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De april bijeenkomst was dit keer bij Louis Verhaard.
Het onderwerp: Zandstenen. Hier hebben we het vaker over gehad, zie de
nieuwsbrieven 59 en 60 uit maart en april 2013.
We begonnen met een bezoek aan het museum van Louis, waar behalve fikse
zandstenen nog veel meer moois te zien is. Daarna liet Louis in zijn gezellige
keuken nog heel wat zandstenen zien. Variërend van 1800 miljoen jaar oude
Mängybodarna zandsteen tot recente plaatseigen zandstenen. Louis liet een
aantal grote gezaagde en geslepen zandstenen zien waar geologische
verschijnselen in te zien waren, zoals vorstwiggen, infiltratiekanalen,
kryoturbatie, stromingsverschijnselen, verschuivingen, graafactiviteiten van
wormen (skolithos en monocraterion) en kreeften. En fraai gewindkanterde
zandstenen. Uit Emmen een recente zandsteen met druiventrosachtige
zaadbolletjes met een diameter van wel 10 mm, ontstaan door verkitting met
kalk uit het bovenliggende keileem.
Bijzonder was ook een steen deels van gneis deels van zandsteen, die doet
denken aan de Mickwitzia-zandsteen zoals die bij Hällekis in Zweden is afgezet
op het gneisgrondgebergte.
Jaap toonde een ordovicische zandsteen uit Marokko. Aangekocht door Rob bij
een handelaar die meende dat het wellicht ging om een nog niet beschreven
Ediacara formatie uit Marokko. Jaap heeft hier over contact gehad met Paul
Hille die hem verzekerde dat dit afkomstig is uit het ordovicium.
Het toeval wilde dat in het recente nummer van Spirifer (2018-2) een artikel
wordt gewijd aan Dr. Peter van Roy die in Marokko veel studie heeft verricht
aan de Tafilalt biota en de Fezouata specimens.
Bij de Talifalt biota gaat het om een uitzonderlijk bewaarde ondiep mariene
fauna uit het laat-ordovicium, die doet denken aan de cambrische Burgess shale
fauna. De formatie waarin de Tafilalt biota komt voor in een uitgestrekt gebied
in de Erfoud-Alnif regio van Marokko.
De door Rob aangekochte steen behoort tot die Tafilalt biota.

Onbekend fossiel met alleen weke
delen. Breedte van de steen 20 cm
Tijdvak: ordovicium
Herkomst: Kaid-Rame Alnif-gebied
Marokko
Collectie: J.Dreef, voorheen R.v.d.
Vlekkert

Verdere stukken: een tijgerzandsteen van het noordelijke type, verzameld op
Öland en een veel fijner zuidelijk exemplaar afkomstig van Arcen.
Een Mickwitzia zandsteen met diverse levenssporen verzameld bij Lugnås, een
tafelberg met een onder-cambrische deklaag in de omgeving van Mariestadt
Zweden. Verder een onder-cambrische Nexözandsteen afkomstig van
Bornholm, gevonden in Wippingen.
Uit de Luhwald vulkaan in de Eifel een Permo-triasische bontzandsteen
uitgeworpen als vulkanische bom met een lavakorst en glasachtige smeltlaag aan
de buitenzijde van de ingesloten steen.

Vulkanische bom met als
insluitsel een brok
permotriasische bontzandsteen.
Vindplaats: Luhwald vulkaan
bij Oberbettingen Eifel BRD
Ouderdom bom: pleistoceen
Collectie: J.Dreef

Een carbonische zandsteen met plantenresten gevonden in Azewijn. Een
jurasische Hoörzandsteen uit Zuid-Zweden, eveneens met plantenresten,
gevonden aan de Brodtner Ufer bij Travemünde BRD .
Een grofkorrelige zandsteen uit Neuenkirchen met visresten, ouderdom eoceen.
En een eocene zwinwachter met ingesloten ronde sponsjes van het strand van
Cadzand. Uit de collectie van Rob een zandsteen met daarin ingesloten wat
stukjes barnsteen, gevonden in Kloosterhaar. Ouderdom vermoedelijk oligoceen.
Uit het materiaal van de Liefekenshoekspoortunnel een lichte pliocene
zandsteen met graafgangen opgevuld met donker zand.
Conny toonde ondermeer op Germaanse afgodsbeeldjes lijkende lösspoppetjes,
ouderdom laat-pleistoceen.
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