeft hem bij de
prijsuitreiking zelfs in het Nederlands gefeliciteerd ! Proficiat.
[Geonieuws 25(9) 224-227 (2000)]

2005, MKA-goud-expeditie naar Faymonville
In het week-end van 2-3 juli 2005 zijn een aantal MKA-leden op initiatief van Herwig
Pelckmans gaan goudpannen in een riviertje bij Born. Voor de nieuwelingen onder ons
gaf Herwig even een demonstratie, en iedereen kon aan de slag. Uit een kleilaag waar het
riviertje doorheen sneed een kilootje materiaal in je pan scheppen, en dan maar pannen.
Na een half uurtje wassen hoort er dan nog een restje bezinksel over te blijven, waar
hopelijk enkele schilfers goud in zitten. En inderdaad, er werden tientallen schilfers
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Goudpannen in Born, 2005
gevonden. Kleintjes, maar dat kon de pret niet drukken. Ook tot limoniet verweerde
kubusjes van pyriet kwamen in de pannen terecht, tot een centimeter groot.
Bij die gelegenheid werd ook de Etienne-Mans-versie van de Henderson pomp in de
praktijk uitgetest, mét succes overigens. Alles hierover las je vorig jaar in... Geonieuws !
[Geonieuws 30(9) 214 (2005)]

Kampioenschap goudpannen in Duitsland
7 tot 9 juli 2006 - Goldkronach
En voor wie er echt niet genoeg van kan krijgen dit jaar : er zijn ook nog de Duitse
goudpan-kampioenschappen in Goldkronach.
De deelnemers worden onderverdeeld in
verschillende categorieën : beginners,
professionals, veteranen, kinderen en juniors. Er zijn ook allerlei speciale goudpan-specials, zoals een "Canadian 3
people competition", een "VIP-round",
een "surprise team" en een "unconventional round" (wat dat betekent wordt geheim gehouden). De competitie start op 8
juni om 10 h in Goldkronach-Dressendorf. Naast de goudpan-kampioenschappen is er een spectaculaire tentoonstelling over goud en goudpannen, en een
"Living Museum" waar je je in 1898
waant, in een historisch goudzoekerskamp in Klondike ! Kompleet met repliGeonieuws 31(5), mei 2006
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ca's van een huifkar, tenten, en gereedschappen uit die tijd (waaronder een wasgoot van
5 meter lang). En natuurlijk is er ook de Gold Panner's Country Night op zaterdagavond.
Je kan op het terrein vrij kamperen (tent of R.V.)
Voor meer informatie kun je terecht op
http://www.goldsuchervereinigung.de/08_Veranstaltungen/DGSV_DM2006/dgsv_DM2006-info-e.htm

En last but not least : zevende Belgisch
kampioenschap goudpannen in Faymonville
Op 26 en 27 augustus wordt voor de zevende keer al het Belgisch kampioenschap
goudpannen georganiseerd door onze zustervereniging AGAB (Liège), en het Syndicat
d'Initiative de Faymonville (Waimes).
De festiviteiten gaan dag en nacht door gedurende heel het week-end. Een schitterende
ambiance is verzekerd. Er zijn wedstrijden voor verschillende categorieën, evenementen
's avonds (met een ludieke voorstelling over goudpannen). Bij vorige gelegenheden waren
er telkens ten minste 100 à 120 deelnemers uit binnen- en buitenland (Nederland,
Duitsland, Italië, Groot-Brittannië, Frankrijk). Prijsuitreiking op zondag rond 16 h.
Je kunt ter plaatse permanent eten en drank verkrijgen, parking en camping is gratis. Je
kunt ook logeren in diverse hotels in de buurt, en in sommige gevallen zelfs bij
omwonenden. We hopen natuurlijk dat een ruime MKA-delegatie daar met de pluimen en
prijzen gaat lopen !
Voor meer informatie kun je terecht bij
Bruno Van Eerdenbrugh - tel. 0032 472 844573 - <brunoau9999@yahoo.com>
Jean Detaille - tel. 0032 81 210333 - <jean.detaille@swing.be>

"La course aux pépites" - foto Roger Warin
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Goudpannen, ook "indoor" !
Rik Dillen

Bijna alle Belgische goudvondsten zijn te situeren in het massief van Stavelot. Daar komt
goud heel spaarzaam voor als kleine korreltjes en pailletjes in rivierslib. De allergrootste
zijn ongeveer 4 mm. De laatste jaren heeft vooral Faymonville een stevige reputatie opgebouwd bij de Belgische amateur-goudzoekers.
Er zijn ook enkele plaatsen waar goud niet als placermateriaal, maar in situ gevonden
werd, o.a.
• Bévercé (Anten, 1927)
• Bovigny, in een kwartsader (Lepersonne 1934, Gillet 1970)
• Vielsalm en Salmchâteau, in kwartsaders en pseudocoticule (Van Der Meersche, 1993
en 2001)
• Bastogne (Hatert et al., 2000)
• Hourt (Hanson et al. 1999, Lefèvre 2001, Lefèvre en Hatert 2002)
Het goud in de alluviale afzettingen werd uitgebreid bestudeerd door Hanssen en Viaene,
1979.
Zeer waarschijnlijk werd reeds in de antieke oudheid goud gewonnen in deze streek. Er
zijn voldoende archeologische indicaties om dit te staven. Eigenaardig genoeg zijn er
geen aanwijzingen van enige significante goudvondsten na de Romeinse periode, echter
wel oudere.
Jean-Claude Gillet beschreef in 1976 uitgebreid de geschiedenis van het goudzoeken in
onze Ardennen. Het interessantste gebied voor de goudwinning is de bovenloop van de
Amblève met de ontelbare kleine zijriviertjes. Langsheen die riviertjes treft men geregeld
zandhopen aan van 0.5 tot 5 meter hoog, en 2 tot 15 meter lang. Dat het gaat om artificiële heuveltjes wordt bewezen door het feit dat het om alluviaal materiaal uit de riviertjes
gaat, bovenop een laag humus. Het zijn in feite storthopen van antieke goud-wassers.
Ooit moet er een zeer intensieve goudwinning geweest zijn in de Ardennen : in
het begin van de twintigste eeuw waren
er nog tienduizend afvalheuvels langs de
riviertjes, waarvan er in de jaren zeventig
nog een duizendtal over waren. Dat betekent dat in totaal duizenden ton alluvium
verzet werden. De meeste van die overblijfselen zijn ondertussen verdwenen
door de aanleg van wegen, villawijken
enz.

Geonieuws 31(5), mei 2006

133

Tegenwoordig wordt er enkel nog wat naar goud gezocht op het niveau van de amateurgoudzoeker, zeg maar mineralenverzamelaar. Niet alleen heeft onze vereniging al verscheidene excursies georganiseerd (o.a. vorige zomer nog), maar in Faymonville wordt
zelfs jaarlijks een heus Belgisch kampioenschap goudpannen georganiseerd door onze
zustervereniging AGAB.
Zeker vermeldenswaardig is de recente ontdekking van een authentieke oude goudmijn
"Trô des Massotais" op het Plateau des Tailles bij de Baraque Fraiture door Bruno Van
Eerdenbrugh, Jean Detaille & Co., hetzelfde team dat nu jaarlijks het hogervermelde
goudpankampioenschap organiseert. Je vind er meer details over op
http://users.skynet.be/fa418506/orpaillage/decouv.html
En om het publiek de kans te geven om eens zelf dat goudzoekers-gevoel te beleven zal
op Minerant 2006 een installatie voorzien worden waar je, zonder natte voeten, zelf kunt
komen goudpannen.

Goudpannen
Goud is een vrij zeldzaam element : de aardkorst bevat gemiddeld slechts 0.0000001, of
1 ppb goud. Dat betekent in de praktijk dat je 1 miljoen ton zand zou moeten pannen om,
met een rendement van 100 %, 1 kg goud te winnen.
Dat je goud relatief gemakkelijk kunt afscheiden heb je te danken aan twee eigenschappen : goud is eerst en vooral chemisch zo goed als inert, en heeft daardoor het eeuwige
leven (of toch zo goed als), en daarenboven heeft goud een densiteit van 19.3, wat vele
malen zwaarder is dan de meeste andere in de natuur voorkomende materialen. Het is op
die laatste eigenschap dat het goudpannen als afscheidingsmethode gebaseerd is.
Dat alluviaal goud komt vrij door verwering en erosie van bepaalde gesteenten (meestal
kwarts/kwartsiet), en wordt afgezet, getransporteerd en eventueel op bepaalde plaatsen
aangerijkt door de actie van het rivierwater. Dergelijke aanrijkingen gebeuren niet alleen
met goud, maar ook met andere zware mineralen, zoals granaat, scheeliet, zirkoon, magnetiet e.a. En het is natuurlijk op plaatsen waar
de zware mineralen aangerijkt zijn in het
rivierslib dat we bij voorkeur gaan zoeken ! Bij
het transport worden de goudkorreltjes afgerond, en vertonen ze slijtage.

Photo Credit historichwy49.com
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De zware gouddeeltjes worden in een rivier(tje) vooral afgezet op plaatsen waar het water
iets rustiger wordt, zoals bvb. in een bocht
(binnenzijde) of achter een groot rotsblok. Het
belangrijkste gereedschap dat je nodig hebt is
uiteraard de goudpan. De zogenaamde "batea", of klassieke conische goudpan werd naar
alle waarschijnlijkheid ontwikkeld door de oude
Maya-culturen. De eerste exemplaren waren
wellicht gemaakt van hout. Ze werden niet alleen gebruikt om goud te winnen, maar ook
diamant, smaragd, robijn, en alles wat
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maar enigszins een hogere dichtheid heeft dan zand.
Ook in de Far West werden goudpannen van hout gemaakt. Later werden zelfs goudpannen gemaakt van koehoorns, via een speciale behandeling met stoom. Nog later werden
nagenoeg alle goudpannen uit staal gemaakt, en tegenwoordig zijn ze van plastic. Dat
ziet er natuurlijk minder stoer uit, maar deze pannen bieden tal van voordelen : ze kunnen
nooit gaan roesten, men kan een bepaalde ruwheid in het oppervlak aanbrengen om de
efficiëntie te verhogen, de kleur kan op de juiste manier contrasterend gemaakt worden
t.a.v. de goudkorrels, en, een niet te onderschatten argument als je urenlang gaat
goudpannen : zo'n plastic goudpan weegt véél minder dan een stalen geval. En dat
scheelt na een paar uur een stuk op de borrel voor je armspieren !
Er zijn en worden nog steeds vele modellen van goudpannen gebruikt, de vormen liggen
tussen een ronde schotel die in een punt eindigt tot zeer vlakke schotels met een platte
bodem.

De praktijk
Zoek eerst een goed plaatsje uit, waar het water ongeveer 20 cm diep is, en nét
voldoende snel stroomt. Je gaat er uiteraard best zo comfortabel mogelijk bij zitten. Vul je
pan voor 3/4 met slib, en hou de pan net onder het wateroppervlak. Schud ze een paar
keer redelijk hevig over en weer zodat mos- en plantenresten loskomen en wegdrijven.
Haal eventueel grotere keitjes en stenen eruit met de vingers
En dan begint het echte werk... dat moet je in de praktijk leren, en is moeilijk uit te leggen.
Het komt in grote lijnen hierop neer dat je de pan zachtjes zodanig heen en weer
beweegt, dat de inhoud (onder de waterspiegel) in een lichtjes spiraalvormige beweging
komt. Op die manier verlaat meer en meer licht materiaal (eerst kleideeltjes, later kwarts
en andere mineralen) je pan, en worden de zwaardere bestanddelen (magnetiet, zirkoon,
granaat, en desgevallend... goud) aangerijkt in het diepste, centrale gedeelte van je
goudpan. Tijdens het proces moet je af en toe ophouden met de puur draaiende
beweging, en even gewoon schudden, zodat lichter materiaal naar boven komt, en
zwaarder materiaal dieper in je pan wegzinkt. Dan kan je beginnen aan het bewerken van
je concentraat, ook wel eens "black sand"
genoemd.
Zeker als beginner kun je die bewerking best
doen boven het water, met een centimeter of
twee water in de pan. Maak met de pan een
draaiende beweging, waarbij je ze lichtjes
schuin houdt, om de eventueel aanwezige
gouddeeltjes te zien. Herhaal dan de
bewerking onder het wateroppervlak, maar
nu heel voorzichtig en met heel veel geduld,
om geen goudschilfers te verliezen. Je kan
desgevallend gouddeeltjes scheiden van
magnetietdeeltjes door een magneet onder
de pan te houden tijdens het wassen (dat
kan uiteraard alleen in een plastic pan !).
Nog een paar hints als je in de vrije natuur
gaat goudpannen.
Zorg er zeker voor dat, als je een stalen pan
gebruikt, die geen spoor olie (bvb. Anti-roest
olie) bevat. De oude goudzoekers vermeden
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dat probleem door hun stalen goudpannen boven het kampvuur te verhitten, en ze dan af
te schrikken in water. Een andere truk is voor de laatste fractie een heel klein druppeltje
detergent toe te voegen, omdat dat de afscheiding sterk in de hand werkt en versnelt.
Als het slib veel grover materiaal bevat kun je uiteraard eerst het slib zeven. In onze
Ardennen zijn schilfers groter dan 2 mm een grote zeldzaamheid. Als je dus afzeeft op 4
mm ben je (hier) absoluut zeker niets te verliezen (tenzij die ene nugget van een halve
kilo die nog ergens in een Ardense rivier op je ligt te wachten).
En tenslotte : geloof je "concurrenten" niet als ze je proberen te vertellen dat een riviertje
geen goud meer bevat : continu wordt door de stroming het slib op de bodem omgewoeld
en opnieuw aangerijkt.

Indoor goudpannen op Minerant 2006 !
De goudkoorts slaat weer toe tijdens Minerant 2006 ! 5000 goudschilfertjes liggen in
het slib te wachten om door u uitgewassen te worden. Goudpannen zijn beschikbaar
en de techniek van het goudpannen wordt je gedemonstreerd. Het is écht niet zo
moeilijk ! Voor 2.5 € koop je een emmertje zand, waarin we gegarandeerd 5 goudschilfertjes verstopt hebben. Met een echte goudpan, die de MKA je ter beschikking stelt,
kun je het goud ter plaatse uitwassen in een daartoe voorzien waterbassin. Je moet
wel wat behendigheid hebben, en vooral geduld !
Heb je het nog nooit gedaan ? Geen nood, er zijn continu demonstraties door onze ervaren goudwassers-ploeg. Hoe dan ook : met een beetje handigheid en wat geluk ga
je met een paar zelf uitgepande goudnuggets naar huis !

Goudpannen op de beurs van
Tempe, Arizona, januari 2006...
binnenkort ook... op Minerant ! Foto's
Rik Dillen.
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