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Vrijdag 10 september 198 2
Maandelijkse vergadering in het lokaal van de H .B .K ., Lange
Lozannastraat 250-258 te 2000 Antwerpen .
19 .30 h :

gelegenheid tot transakties, raadplegen van d e
biblioteek, aanbod van het mineraal van de maan d
(cinnaber van Almadén, Ciudad Real, Spanje) .

20 .15 h : voordracht met dia's ove r
"Belgische vindplaatsen "
door de heer L . Van Goethem, met de medewerkin g
van de heer A . Vercammen .
Op deze vergadering zal ook een experiment worden besproke n
i .v .m . uitstappen op kleinere schaal, die frekwenter zoude n
kunnen doorgaan dan grootscheeps opgevatte georganizeerd e

groepsuitstappen .

O

Zaterdag 11 september 198 2
Jeugdvergadering en praktikum in het lokaal Ommeganckstraat 2 6
te 2000 Antwerpen, van 10 tot 12 h .

Iedereen kan zijn vakantievondsten meebrengen voor ee n
bespreking .

Stone Shop
APPELMANSSTRAAT 25
EMPIRE SHOPPING CENTE R
WINKEL 36 -- 2000 ANTWERPEN
TEL 031134 .27 .94

Mineralen
Edelstenen
Ruwe Diaman t
Juwele n
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MKA - nieuw s

▪

MKA-nieuws versus Geo-nieuws kort
Vanaf nu zal de rubriek MKA-nieuws in twee worden gesplitst :
1. MKA-nieuws : deze rubriek zal aktueel nieuws brengen ove r
onze en andere verenigingen, manifestaties, samenaankoo p
en allerlei organisatorische zaken .
2.

Geo-nieuws kort : in deze rubriek zullen korte (max .

1 blz . )

artikeltjes warden opgenomen over mineralogische of aanverwante onderwerpen .
Vooral voor deze tweede rubriek worden Uw bijdragen verwacht (i .v .m .Uw zoektochten, belangrijke vondsten en ander e
aktuele onderwerpen) .
M

UV-lampen
De bestelde fluorescentielampen zullen beschikbaar zijn o p
de vergadering van september, en kunnen daar dan worden afgehaald .

/

Erratum
In Geonieuws 7(6) (juni 1982) moeten op p . 130 de onderschriften van fig . 18 en die van fig . 19 worden omgewisseld .
Hiervoor onze verontschuldigingen .

❑

TENTOONSTELLIN G

De tentoonstellinge gaat definitief door van 5 tot 14 novembe r
1982 in de Keurvelszaal van de Antwerpse Zoo (toegang vi a
Kon . Astridplein 18 - zwarte poort) .
Onder het motto "Welk mineraal is dit ?" staat de tentoonstelling helemaal in het teken van het herkennen en identificere n
van mineralen .
De toegang is gratis . Er zal echter een schaal ter beschikkin g
zijn bij de ingang waarin bescheiden of liever nog minder bescheiden giften kunnen worden gedeponeerd . In ruil daarvoo r
krijgt de bezoeker een informatiefolder en een wedstrijdfor mulier .
De opbouw gebeurt op vrijdag 5 november van 9 tot 19 h . D e

vernissage vindt plaats om 20 .45 h . Verder is de tentoonstellin g
toegankelijk voor het publiek van zaterdag 6 tot zondag 1 4
november, telkens van 10-17 en van 19 .30-21 .30 .
De totale kostprijs van de tentoonstelling wordt geraamd o p
93 000 BF . Het tekort moet in de mate van het mogelijke worde n
gedekt door 2 bronnen van inkomsten : de schaal en de verkoo p
van mineralen .

141

Personen die mineralen wensen ter beschikking te stelle n
voor de verkoop nemen best zo vlug mogelijk kontakt op me t
de heer P . VAN HEE .
Twee kategorieen van mineralen komen in aanmerking :
1. Kleinere specimens (minstens 30 à 40 specimens per soort )
2. Grotere specimens (deze moeten door de eigenaar worde n
voorzien van een genummerd etiket met initialen) .
De leverancier bezorgt ons mèt de mineralen een lijst van d e
te verkopen specimens met zijn vraagprijs per specimen .
Een etiketje met naam en vindplaats is voor mineralen uit d e
tweede kategorie uiteraard onontbeerlijk .
De volgende onderwerpen komen in de tentoonstelling aan bod
1.
2.
3.
4.
5.
6.

:

Kristalmorfologi e
Aggregate n
id .
id .
Kleur (idiochromatisch )
Kleur (allochromatisch )

7. Kleur (fluoriet )
8 Kleur (bijzondere kleureffekten,
9. Glan s
10. Hardheid, dichtheid, splijtin g
11. Associatie s
12. Determinati e
13. Fluorescentie en fosforescenti e

streekkleur )

Onder de bezoekers zal een gratis wedstrijd worden gehouden
in een kast zullen een aantal specimens liggen die slecht s
van een nummer voorzien zijn . De bedoeling is dat de bezoeke r
de specimens op zicht identificeert aan de hand van wat hi j
op de tentoonstelling heeft geleerd . Er warden een paar mooi e
prijzen voorzien .
Hier moeten wij ook een oproep doen aan onze leden om on s
enkele mooie prijzen ter beschikking te stellen . Wij wachte n
met spanning op Uw telefoontje aan de heer P . VAN HEE .
Voor bezoeken in groepsverband {scholen, verenigingen enz . )
kan een geleid bezoek worden georganizeerd . De groepsleider s

warden verzocht een afspraak te maken (via het sekretariaa t
of via de heer P . VAN HEE )
ALLEN DAARHEEN DUS
■

!! !

Ruilbeurs S .S .D .
De jaarlijkse mineralenbeurs van de S .S .D . v .z .w. die gewoonlijk in september doorgaat zal vermoedelijk in decembe r
warden georganizeerd . Voor meer informatie kan U zich wende n
tot de heer J . Delicaet, Lange Leemstraat 89 te 2000 Antwerpe n
Tel . 03/2 31 45 22 .

vraag en aanbo d
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■

Er is nog één exemplaar beschikbaar van het boek "Di e
Mineralien des Gotthardbahntunnels und des Gotthardstrassentunnels N2" .
H .A . Stalder, V . Sicher, L . Lusmann, Repof A .G ., Gurtnellen
(1980), 161 pp, 10 tabellen, 2 geologische kaarten, 5 2
fotobladzijden (waarvan 41 in kleur) .
De prijs bedraagt 300 BF .
Eén liefhebber kan zich telefonisch melden op het sekretariaa t
(03/770 .60 .07) .

•

Een mineralenverzameling met meer dan 1000 specimens wordt t e
koop aangeboden . Het gaat om specimens van zeer goede kwaliteit, met sommige zeer oude stukken . De verzameling werd aangelegd vanaf 1947 . Verkoop en bloc of in loten ; een katalogu s
kan ter plaatse worden geraadpleegd .
Voor een afspraak kan U zich rechtstreeks wenden tot d e
heer A . Dumont, 14 rue Fosse Saint-Jean, 7780 Komen .

N.V,
/DE ANTWERPSE FOTOcSMALFIL MHANDEL

J

Grote Markt 1 7
ALLES voo r

Antwerpe n

makrofofograf ie

Tel 3 3 7 7 0 7
private parking

geo-nieuws kort

10
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FLUORESCERENDE MINERALE N
In de Verenigde Staten van Amerika werd een vereniging
opgericht die zich specifiek bezighoudt met fluorescerend e
mineralen .
Verzamelaars uit 10 landen zijn reeds aangesloten . De
Fluorescent Mineral Society geeft een tweemaandelijk s
informatiebulletin uit, en een jaarboek met wetenschappelijk e
bijdragen .

Voor informatie kan U terecht bij Jessi CHITTENDEN ,
401 Punahou St ., Altadena, California 91001, U .S .A .
MINRECORDIE T
Voor zover wij hebben kunnen nagaan werd voor het eerst ee n
mineraal genoemd naar . . . een tijdschrift .
Minrecordiet werd genoemd naar "Mineralogical Record", ee n
tijdschrift dat ook bij beroepsmensen erg geliefd blijkt t e
zijn .
Minrecordiet is het Ca- en Zn-eindlid van de dolomietreeks ;
de formule is CaZn(C0 3 ) 2 . Het werd geïdentificeerd op vroege r
gevonden specimens
van Tsumeb (destijds voorzien van he t
etiket "willemiet") .
Ref . : Min . Rec . 13(3), 131-136 (1982) .
Geonieuwsiet staat voorlopig nog niet op de agenda van d e
I .M . A .
TSUME B
Sinds de verschijning van het speciaal nummer "TSUMEB ! "
van Mineralogical Record, dat overigens in 1977 zoveel sukse s
kende dat het na enkele weken was uitgeput, zijn er alwee r
15 nieuwe species geïdentificeerd in .specimens afkomstig van
Tsumeb, naast 17 bekende mineralen die voorheen in Tsumeb no g
niet gevonden waren . Zo zie je maar dat de mineralogie een

levende wetenschap is over levenloze materie .
De nieuwe species zijn : arseendescloiziet, bartelkeiet ,
gaitiet, gebhardtiet, helmutwinkleriet, jamesiet, johilleriet ,
koritnigiet, minrecordiet, o'danieliet, otjisumeiet ,
plumbotsumiet, prosperiet, queitiet en warikahniet .
Mineralen nieuw voor Tsumeb zijn anhydriet, beta-roseliet ,
fraipontiet (een mineraal dat voor het eerst in België wer d
gevonden, en genoemd werd naar Fraipont), hydrocerussiet ,
kasoliet, lammeriet, larseniet, legrandiet, leightoniet ,
maghemiet, paradamiet, philipsborniet, flogopiet,ibiconiet ,
stibniet, stolziet, ojuelaiet .
Uitgebreide informatie en nieuwe gegevens kan U vinden i n
Min . Rec .

13(3),

137-147

(1982) .
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•

LAVRION
Op specimens afkomstig van een storthoop bij Agios Konstantinos (Kamariza) werden voor het eerst in het gebied ron d
Lavrion, spangolietkristallen gevonden .
Spangoliet is een nogal ingewikkeld koper-aluminium-zout :
Cu 6 A1(50 4 )(OH) 12 C1 .3H 2 0
De kristalletjes zijn prismatisch (met zeszijdig grondvlak )
tot tonvormig . Ook zeer typisch ingesnoerde tweelingkristalle n
komen voor .
Begeleidende mineralen zijn gibbsiet, azuriet, calciet ,
smithsoniet en malachiet .
In de slakkenmineralen werd voor het eerst strontianie t
gevonden .
Ref . : Lapis 7(6), 16-17 (1982)) .

▪

EEN MINERAAL UIT . . . NEDERLAN D
Eerder zelden zien we in de literatuur iets over Nederlands e
mineralen .
In 1981 werden in Nieuwendijk, bij Amsterdam, bij archeologische opgravingen kristallen gevonden van struviet ,
(NH 4 )MgPO4 .6H 2 0 .

(Buil . de Minéralogie 104(5),

686-689 (1981)) .

En, alsof het niet op kan, in GEA 15(2), 57-58 (1982) word t
melding gemaakt van de vondst van calcietkristallen, pseudomorf na gaylussiet (7) . Pseudomorfe "kristallen" tot enkel e
cm groot werden gevonden in Bobeldijk, Noord-Holland .
•

NATURHISTORISCHES MUSEUM WIE N
Het natuurhistorisch museum van Wenen (Oostenrijk) wordt voor
onbepaalde tijd gesloten voor verbouwingswerken .

bestuursvergadering
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Verslag van de vergadering van de Raad van Beheer van 13 juni 198 2

Aanwezig

Michiels L .
: De Bruyn L .
D'hanens P .
Op de Beeck E .
Dillen H_
Tambuyser J . .
Luyten J .
Tambuyser P .
Luyten-Wouters C . Van Goethem L .

Van hee P .
Van hee-Schoenmaeckers A .
Vercammen A .
Vervloet E .

1 . MINERANT 8 2
Over het algemeen is Minerant 82 een sukses geweest . De publiciteit in d e
pers was mede dank zij de goudvondsten uit de Belgische Ardennen uitstekend .
Ook de persberichten ná Minerant (zie o .m . KNACK-Magazine 12(24), 70-73 )
waren uitgebreid en positief .
De reakties die door de exposanten in een enquête werden geformuleerd ve r toonden dezelfde tendenzen als de vorige jaren, maar waren toch gematig d
positief .
Het publiek heeft alleszins Minerant 82 sterk geappreciëerd .
Financiëel is er zoals gewoonlijk een fiks batig saldo, hoewel een verlie s post van ongeveer 13500 BF moet worden geboekt als gevolg van een procesverbaal dat vorig jaar werd opgesteld tegen enkele van onze verspreider s
van affichen .
Daarenboven was in 1982 niet alle beschikbare plaats verhuurd .
Voor het uitdelen van folders en affichen moet volgend jaar een andere o p lossing worden gevonden (bv . inzet van een of andere jeugdgroepering) .
/

2 . MINERANT 8 3
Minerant 83 zal indien mogelijk doorgaan op 16 en 17 april, of anders o p
7 en 8 mei 1983 .
Er zal vanaf volgend jaar een vestiaire worden ingericht _
Voor het overige zullen het beursreglement, de prijzen en de algemen e
opties ongewijzigd blijven .

■

3 . TENTOONSTELLING 198 2
Na een kosten-baten analyse werd beslist de tentoonstelling definitief t e
laten doorgaan van 5 tot 14 november in de Keurvelszaal van de Antwerps e
Zo o
Vermoedelijk zal de tentoonstelling een tekort nalaten van 40000 á 50000 BF _
Er wordt de nadruk op gelegd dat alle middelen moeten worden aangewend om t e
besparen waar mogelijk .
Voor een toekomstige tentoonstelling wordt ook gedacht aan het I .C .C . aan d e
Me ir .
De algemene leiding en ko*rdinatie berust bij de heer P . VAN HEE .
Voor de goede gang van zaken worden de volgende werkgroepen opgericht :
1. Werkgroep SELEKTIE, met als medewerkers o .a . de heren Van Goethem ,
P . Tambuyser, Vercammen, Vervloet, Dillen, Michiels, o .l .v . de heer Va n
hee . Deze personen zullen instaan voor de selektie van specimens voor d e
tentoonstelling . Een eerste koërdinatievergadering van deze werkgroe p
gaat door op 25 juli 1982 .
2. Een werkgroep DIDAKTIEK wordt gekoërdineerd door de heer P . TAMBUYSER _
3. Een werkgroep ORGANISATIE staat eveneens onder leiding van de hee r
Van hee .
4. Een werkgroep ONTHAAL staat onder de leiding van de heer E . VERVLOET
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Verschillende personen werden reeds gekontakteerd die gedurende de tentoon stelling ter plaatse aanwezig zouden kunnen zijn . Er worden verder persone n
gezocht die één of meerdere dagen aanwezig kunnen zijn .
Ter gelegenheid van de tentoonstelling verschijnt een begeleidende kursu s
over de " IDENTIFIKATIE VAN MINERALEN " , die op de tentoonstelling zal wor den verkocht . Daarom verschijnt er géén uitgebreid programmaboekje ; i n
de plaats daarvan wordt de brochure "De MKA stelt zich voor " , waarvan on langs een nieuwe versie verscheen, aangeboden, voorzien van een vouwblaadje i .v .m . de tentoonstelling .
De inkomsten moeten komen van giften van bezoekers en de verkoop va n

mineralen . Deze verkoop zal worden georganizeerd door de heer A . Vercammen .
Een vernissage zal doorgaan op 5 november om 20 .45 h .
•

4 .

PROGRAMMA VOOR

HET NAJAAR

De volgende gegevens hieromtrent zijn reeds bekend
september : een reeks korte uiteenzettingen door diverse leden over Belgische vindplaatsen .
oktober : een algemene inleidingsvoordracht tot de tentoonstelling met al s
onderwerp : " Het identificeren van mineralen " .
november : géén maandelijkse vergadering, maar wel een 9-daagse tentoon stelling .

december

•

: voordracht met als onderwerp : " Belgische calciet
waardig mineraal ? "

: een minder -

5 . VARI A
- Er moet dringend iemand worden gevonden voor de verzending van Geonieuws ,
omdat dit te veel wordt om samen met de lay-out te worden genomen .
- Het mineraal-van-de-maand projekt loopt verder, en voor een aanta l

maanden is het mineraal reeds beschikbaar .
- Een diskussie werd gevoerd over het al dan niet inlassen van publicitei t
die geen enkel verband houdt met mineralogie . De meerderheid houdt eraa n
de publiciteit in Geonieuws selektief te houden .
- De mogelijkheid wordt onderzocht om een kalender uit te geven, de eerst e

keer met een zeer beperkte oplage (bv . 150) .
- In het najaar verschijnt de langverwachte kursus over het identificere n
van mineralen .

L . MICHIELS
voorzitter

H . DILLEN
sekretaris

beurzenkalender
september

14 7

1982 .

04
NL HENGELO, " Het Verenigingsgebouw", 10-1 7
04
NL AMERSFOORT .
04-05 F
MULHOUSE, "La Milhousina", rue des Cymnastes 2 . 9-19 .
04-05 1
LIVORNO, Hotel Rex di Antignano _
04-05 D
FRANKFURT, Jahrhunderthalle Frankfurt-HQchst, 10-18 .
04-05 D
HEIDELBERG, Stadthalle am Neckar (B 37), 10-18/9-17 .
04-05 CH ALTDORF, Personalhaus Dtwyler AG, 13-18/9-17 .
04-05 D
BRAUNSCHWEIG : deze in sommige tijdschriften aangekondigd e
beurs gaat wegens technische moeilijkheden NIET door .
10-12 I
CALTAN1SSETTA (Sicili) .
11 -12 F
ME-JUS .
11-12 F
CLAMART .
11-12 D
INGOLSTADT, Kolpinhaus .
11-12 D
BONN, Beethovenhalle, 10-18 .
11-12 B

BRUSSEL : 9e salon voor mineralen en edelstenen (C .M .P .B .) ,
Hotel Mëtropole, Brouckèreplein 31, 1000 BRUSSEL . 10-18 .
Inl . : R . Leemans, F . Delhassestraat 36, 1060 Brussel .
Tel . 02/538 71 30 .

12
18

18-19 D

SIEGEN, Siegerlandhalle, 9-17 .
ROTTERDAM .
BAD HOMBURG V .D .H_, Mehrzweckhalle Bad Homburg-Gonzenheim ,

18-19 D

Im Mittelweg . 10-18/9-17 .
HANNOVER, Stadthalle, 10-18 .

D
NL

18-19 D
VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Messehalle B (vlakbij de B 27), 10-18 .
187.19 1
MILAN O
18-19 F
CLUNY, Salle des Ecuries de St_-Hugues, 9-22/9-19 .
19
A
ROTTENMANN, Volkshaus, 8-16 .
19
NL MAASTRICHT, Eurohalle, Griend 40 . 10-17 .
19
NL
' S HERTOGENBOSCH, Brabanthallen, Veemarktkade 19 . 10-17 .

19

D

GIESSEN, Kongresshalle, 10-18 .

25-26 D
HANNOVER, Freizeitheim Vahrenwald, Vahrenwalderstrasse 92 . 10-18 .
25-26 D
STUTTGART-FELDBACH, Schwabenlandhalle Fellbach . 11-18/10-17 .
25-26 NL DEN HAAG, Kongresgebouw, Churchillplein 10 . 10-17 .
25-26 1
GRUGLIASCO, Palestra Scuola " Di Nanni" .
25-26 1
PRATO, Palazzo de Pratillia .
25-26 GB ALIESLEY, The Allesley Hotel, Allesley in Coventry . 10-18 .
25-26 F
MEAUX, Salie des Fétes .
25-26 F
SALAISE-SUR-SANNE, Salie des Fétes . 9-19 .
26
E
LERIDA .

26
26
26

F
F
D

WATTRELOS, C .S .E . rue G . Delory 10 . Enkel ruil .
CONCHES, Salle des Fétes . 9-19 . Enkel ruil .
GiiTTINGEN, Festhalle Weende . 9-18 .

26
26

CH CHUR, Autocenter Tribolet AG, Rossbodenstrasse 14-16 .
I
VARESE . Enkel ruil .

8 .30-18 .

1 48

mineraal van de maand
cinnaber (Almadén , Spanje )

p. de stroope r

Almadén, gelegen in de provincie Ciudad Real in Spanje, is d e
belangrijkste mijn ter wereld voor de ontginning van het merkwaardige vloeibare metaal kwik . Zi j voorziet in ongeveer 1 5
procent van de wereldproduktie van dit zware element (de dicht heid is 13 .6), wat bij mijn eerste bezoek in 1972 overeenkwa m
met zo'n anderhalf miljoen kilogram kwik per jaar . Zij over schaduwt dan ook ruimschoots de enige andere grootschalig e
Europese vindplaats Idrija in Joegoslavië . Ook de vindplaatse n
in California, welke door de eerste pioniers o .a . van name n
als New Almaden werden voorzien, losten hun beloften niet in ,
en bleven in produktie ver achter bij die van de oude mijn in
Spanje .
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situatieschets van de vindplaatsen .

Het best bereikt men de stad Almadén en de gelijknamige mij n
vanuit het noorden komend via Madrid, en dan over de provinciehoofdstad Ciudad Real, waarbij de route over Toledo te verkiezen
valt boven die over Aranjuez en Puerto Lapice . Men heeft dan d e
gelegenheid een der prachtigste historische steden van Spanj e
te zien, bogend op een prachtige katedraal en schilderachtige ,
kronkelende straatjes, meestal nauwelijks één auto breed .
Ook het uitzicht over de stad Toledo vanaf de overzijde va n
de Taag, die als een lus rond de stad ligt geplooid, is zeer
indrukwekkend .
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Almadén is gelegen in een zacht heuvelend tot bergachtig gebied
met woudbegroeiing van pijnbomen, platanen, spaarzaam loofwoud ,
en overwegend doornige struikgewassen . Het klimaat is er typisc h
voor centraal Spanje, erg heet dus tijdens de zomermaanden ,
terwijl in de winter temperaturen rond het nulpunt niet uitgesloten zijn . Regenval is schaars in voor- en najaar, en valt i n
de zomer meestal tijdens hevige korte onweders .
Niet alleen Almadén, maar ook het omliggende gebied en de gans e
Sierra Morena vormen een zeer mineraalrijke streek, reeds bi j
de Romeinen als een ware schatkamer bekend . De mijnbouw van d e
overige metalen heeft betere dagen gekend, maar overal in d e
omgeving treft men verlaten schachten en ontginningen aan
waar zilverhoudend galeniet, zink-, wolfraam-, antimoon- ,
bismuth-, tin-, uranium- en kopermineralen voorkwamen .
Geschiedeni s
Plinius de Oudere noemde Almadén de beste bron van inkomste n
voor de Romeinse natie, een wellicht wat eenzijdige uitspraak ,
want ook wat betreft goudwinning lieten de Romeinen zich i n
Spanje niet onbetuigd . Zij (of beter gezegd de onderworpe n
Iberiërs) gingen onder hun supervisie te werk, zowel met d e
goudpan in het riviergrint, als in de harde rots door het
uithakken van schachten . En naast de ontginning van waardevolle metalen had het Romeinse Rijk nog wel andere rijke
bronnen van inkomsten . De naam "Almadén" kreeg de mij n
trouwens eerst tijdens de Moorse bezetting van Spanje, en di t
woord betekent eenvoudigweg "De Mijn" .
Velen zullen zich afvragen wat nu juist de Romeinen met di t
zilverwitte vloeibare metaal aanvingen . Het baziserts zelf ,
cinnaber, leverde een typisch rode kleurstof, gebruikt voor d e
beschildering van beelden, muurschildering en boekillustratie .
Zuiver kwik was ook toen reeds bekend als middel om goud t e
amalgameren uit vermalen poeder van gouderts, en ook werd kwi k
in amalgaamvorm gebruikt om koperen beelden met een goudlaa g
te overdekken .
Een beperkt gamma van toepassingen hadden de Romeinen dus reed s
aan dit metaal toebedacht . Tijdens de Middeleeuwen was het kwi k
van Almadén een der baziselementen in de verwarde zoektocht
van de alchemisten naar de Steen der Wijzen, het levenselixir ,
en veronderstelde mutaties van het ene metaal naar het andere .
Met hun drang naar mysterieuze experimenten kunnen wij on s
best inbeelden wat een genoegen de alchemisten moeten beleef d
hebben aan een scharlakenrode steen waaruit zij een zilverwitte zware vloeistof konden afzonderen .
Heden ten dage zijn er duizenden industriële toepassingen voo r
kwik . Alhoewel de eens zo populaire kwiktermometers nu veela l
vervangen zijn door (veel goedkopere) alkoholtermometers, verdwijnt er nog steeds een zeer grote hoeveelheid kwik onder de
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vorm van amalgaam bij tandartsen in geopende monden als tandvulling, en verder is er een rijkelijk gebruik van kwikverbindingen in pesticiden . De kwikdamplamp is ook een belangrijke toepassing .
Kortom, de toepassingen van kwik zijn quasi ontelbaar, en daar bij openbaren zich dreigend de gevaarlijke karaktertrekken va n
dit zo mooie zilverachtig vloeiend metaal . Kwik is zeer giftig ,
zeker in de vorm van kwikdampen, en is o .a . de oorzaak van d e
vreselijke Minimata ziekte, naar de gelijknamige plaats i n
Japan, waar door pollutie door een fabriek van het zeewater d e
vissersbevolking het slachtoffer werd van vreselijke ziektesymptomen als misvormingen, konvulsies, spraakstoornissen e n
zelfs hersenbeschadiging .
Ook in Almadén zijn de vergiftigingsverschijnselen niet weg t e
denken uit het leven van deze merkwaardige mijngemeenschap .
De ontginning van het erts is dan ook aan een bijzondere reglementering
onderworpen . Een ondergrondse mijnwerker werk t
slechts in totaal acht volle werkdagen per maand in een ploegen systeem, en zij worden betaald naargelang de hoeveelheid ert s
die zij in die periodes ontginnen, dus niet per uur .
Dit laat hen toe in de vele vrije tijd naast dat van mijnwerke r
nog een ander beroep uit te oefenen . Zij zijn dus ook winkelie r
of caféhouder, of hebben een ander nevenberoep .
Praktisch iedere familie in Almadén heeft wel iemand in d e
mijn, die meer dan duizend mensen tewerkstelt .
Ondanks deze speciale arbeidsvoorwaarden sterven velen van he n
voortijdig, of lijden door vergiftiging aan ongekontroleerd e
lichaamsbewegingen, hevige hoofdpijn en duizeligheid,' waardoo r
ze
zeer vervroegd op pensioen moeten worden gesteld .
De mijnmaatschappij heeft speciale voorzieningen om te helpen
het vergif gedeeltelijk uit het lichaam te verwijderen ,
namelijk door intense hitte in een kleine kamer, net groo t
genoeg voor één persoon kan door middel van gloeilampen lang s
de poriën van de huid het kwik worden "uitgezweet" .
Bij sommige mijnwerkers openbaren zich de vergiftigingsverschijnselen zich slechts na twintig jaar in de mijn, maar zi j
lijden dan zozeer aan de gevreesde konvulsies dat zij gee n
normaal leven meer kunnen leiden .
Geologie en ontginnin g
Cinnaberimpregnaties komen voor in uitgebreide, gangvormig e
kwartsietlichamen met een ongewoon gehalte van 6 à 7, zelf s
tot 20 % kwik . Bij de thans gevorderde diepte van meer da n
500 meter blijken de gangen nog rijker te zijn . De grootst e
ertskoncentraties komen voor in vertikaal verlopende schachte n
genaamd San Pedro y San Diego, San Francisco en San Nicolas .
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Almadén : de grote liftschacht va n
de kwikmijn en de . 12e-eeuwse ker k
(pentekening van Mevr .
De Strooper-De Bruyn) .

Nadat het langs de grote schachtlift aan de oppervlakte is gebracht wordt het cinnaber gemalen en verhit, waarbij de volgende reaktie optreedt :
HgS + 0 2 ~D- Hg1+ S0 2 /
Door afkoeling van de damp wordt ' vloeibaar kwik gevormd . Het
grijze residu dat achterblijft bevat nog kwik, dat op een merkwaardige wijze wordt afgezonderd, namelijk door het grijze sto f
met een soort schoffel op te harken .
Het kwik komt dan in goten terecht en vloeit af naar vergaarbakken . Bij een bezoek aan de mijn bewijst men graag de hog e
densiteit van dit vloeibare metaal door een zware ijzeren staa f
en een voetbalgrote stalen bol op de vloeistof te laten ronddobberen . De moedige amateur mag ook rubberlaarzen aantrekken ,
zich aan de rand vasthoudend in de vergaarbak stappen, en d e
merkwaardige gewaarwording meemaken dat men zo ergens onde r
het metaaloppervlak blijft "staan", maar alleszins niet tot o p
de bodem van de vergaarbak doorstapt .
Het kwik met een zuiverheid van 99 .9 % verlaat uiteindelijk d e
fabriek naar bestemmingen over gans de wereld in stalen flessen ,
enigszins gelijkend op melkstoopjes met een standaardinhoud va n
juist 76 pond .
Mineralogi e
De mineralisatie van een kwikzilvermijn is betrekkelijk eenvoudig : het zijn geen multi-minerale afzettingen zoals bv .
Tsumeb in Namibië .
Het belangrijkste erts is cinnaber, en de andere mineralen di e
kwik bevatten zijn eerder zeldzaamheden, behoudens druppel s
kwik die ganse spleten of holtes in cinnaber opvullen .
Bij het doorslaan van grote cinnaberblokken vloeit er som s
plots een zilveren stroom van zuiver kwik uit een spleet in he t
gesteente . Kwikdruppels wellen ook op uit de rode cinnaber ;
een handstuk vertoont onder de loupe soms honderden klein e
druppeltjes .

1 52

De belangrijkste kwikmineralen die in de mijn van Almadén voorkomen zijn .
CINNABER, HgS : dit is het hoofdmineraal met een kenmerkend e
rode kleur, en het komt voor in dofrode tot glanzende brokken .
Kristallen zijn eerder zeldzaam en klein, alhoewel ik te r

•

plaatse (en in de verzameling van een ingenieur) kristalle n
zag tot 2 .5 cm op massief erts .
•

KWIK, Hg

: de bekende druppeltjes en laagjes in ertssplete n

komen zowel voor in cinnaber als op de grens mei het nevengesteente .
•

KALOMEL, HgCl 2 : komt soms voor op cinnaber als kleine geelwitte tetragonale kristalletjes .

•

ZILVERAMALGAAM (KONGSBERGIET), (Hg,Ag) : dit is, zoals de naa m
reeds zegt een amalgaam, een legering dus van gedegen kwi k
met ongeveer 40 % zilver, terwijl ook wat koper aanwezig is .
Het vormt zilverwitte sterk metaalglanzende kristalletjes en
is zeldzaam .

•

MONTROYDIET, HgO

: komt uiterst zelden voor in minuskul e

massieve aggregaatjes op cinnaber . De kleur is oranjerood .
•

METACINNABER, HgS : dimorf met cinnaber (d .w .z . met dezelfde
chemische samenstelling, maar een verschillende kristalstruktuur) . Het komt voor onder de vorm van zwarte kristallijn e
laagjes, en is voor Almadén eveneens zeer zeldzaam . Van di t
mineraal leveren de Californische mijnen overvloediger en
beter gekristallizeerde specimens .
Mineralen die geen kwik bevatten zijn o .a . :

•

CALCIET, CaCO 3 : komt veelvuldig voor in de vorm van geelwitt e
tot witte skalenoëders en kleine mooie doorzichtige witt e
rhomboëders, als spleetopvulling, en steeds in het gezelscha p
van cinnaber .

•

PYRIET, FeS 2 : komt massief tot korrelig en in onduidelijk e
kristalletjes voor als aders in cinnaber . Naast de typisch e
metallische goudkleur is het soms ook eerder zilverig getint ,
zodat men het zou verwarren met het veel zeldzamere en wegen s
het zilvergehalte waardevolle zilveramalgaam .
Zoals ikzelf tot mijn schade moest ondervinden kan het hier
dus ook de analoge rol vervullen van het "Fool's gold" de r
vroegere Amerikaanse goudzoekers, die meermaals pyriet voor
goud versleten . Een onderzoek, bereidwillig door de hee r
P . Tambuyser uitgevoerd, liet echter geen twijfel betreffend e
de identiteit van pyriet .

•

GRAFIET, C : komt soms voor op de aanwezige calciet al s
matzwarte vlekjes .
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Cínnaberkristalle n
van divers e
vindplaatsen .

Mt . Avala .

Wat kan U in het gebied aan vondsten verwachten ?
Bij het bekijken van bovenvermelde mineralenlijst valt meesta l
het woord zeldzaam op . Het is dus op de mineralen cinnaber e n
gedegen kwik dat wij onze hoop stellen bij een bezoek aan d e
vindplaatsen .
De ganse stad Almaden is omgeven door storthopen van oude e n
recente datum, daar de mijnbouw er reeds zo'n 2000 jaar teruggaat . Bij uitbreiden van het stadsgebied zijn zelfs nieuw e
woonwijken op zulke afvalhopen neergezet . Het aantal interes sante vondsten is hier echter zo goed als nihil, daar me n
wegens de kostprijs van het erts bij de ontginning niets ove r
het hoofd heeft gezien . Een kleine kans bestaat op ouder e
ontginningsplaatsen waar de sorteermethoden minder doeltreffen d
waren .
De huidige mijninstallaties en liftschacht staan praktisc h
midden in de stad, zelfs vlak voor een twaalfde eeuwse kerk .
en merkwaardige kombinatie . Men is bereidwillig bezoekers t e
ontvangen, en een bezoek aan de installaties is dan ook ee n
zeer interessante ervaring . Ertsspecimens krijgt men er mee .
Hiertoe kontakteert men de mijndirektie of een ingenieur di e
dan een bezoek organiseert . Op 13 september ,

op 13 september, de dag van de patroonheilige der mijnwerkers ,
kan de mijn ook ondergronds worden bezocht . Normaal worde n
slechts de zeer uitgebreide verwerkingsinstallaties bezocht .
Men krijgt dan de raad gouden ringen en andere juwelen i n
veiligheid te brengen in broekzakken of tassen, want de aanwezige kwikdampen in de lucht hebben de neiging met dit edel e
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metaal snel een amalgaam te

vormen, waardoor een gouden trouw-

ring op korte tijd devalueert tot een "zilveren" ring . Pa s
na enkele dagen keert de goudkleur terug .
Een andere techniek die door verzamelaars wordt toegepast o m
cinnaber te bekomen bestaat erin nabij de hoofdschacht, waa r
langs de straatkant een ijzeren traliehek toegang geeft tot d e
mijn, de arbeiders door dit hek heen pakjes sigaretten aan t e
bieden, waarna die enkele scheppen van het bovenkomend ert s
de straat op keilen .
Het kleine plaatsje Almadenejos ligt op 12 km van Almadén, e n
2 km verder in de richting van Ciudad Real liggen links, vla k
naast de baan de enorme afvalhopen van de mijnen "El Entrecicho "
en "Gil Obrero" . De mineralogie is hier dezelfde als in
Almadén maar de vroegere winning van het erts gebeurde hie r
blijkbaar minder zorgvuldig want er is nog rijkelijk cinnabe r
te vinden .
Bij mijn tweede bezoek verleden jaar was men de afvalhoo p
grootscheeps aan het opladen en wegvoeren . De juiste bestemmin g
is mij niet duidelijk geworden, maar bij het doorwoelen va n
heel die steenmassa kwamen er grote brokken cinnaber aan he t
licht . Het was dus een unieke gelegenheid om te verzamelen ,
hoewel men mij tenslotte de raad gaf maar op te stappen, wan t
het terrein was privé-bezit, hoewel dit nergens was aangegeven en het gebied ook niet was afgebakend . Een zondag war e
dus allicht beter geschikt geweest om uitgebreid te zoeken .
Bij mijn tweede bezoek had Almadén zelf sinds mijn eerst e
verblijf in 1972 uitgebreide veranderingen ondergaan . Waar e r
voordien slechts één degelijk hotel was, waren er nu wel ee n
vijf- of zestal, en de ganse stad gaf sterk de indruk van ee n
van die snel groeiende Far West "boom towns" . Er waren n u
talrijke luxueuze winkels, evenveel bars en speelzalen vo l

goktoestelleri waar de jonge mijnwerkers ijverig bezig ware n
hun loon in hoge scores en extra halls om te zetten .
De plaatselijke souvenirs zijn sleutelhangers met een klei n
brokje cinnaber in doorzichtig plastic vervat, of een smakeloos beeldje van een mijnwerker die een klein karretje met
brokjes cinnaber voortduwt . Met of zonder souvenirs, een bezoe k
aan deze merkwaardige stad is steeds de moeite waard, en me n
keert er "verkwikt" van wee r

N .v .d .r .

1 . De MKA is dank verschuldigd aan Mevrouw De Strooper-De Bruyn voo r
de originele pentekeningen .
2 . Onder het motto "Veiligheid eerst" wensen we er nogmaals op te wijzen
dat kwikdampen op lange termijn giftig zijn . Bewaar daarom U w
cinnaber-specimen in een goed gesloten plastiek doosje, zorg ervoo r
dat kleine kinderen er niet bij kunnen, en manipuleer het steeds z o
dat U kontaminatie van Uw woning vermijdt .
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Belgische vindplaatsen -7
ovifa t

a .c. vercammen

Provincie Liège . Een bezoek aan deze vindplaats ka n
worden gekombineerd met een bezoek aan Salmcháteau .
Men kan er ook een familie-uitstap van maken (de omgevin g
is erg mooi en geschikt voor natuurwandelingen) .
Ovifat ligt op ongeveer 175 km van Antwerpen .
Te volgen reisweg : cfr . schets .
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De vindplaats bevindt zich langs de oever van de rivier
(kruisjes op de schets) . Ook in de rivier zijn loss e
pyriet-XX te vinden .
Kaarten

: stafkaart 50/1-2

; 50/3-4 .
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