
GEONIEUWS

MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT

november 197 9

MINERALOGISCHE KRING ANTITERPEN vz w

Verantwoordelijke uitgever : L . Michiels, Bakkersdreef 41 ,

B-2180 Kalmthout



120

HET NIEUW LOKAAL voor de maandvergaderinge n
-------------------------------------------

Zoals u in de aktiviteitenkalender voor deze maand kunt lezen is e r
een ander lokaal gevonden voor onze maandelijkse vergaderingen .
Het lokaal is gelegen in het gebouw van de H .B .K ., Lange Lozane-

straat 250-258 te 2000 Antwerpen . Een parking aan het gebouw lost uw
parkeerproblemen op . Het lokaal zelf is tamelijk groot (meer dan 80
personen kunnen ruim zitten !) . We hopen dan ook onze leden hee l
talrijk ta mogen ontmoeten . Een plannetje op de volgende pagina za l
het u gemakkelijk maken om het lokaal te vinden . Met het openbaa r
vervoer zijn er meerdere mogelijkheden am er te geraken :

Miva tram 2, 7 of 1 5
Miva bus 5, 17, 25, 25bis, 26 of 2 7
NMVB 297 Antwerpen-Lie r
NMVB 295 Antwerpen-Kuntic h
en de bus Antwerpen-Lin t

Uitzonderlijk heeft de maandvergadering plaats op de eerste vrijdag
van de maand nl . 2 november 79 .

TENTOONSTELLING MKA

	

' r WAARUIT BESTAAT ONZE AARDE "

Wie helpt onze tentoonstelling slagen ? ., . De leden! ._ .dus . . .
1) Helpende handen gevraagd! Wanneer, wat, waar?

Telkens in de Keurvelszaal van de Antwerpse Zoo op de volgend e
dagen en/of uren :
1. Vrijdag 16 november vanaf 10 uur : opstelling van de tentoon-

stelling d .w.z. helpen monteren van da vitrines, panelen
plaatsen, opstellen verkoopsstand, e .d .

2. Al de andere dagen van 10 .00 tot 18 .00 en van 19,30 to t
21 .3D uur (dit laatste niet op zondag) vrijwilligers om toe -
zicht te houden ,

3. Zondag 24 november 79 vanaf 18 .00 uur afbouw van de tentoon-
stelling .

2) Mineralen voor de verkoopsstand . De bedoeling is van de leden
in konsignatia een hoeveelheid mineralen te verkrijgen met vol -
gende gegevens : - juiste vindplaat s

het totaal aantal stuks beschikbaa r
- het bedrag op de stukprijs dat hij zeker wi l

ontvangen ;
We rekenen wel ap het feit dat we de specimens aan een zee r
demokratische prijs zouden ontvangen . Het hoeven niet enke l
silikaten te zijn .

De tentoonstelling zelf . We hopen het volgende te mogen voorstellen :

1) Algemeen thema : silikaten .
Een keuze uit stukken uit de verzameling van leden zal gemaak t
worden . In dit verband is het goed te referee naar de lijst di e
verleden jaar in Geanieuws verscheen .

2) Poene-mineralen, Indi ë

3) Mineralen uit de Minas Geraes, Brazilin
Voor (2) en (3) wordt beroep gedaan op verzamelaars waarvan wij wete n
dat zij uitstekende specimens bezitten .



AC-ER/ c
DregA.

/'R /fs'Em

hj L *'L►E 1s/f/ "5ivc 1 tL



1 2 2

4) Kwarts : deze stand wordt samengebracht door de heer P . Tambuyser
uit stukken uit verschillende verzamelingen .

5) Eén of twee kasten met eigen vondsten van de leden d .w .z . goe d
geidentificeerde stukken of merkwaardige specimens .
Ik weet dat heel wat leden uitzonderlijke stukken hebben gevon-
den zowel van eigen bodem als uit het buitenland maar menen
dat hun specimens niet in aanmerking kunnen komen, niets i s
minder waar . Zo verwacht ik :

- dolomiet van Namêche (haak, telefoneer eens) ,
- fluoriet van Beez (dat is iets voor Gilbert) ,
- celciet van Beez (wie belt er?) ,
-- ottreliet : wie bezit er plaatjes van ca 5 mm 0 ,- Rumst : welk jeugdlid heeft er mooie stukken
gevonden dit jaar ?

-- rookkwarts afkomstig van Bleiwnsche (Arolsen) .
En waar zijn de anderen geweest, wie heeft wat moois of merkwaar-
digs ?

Voor melding van een of andere vorm van medewerking of voor mee r
inlichtingen kunt u terecht bij de heer P . Van hee, Deuzeldlaan 16 ,
bus 1, te 2120 Schoten ; tel . 031/45 29 14, liefst na 20 .00 uur .

BESTELLING MINERALEND ❑ OSJES EN KIT
--------------------------------- -

Vermits in het oktobernummer enkele onduidelijkheden en een foutiev e
prijs werden opgegeven herhalen we de juiste procedure tot bestelle n
en de juiste prijzen .

afmetingen in m m

A

	

B C
(hoogte)

	

(lengte) (breedte)

prijs per 1 ❑ stuk s

T4K

	

25

	

36 3 0

T6K

	

29

	

54 3 6

TBK

	

29

	

76 54

42 B F

64 BF (en NIET 57 BF )

102 BF

Doosjes zijn te bestellen per veelvoud van 10 . De prijs voor een
pakket kit is 150 BF .

Hoe te bestellen ?

1. Maak het totale bedrag van uw be-
stelling over op het P .R . n r
000-0521822-59 t .n .v . de hee r
A . Vercammen, Palmanshoevestreat 2 1
te 2610 Wilrijk .

2. Stuur gelijktijdig een gele brief-
kaart met uw bestelling (aantal, type ,
naam en adres niet vergeten) aan het-
zelfde adres .

3. Na een kleine week kunt u uw bestellin g
bij de heer A . Vercammen afhalen (liefst
na telefonische afspraak : tel . 031/27 32 11) .

Voor meer inlichtingen kunt u eveneens ❑ p
dit adres terecht .
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UIT ONZE TIJDSCHRIFTE N
--------------------- -

Der Auf schluss 30 (7-8), juli-aug . 197 9

213-252 Die Sekunnrmineralien der Erzgnge von Neubulach i m
nnrdlichen Schwarzwald ,

253-265 Beobachtungen zurn tektonischen Bandes nDrdlichen Harz -
randes bei Goslar ,

266-268 Ein pleist ❑znner Bisonschndel ,
269-272 Der Penon de Ifach bei Ca1pe (Alicante, Spanje) .

Schweizer Strahler 5 (3), aug . 1979

93-94

	

Schalenftirmiges Quarzwachstum (Alp Taspin, Zillis, CH) ,
95-96 Amethyst ,
108-110 Gepfropfte Calcite ,

113

	

Muzo-Habitus aufweisende Bergkristalle ,
114

	

IgelfOrmige Quarzaggregate ,
120-133 Eine interessante Mineralfundstelle im Schweizer Jura :

Die Grube unter Erlimoos ,
133-140 Zink, Blei und Kupfer im Albulatal .

Mineralien Magazin 3 (5), aug . 1979

246-251 Mekka fUr Mineralienfreunde Idar-Oberstein ,
252-259 Der Eichhamstack (Oostenrijk) ,
269-272 Gerill-Sediment-Gestein-Diagenese ,
273-278 Fossilien vom Wilden Stein (MUhlheim, Jura) ,
279-282 Warm Mineralien schmelzen .

Mineralogical Record 10 (4), juli-aug . 197 9

197-204 Chanarcillo, Chile ,
207-212 Quartz Geodes (Sierra Gallego, Chihuahua, Mexico) ,
215-217 Notes on recent underground collecting at Lángban (Zweden) ,
219-221 Curetonite, a new phcsphate from Nevada ,
239-241 Thamaston Dam, Connecticut ,
247-248 Abstracts of New Mineral Descriptions (desantelsite ,

whiteite, mandarinoite, paulm ❑ areite, prosperite ,
rnarsturite) .

Rocks and Minerals 54 (4), juli-aug . 197 9

137-140 The geology of Florida ,
141-144 Fossil vertebrates of Florida ,
145-146 Florida Minerals ,

147

	

Florida C ❑ral ,
148-150 Gems of Georgia ,
151-154 A Georgia portfolio ,
161-165 Unusual minerale in Georgia ,
166-172 Fossiliferous formations of South Carolin e
173-175 The Mings Creek, B . Carolina, Barite Pits .

Minéraux et Fossiles n° 55, juli-aug . 197 9

	

13-24

	

Le microscope êlectronique

	

balayage ,

	

26-29

	

L'ancienne mine communautaire de Rancié (Ariège) .



12 4

AXIS (jaarhoek SSD 1978 )

	

9-20

	

Fossielen ,

	

21-26

	

Ouderdomsbepaling van vondsten ,

	

27-48

	

Geologie/paleontologie van Haute Provence en Gurges d u
Verdor: ,

99-109 Boeken over mineralogie ,
109-118 Grot van Lascaux .

Der Aufschluss 30 (9), sept . 197 9

273-281 Die Mineralien der Einsch1Tsse und AuswUrflinge in de n
Schlacken des Emmelberges bei Uedersdorf (Elfel) ,

283-286 Schlangensternen aus dem Oberdevon des Bergischen Landes ,
287-288 Die verlassene Grube von Bouxniller (Unter-Elsass) ,
269-291 Actinocamax-Fund aus dam Mittel -Cenoman von hiunst ❑ rf ,
292-294 Placunopsis plans (Bruchsal/Schatthausen) ,
295-305 Bayreuth und die PaM ❑nt ❑logie ,
307-310 Fossilien, selbst gemacht (afgietsels vervaardigen) .

Monde et Minéraux 32, sept-okt 197 9

	

6-9

	

Le volcenisme ,

	

10-12

	

Aseociation minéralogique quartz et rutile ,

	

20-21

	

Musée de Riez (Alpes de Haute Provence) ,

	

24-27

	

Lor et les ❑rpeilleurs en Ariége ,

	

30-34

	

La Matheysine-0isans .

Mineralien Magazin 3 (6), sept . 1979

296-300 Stereomikroskop ,
301-308 Seelilien (Schweizer Jura : R ❑gensteinmeer) ,
313-318 Bornholn fsr PaAontolagen ,
323-326 Topasmine (Brazilië) .

Lapis 4 (9), sept . 197 9

8

	

Milarit ,
14. 18

	

Der grosse 8ergkristallfund vom Zinggenstock 1719 ,
19-23

	

Die neue Kluft am Zinggenstock ,
26-28

	

Mineralfunde von den Haustellen der Kraftwerke Oberhasli ,
30-31

	

Geologie und Mineralogie des Oberhasli ,
32-33

	

Das Naturhistorische Museum von Bern ,
34-37

	

Kleine Querzkristallografie .

Nautilus 9 (3), sept . 1979

53-58

	

Dinosaurussen ,
59-66

	

De stereomikroskoop ,
67-70

	

Diamant-imitaties ,
71-86

	

De inwendige struktuu :r van de aarde .
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EEN BEZOEK AAN ENKELE VINDPLAATSEN IN CORNWALL (ENGELAND )
-------------------------------------------------------- -

H . Dille n

Anno 1979 schijnt het aantal vindplaatsen die naam nog waardig
langzaam maar zeker te slinken .

Enkele eertijds beroemde storthopen zijn verdwenen of za goe d
als uitgeput . Vaak gaat het in zulke gevallen om geruchten van spe -
kulanten, die zo hopen de prijzen van de specimens de hoogte in t e
jagen, maar de opmerkingen die hieronder volgen werden ter plaats e
in augustus 1979 geverifieerd .

1. Het gebied rond St-Just .

De storthopen van de Botallack Mine en Wheal Owles bestaan nog ,
maar bevatten niet veel interessants meer . Mineralen als botallackie t
en connelliet moet je er niet verwachten : de specimens die nog t e
koop warden aangeboden zijn ofwel erg lang geleden gevonden ofwel i n
recente tijden ondergronds verzameld door insiders .

De storthap van Wheal Edward is nog steeds een bezoek waard :
je kan er nog diverse uraniummineralen vinden (o .m . autuniet), en
cassiteriet, chalcedoon, chalcopyriet, chrysocolla, enz .
Een draagbare Geigerteller en dito UV-lemp zijn instrumenten di e
hier goede diensten kunnen bewijzen .

2. Het gebied rond St-Ives .

Wheal Margery is erg moeilijk te bereiken, tenzij bij lage tij ,
en er is zo goed als niets meer te vinden .

Waar eens de starthopen van Wheal Providence (en Wheel Speed )
lagen, staat nu een moderne villawijk . Je kan er dus nog slecht s
wat vinden als je in iemands tuin mag graven .
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Overgenomen uit "A Guide to the Mines of West Cornwall", D .O . Oarton ,
Trura, Cornwall, GB, 3th ed . (1973) .
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3. Het gebied rond St-Day .

Ook de storthoop van Wheel Gorland is verdwenen : men heeft he t
terrein genivelleerd en het materiaal elders gebruikt bij de aanle g
van wegen, bouwgronden en parkeerterreinen. Dit is bijzonder jamme r
want op deze storthoop vond men (vroeger) een aantal erg interessan-
te mineralen : chrysocolla, clinaclaas (dat inmiddels peperduur i s
geworden), liroconiet (idem), chenevixiet, cupriet, malachiet ,
oliveniet, farmacosideriet, enz .

Van Wheel Unity, vlak in de buurt, zijn de storthopen (nog )
niet verdwenen, maar aan de sporen van bulldozers te zien za l
deze vindplaats zeer binnenkort eveneens verdwenen zijn . Men vind t
er nog oliveniet-xx, chenevixiet, farmacosideriet-xx e .a .

4. Het gebied van Gunnislake

Gunnislake Clitters en Old Gunnislake zijn nog een bezoek waard .
In het prachtige kader van de vallei van de Tamar vind je er torber-
niet, chrysocolla, pseudomalachiet, cornwalliet, tetrahedriet, lina-
riet, bariet, e .a .

De storthopen van de Drakewalls Mine schijnen niets meer op t e
leveren . Recht over de ruines van de Engine Houses van deze mij n
woont Richard Barstow, een bekend mineralenhandelaar .

5. Het gebied rand Callington .

De storthopen van Wheal Phoenix, West en South Caradon zijn ee n
bezoek waard . Men vindt er fluoriet, chrysocolla, malachiet, chalco-
pyriet en diverse andere mineralen .

6. Hemerdon Bali Mine .

Deze groeve ten oosten van Plymouth leverde ons een verrassing op .
De weg naar deze sinds 1945 verlaten wolframietgroeve (waar ook
prachtige scorodiet-xx worden gevonden) was dit jaar netjes geasfal-
teerd . Aan de ingang van de groeve vonden we een vers-geschilderd e
plaat met de veelzeggende tekst : "WARNING ! This property is protec-
ted by well trained "securi-dogs" " . Een ontmoeting met zo'n ee n
beestje lag niet direkt in onze bedoeling, en na een rit rond d e
groeve belandden we bij de hoofdingang, versierd met een even mooi e
plaat met een even aantrekkelijk opschrift . Een bewaker die daar
toevallig (evenwel zonder "securi-dog" - die had hij in zijn burea u
achtergelaten -) voorbijkwam vertelde ons dat de groeve sinds di t
jaar opnieuw door een firma in bedrijf werd genomen met de bedoe-
ling wolframiet te winnen . De prospektieboringen zijn nog volop aa n
de gang . Verzamelen zit er dus niet meer in, tenzij misschien met
toelating van de eigenaars . De naam van de groeve werd wat ingekort ;
nu heet ze gewoon Hemerdon Mine .
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7 . The Lizard .

In dit gebied kan men eerder gesteentevormende mineralen vinden
zoals bv . serpentijn, veldspaten, mica's, pyroxenen, emfibalen e n
zeolieten .

In de baai ten zuiden van Coverack troffen we nogal veel bron -
ziet (varieteit van enstatiet) aan .

Misschien is het nuttig het adres op te geven van de twee belang -
rijkste mineralenhandelaars uit de streek :

Sam WELLER, Gem and Juwel Workshops ,
Pendeen (near Penzance), Cornwall, GB .

Richard BARSTOW, Drakewalls House ,
Drakewalls, Gunnislake, Cornwall, GB .

Samenvattend kunnen we stellen dat Cornwall stilaan uitgeput geraak t
voor wat betreft zeldzame mineralen . Alleszins is de omgeving allee n
al de moeite waard om er je vakantie door te brengen (als je ten-
minste een beetje geluk hebt met het weer) .

NIEUWE AANWINSTEN VOOR DE BIBLIOTEE K

1. Geologische Wanderungen in der Schweiz .

H . Heierli, Ott Verlag Thun, Zwitserland (1974), 364 pp, 48 SF .

Een eerste deel behandelt de geologie in het algemeen, en ee n
tweede de geologie van Zwitserland .
Dan volgen "geleide" exkursies (met vele praktische gegevens) i n
de volgende gebieden : Berner Oberland, Val Flora, Monte Generoso ,
Septimer-Lunghin, Tour d'Al, Snntisgebirge, Mythen, St--Gallen ,
Hegan, Zentraler Berner Jura .

2. Luides Géologiques Régionaux : Région du Nord : Bassin de Mans ,
Flandre, Artois, Roulonnais, Picardie .

Masson & Cie ., Paris, Frankrijk (1973), 176 pp .

3. Identification tablea	 for minarals in thin secttans . .

E .P . Saggerson, Longman, London (1975), 378 pp ., 3 .95 UK

4. Mineralogy (for amateurs) .

J . Sinkankas, Van Nostrand Reinhold Co ., London (1964), 585 pp . ,
7 .55 U K

De helft van het boek is gewijd aan algemene, de andere helft aa n
beschrijvende mineralogie .
Dit vlot geschreven boek lijkt ons een zeer goed vertrekpunt voo r
beginners die een algemene inleiding willen in de mineralogie .
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Enkele boeken werden nog steeds niet terugbezorgd :

1. G. Rose, 1846, Kristallisationssystem des Quarzes .

2. Bariand, Cesbron, Geffroy, 1978, Les Minéraux (tome 1) .

3. Glas, Schmeltzer, Mineralfundstellen III (Baden-Wurtemberg) .

4. Vanders, Kerr, Mineral Recognitien .

Van de tijdschriften ontbreekt nog het volgende :

1 . Der Aufschluss : 1971 : januari, mei, november, december .
1972 : februari, september .
1974 : september, oktober .
1976 : april .
1978 : maart, mei .

2 . Ges: 1974: 1-2-4
1978 : 2-3-4
1979 : 1-2

3 . Mineralogical Record : 1974 : 1-2
1978 : 3
1979 : 1-2-3-4

4. Minéraux et Fossiles : n° 35 .

5. Schweizer Strahler : jaargang 1977 .

WIE NOG EEN VAN DEZE BOEKEN OF TIJDSCHRIFTEN IN ZIJN BEZIT HEEFT

WORDT VRIENDELIJK UERZEUHT DEZE UNMIDDELIJK (OP DE EERSTVOLGEND E

VERGADERING) TERUG TE BEZORGEN .

Indien iemand een van deze nummers in prive-bezit heeft en berei d
is ze aan de kring af te staan zouden we hem erg dankbaar zijn ,
zodat we op die wijze onze biblioteek terug kunnen vervolledigen .

We verzoeken iedereen nogmaals in de toekomst zorgvuldiger me t
uitgeleende boeken en tijdschriften om te springen én vooral d e
uitleentermijn nauwkeurig te eerbiedigen .

VRAAG EN AANBO D
-------------- -

Een verzamelaar wenst zijn totale systematische verzameling t e
verkopen wegens specialisatie in fluorescerende mineralen .
De verzameling die hij aanbiedt bevat ongeveer 500 specimens ,
er zijn echter geen fluorescerende stukken bij .
De prijs is overeen te komen en voor bezichtiging van de ver-
zameling wordt u verzocht eerst een afspraak te maken .
Zich wenden tot de heer F . Daems, Broekstraat 6, 2300 Turnhout ;
tel . 014/41 31 42 .
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BEURZENKALENDER NOVEMBER 197 9
------------------------------

Zoals u kan zien in dit nummer en reeds in het vorige, wordt d e
lijst van beurzen elke maand langer . Daarom hebben we besloten d e
naam en het adres van de organisator niet langer te vermelden, tenzi j

voor Belgische beurzen .
Indien u meer inlichtingen wenst over een af andere beurs, dan kun t

u die steeds bekomen op ons sekretariaat . De laatste tijd zijn er nog-
al eens beurzen op het laatste moment afgelast of verschoven . Wi j
trachten de kalender zo nauwkeurig en volledig mogelijk te publiceren ,
maar wijzen elke verantwoordelijkheid af i .v.m, de juistheid van d e
gegevens .
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Emmen (CH), Shopping Center, 8 tot 17 uu r

	

3

	

Zwijndrecht (NL) , Walburghal, Hof van Holland, 10 tot 17 uur .

Hannover (D), Orangerie, Hannover-Herrenhausen .

Darmstadt (D), Bessunger Turnhalle, 9 tot 18 uur .

Heidenheim (D), Karl Rau Halle, 12 tot 17 .30/9 tot 17 .30 uur .

	

4

	

Traunstein (D), Sailer-Keller-Baal, 9 tot 17 uur .

	

4

	

Michelsd ❑ rf (A), Gasthaf Jobst, 8 tot 16 uur ,

	

4

	

Oberhausen (D) , Rivierpark V ❑nderort, Hottroper Strasse 322 ,
D-4200 Oberhausen-Osterfeld, 10 tot 18 uur .

	

4

	

Leverkusen (D), Farumhalle, Stadtmitte (Wiesdorf), 9 tot 17 uur .

	

4

	

Meerbusch-BUderich (D), BUrgersaal, Necklenbroicher Strasse ,
9 tot 17 .3D uur .

	

4

	

Essen (D), Stdtischer Saalbau, 10 tot 17 uur .

	

10

	

Graz (A) , Gasthof "Zu den 5 LArchen", Griesplatz, 9 tot 16 uur .

10-11 Cernay (F), Salie du Progré s

10-11 WDrzburg (D), Kolpinghaus, 9 tot 18 uur .

10-11 ZUrich (CH), ZEispahalle 1, ZUrich-Oerlikon, 10 tot 1S /
10 tot 17 uur .

	

10-

	

5}uttoart (D), Killesberg, Halle 14 .

Lira (D), grote zaal van het stationrestaurant, 9 tot 16 uur ,

	

11

	

Mester (D), Halle MUnsterland, 10 tot 17 uur .

	

11

	

Enschede (NL) , Twentse Schouwburg, Langsstraat 49, 10 tot 17 uur .

13-15 London (GB), Horticultural Halls, Viktoria, London .
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16-18

	

Hamburg (D) .

17

	

Hoogvliet (NL), Vaste Burchtkerk, Overhage 10, 10 tot 17 uur .

	

17-18

	

Liège (B) , Lycée Léonie de Weha, Boulevard d'Avroy 96 ,

4000-Liège, 10 tot 19 uur ;
Inlichtingen . R . Hubin, 8, Heid du Moulin, 4051 Plainevau x

(Neupré) .

	

17-18

	

Roma (1), Station Rome Termini, Via Biolitti 34 .

	

17-18

	

Lyon (F), Paleis des Congrès, quai Achille-Lignon .

18

	

Kasset (D), Philipp-Scheidemann-Haas, HollMndisch Stresse 74 ,
10t ❑E 18 uur .

18

	

Viersen-SUchteln ( D ), Kolpingsaal, Ostring 33, 9 tot 18 uur .

18

	

Schaafhelm-Mosbach (D), Turnhalle Mosbach, 8 tot 18 uur .

21

	

Sontra-Wichmannshausen (D) , Altes Boyneburgisches Schloss ,
9 tot 18 uur .

24

	

Aarau (CH), Ladenstrasse, Tellizentrum, 8 tot 17 uur .

	

24-25

	

Paris (F), Relais des Congrès, Porte Maillot .

	

24-25

	

Tarbes CF), Parc des Expositions, boulevard Kennedy .

	

24-25

	

Jouy-en-Jonas (F) , Salie du Vieux Marché, Yvelines, 10 tot 19 uur ,

	

24-25

	

Berlin (D), Kongresshalle, 9 tot 18 uur .

25

	

MUdling (A), "Wienerwald", Bahnh ❑fsplatz, 9 tot 17 uur .

25

	

Hofheien (D), Stathalle Hofheim, 9 .30 tot 17 .30 uu r

	

30-01

	

Paris (F), Hotel P .L .M . St . Jacques, 17 bd . St-Jacques ,
75014 Paris, 10 tot 20 uur .
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HET BEGRIP "PARAGENESE "
------------

H . Dille n

Het woord paragenese is afgeleid uit het Grieks : 7Td.C vt (bij ,
naast) en jac Vccr'J (het ontstaan) . Als definitie zouden we kunne n
stellen dat een paragenese de relatie is tussen bepaalde minerale n
op een bepaalde plaats in funktie van het tijdsverloop van hun
ontstaan . Als de omstandigheden (koncentratie van bepaalde elemen-
ten, druk, temperatuur, . . .) in de tijd stelselmatig veranderen ,
dan kan een mineraal worden omgezet in een ander . Sommige minera-
len verdwijnen helemaal, nieuwe ontstaan, maar vaak blijven er no g
resten van de oorspronkelijke mineralen over . Het resultaat is da n
een associatie van mineralen, die op één ❑f andere wijze met elkaa r
in verband te brengen zijn .

Het samen voorkomen van mineralen op een bepaalde plaats ka n
ook louter toeval zijn : zo kan zand granaat, topaas, ilmeniet enz .
bevatten, naargelang van de gesteenten die door erosie het materi-
aal hebben geleverd dat door een rivier als zand werd afgezet .

Mineralen ontstaan o .a . uit oplossingen, smelten, gasexhalaties ,
. . . . Naargelang van de omstandigheden ( ❑ .a . temperatuur, druk )
kunnen uit bv . eenzelfde smelt verschillende mineralen ontstaan .
Men kan zelfs uit de studie van een paragenese vaak afleiden bi j
welke temperatuur en druk de mineralen ontstaan zijn . Wanneer men
bv . ergens markasiet vindt, dan weet men dat na de vorming van di t
mineraal de temperatuur ter plaatse nooit meer hoger is geweest da n
400 °G, want men weet dat bij deze temperatuur markasiet wordt om-
gezet in pyriet .

Een typische paragenese waar we, door vroegere artikels reed s
min of meer mee vertrouwd zijn is deze van de Lengenbach-sulfa--
zouten .

Oorspronkelijk waren in de dolomiet nog geen sulfozouten aan-
wezig, maar wel o .a. ijzersulfide (pyriet) en loodsulfide (gale-
niet) . Oplossingen die o .a . arseen bevatten (en in veel mindere
mate antimoon, zilver, . . .) zijn in kon-hakt gekomen met de gale-
niet, en allerlei chemische reakties hebben zich voorgedaan . Wan-
neer we nu de verdeling van de verschillende lood--arseen-sulfo-
zouten over de vindplaats bekijken, dan zien we dat in het zuide n
van de groeve de arseenrijkate sulfozouten, en zelfs zuiver arseen-
sulfide (realgar en auripigment) voorkomen, terwijl naar het noorden
toe arseenarme sulfozouten en ook nog galeniet voorkomt .

De basis van deze paragenese ligt in een koncentratie-gradien t
van de oplossingen. Waar de oplossing als het ware de verertsin g
"binnenliep" was er nog veel arseen in aanwezig . Er was hier zo
veel arseen in de oplossingen aanwezig dat men van een "overmaat "
kon spreken . Verderop was er natuurlijk al veel arseen uit d e
oplossing verdwenen, en daar was er niet voldoende arseen meer om
al het galeniet te doen reageren, en het arseen dat overbleef vorm-
de slechts arseenarme sulfozouten, zoals jordaniet en lengenbachiet .
In dit deel van de dolomiet vinden we dus uiteraard nooit realga r
of auripigment, maar wel galeniet, dat dan weer niet voorkomt i n
het zuidelijk deel van de dolomiet .
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De kennis van de paragenese helpt ons zelfs verder bij het iden.-
tificeren van de mineralen : wanneer we ❑p een stukje dolomiet van
Lengenbach realgar aantreffen, dan moeten we op hetzelfde specime n
zeker niet gaan zoeken naar galeniet ❑ f lengenbachiet, maar wel
vooral naar skleroklaas, baumhaueriet,

	

. Daarenboven kunnen we
er zowat zeker van zijn dat het bewuste specimen uit het zuiden
van de groeve komt .

De teorieën i .v .m. de paragenese van Lengenbach warden bevestig d
door het feit dat men op de Pizza Cervandone, van welke omgevin g
het water vermoedelijk afkomstig is geweest, eveneens arseenminera -
len heeft gevonden, zoals mixiet, cafarsiet, asbecasiet . De omstan-
digheden lagen daar duidelijk anders, want bv . realgar heeft zic h
daar in het geheel niet gevormd .

Welke mineralen uit een oplossing ontstaan hangt niet allen af
van de k ❑ncentratie van de verschillende elementen in die oplossin g
maar ook van o .m . de druk en de temperatuur .

Za vinden we in Lengenbach gé n gratoniet of plagioniet, di e
nochtans ook loodarseensulf ❑ z❑uten zijn . 9ij andere omstandighede n
zouden deze mineralen misschien wel gevormd zijn geweest (gratonie t
komt inderdaad wel elders in het ainntel voor) . Andere minerale n
vereisen blijkbaar niet zulke kritische omstandigheden ❑m te kunnen
ontstaan : men noemt dit "doorlopers", of mineralen die zich nie t
preferentieel op bepaalde plaatsen en onder bepaalde omstandighede n
hebben gevormd . Tennantiet (var . binniet) komt zowat overal ver -
spreid voor in Lengenbach, echter meestal slechts in minuskule
kristalletjes .

De belangrijkste paragenese vinden we in gesteenten : typisch i s
bv . graniet als paragenese van mineralen beschouwd, met steed s
kwarts, een of meerdere veldspaten en één of meerdere mica's .

Het begrip paragenese hangt nauw samen met geochemie . Een mine -
raal kan maar ontstaan als op zijn minst de elementen die eri n
voorkomen op dezelfde plaats aanwezig zijn geweest . Calcium e n
magnesium, geochemisch en chemisch sterk met elkaar verwant, komen
zeer vaak samen voor, zodat het ontstaan van dolomiet op talrijk e
plaatsen in de wereld als normaal kan warden beschouwd .

Weloganiet, Zr 2Sr 5 (C03 ) 9 .4H 2O daarentegen vereist het same n

voorkomen van zirkoon en strontium . Geochemisch gezien zijn dez e
elementen al heel wat zeldzamer, en om ze allebei in de juiste
omstandigheden en in een voldoende hoge koncentratie bij elkaa r
te krijgen wordt het voor de natuur al een heksentoer, waarin z e
voor zover wij weten nog maar alleen ergens in Canada in geslaagd is .

Zeer eigenaardig in dit opzicht is valleriiet, met als formul e
2(Fe,Cu) 2 S2 .3(Mg,AI)COH) 2 . In deze molekule komen allerlei elemen-

ten voor die geochemisch zelfs absoluut niet met elkaar verwan t
zijn .

Reliktmineralen zijn mineralen die na de reakties uit het oor-
spronkelijke minerelenbestand zijn overgebleven . De galeniet van
Lengenbach is bv . een reliktmineraal . Ook columbiet dat men nog i n
kalipyrochloor (van Lueshe, Kivu, Zaire) aantreft is een relikt-
mineraal .
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In vele gevallen kan men opsporen welke mineralen in een paragenese
jonger zijn dan andere . Een voorbeeld hiervan is bariet van Dreislar ,
Duitsland : de chalcopyriet-xx hebben zich duidelijk afgezet op d e
bariet-xx, zodat dit laatste mineraal zeker het oudste is .

Ook kan eenzelfde mineraal ❑p een specimen in verschillende gene-
raties voorkomen, zoals kwarts-xx die op hun beur t . bezet zijn doo r
andere minuskule kwarts-xx . Nochtans kan men niet op het eerst e
gezicht zeggen of het "leeftijdsverschil" van de grootte-orde va n
maanden of van 100 miljoen jaar is .

Wat impliceert dit alles nu in de praktijk voor onze verzameling 7
De paragenese is duidelijk belangrijk bij het bestuderen van een spe -
cimen. Daarom is het niet altijd aan te raden een specimen zo te ver -
kleinen dat er naast het mineraal waar het u om te doen is niet mee r
overblijft . Verder is het oplossen van overkorstingen e .d . met sterk e
zuren maar in eerder zeldzame gevallen aan te raden .

Op het steekkaartje dat u hopelijk van elk specimen in uw verza-
meling bijhoudt vermeldt u natuurlijk welke andere mineralen zich o p
het specimen, of, indien u het bv . zelf gevonden heeft, in de onmid -
dellijke "geologische omgeving" bevinden .

Dank zij het begrip paragenese bekijkt u misschien een aanta l
specimens weer eens uit een heel andere hoek .
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