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Vrijdag 13 januari 198 4
Maandelijkse vergadering in het lokaal van de H .B .K ., Lange
Lozanastraat 250-258 te 2000 Antwerpen .
19 .30 h : gelegenheid tot transakties, raadplegen van d e
biblioteek, identifikaties, aanbieding van het
mineraal van de maand (ULEXIET )
20 .30 h : voordracht met dia's door de heer H . DILLE N
met als tema .
Pyriet : alleen maar ijzer en zwavel ? "

MKA- nieuws

■

KONTRIBUTIE 198 4
De leden die hun kontributie nog niet betaald hebben worde n
dringen verzocht deze formaliteit zo vlug mogelijk te vervullen .
België

IC)

:

Nederland

475 BF, jeugdleden 375 BF (6 % BTW inkl .), over te
maken op HBK-rekening 880-1909401-03 t .n .v . Mineralogische Kring Antwerpen v .z .w ., Marialei 43 t e
2120 Schoten .
: 30 Nfl ., over te maken op Amro-rekenin g
43 .12 .56 .845 t .n .v . de heer P . Tambuyser, Bovenweg 2 3
NL-1871 VN SCHOORL .

Help ons de administratieve rompslomp van maningen t e
vermijden, en betaal a .u .b . zo spoedig mogelijk .
■

Over asbakken,

tafelkleedjes en parkeren bij de HBK.

Nogmaals vragen wij Uw medewerking om in het lokaal van d e
HBK geen sigaretten op de grond te werpen . Er zijn voldoend e
asbakken in het lokaal 1 1
Verder vestigen we de aandacht op het verplicht gebruik va n
een tafelkleedje indien U stenen wil uitstallen . Zonde r
tafelkleedje : géén stenen op tafel ! !
Tenslotte wordt men verzocht géén wagens op de binnenkoet t e
plaatsen, die om veiligheidsredenen . Gebruik de overdekt e
parking a .u .b .
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MINERANT 198 4
Minerant 84 gaat door op Zaterdag 7 en zondag 8
in de Handelsbeurs te Antwerpen .

april 1984 ,

Wij raden de geïnteresseerde leden aan nu reeds een plaat s
voor te behouden voor een stand . Het beursreglement en ee n
inschrijvingsformulier vindt U elders in dit nummer .
De prijs (900 BF per strekkende meter tafel, inkl . BTW} i s
al sinds 6 jaar niet meer verhoogd !
Voor inschrijving en inlichtingen kan U zich rechtstreek s
wenden tot de heer A . Vercammen, Palmanshoevestraat 21 t e
B-2610 Wilrijk . Tel . 03/827 32 11 .

❑

Tentoonstelling te Brusse l
Sinds 17 november loopt in het Museum van het Koninklij k
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (K .B .I .N .) ,
Vautierstraat 29 te 1040 Brussel een tentoonstelling me t
als tema : "De bijdrage van de Europese gemeenschap to t
de natuurbescherming" .
De tentoonstelling, ingericht in samenwerking met he t
Directoraat-Generaal Milieuzaken, Consumentenbelangen e n
Nucleaire Veiligheid van de Europese Gemeenschap, i s
toegankelijk van 9 .30-12 .30 en van 13 .30 tot 17 .00 h .
Voor meer informatie kan U terecht bij het K .B .I .N . op he t
telefoonnummer 02/648 04 75 .

✓

Nog eens IJsland
Op 6 januari 1984 om 20 h wordt in de Arenbergschouwbur g
in de Arenbergstraat te Antwerpen een boeiende film vertoon d
van de heer Jos AERTS . De titel doet U zeker watertanden :
"IJsland

: grilligheid op zijn fraaist "

Tal van geologische fenomenen die tijdens de voordracht va n
de heer L . VAN GOETHEM in november 11 . reeds onze interesse
opwekten kunt U in deze film op een nog spektakulairder e
wijze meemaken . Allen daarheen dus !

geo - nieuws kort
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Zeolieten van Madeir a
Madeira is algemeen gekend als het eiland van de bloemen me t
de eeuwige zomer . Het heeft ook zijn naam aan de beroemd e
Madeirawijn gegeven . In de algemeen gekende literatuur staa n
echter nergens mineraalvindplaatsen vermeld .
Dit is enigszins verwonderlijk vermits het toch een vulkanisc h
eiland is . Tijdens een tweetal vakantie-uitstapjes aldaa r
heeft de auteur dan ook een poging gedaan enige mineralenrijkdom te ontdekken .

S

Op een aantal typische vulkanische mineralen na zoals olivij n
en augiet werden ook zeolieten ontdekt in de holten die zic h
op vele plaatsen in de basalt bevinden .
Twee vindplaatsen kunnen reeds vernoemd worden . De eerste, aa n
de kust te Funchal, in de rua Gorgulho, is niet meer toegankelijk omdat er een zwembad (Lido) op gebouwd is . Er ware n
vroeger specimens van phillipsiet en kwarts te vinden .
De tweede vindplaats, gelegen naast de weg die naar Curral da s
Freiras loopt is nog steeds toegankelijk . Ze ligt in de grot e
bocht die de weg maakt in een stuk heideachtig landscha p
(Volta da Malhada) bij km 9 .6 .
De auteur heeft er mooie phillipsietkristallen gevonden, begeleid door typische chabasiettweelingen . Iets verder, nabi j
het uitzichtpunt bij km 11 .2 vindt men in de rotsen olivijn .
Ik ben ervan overtuigd dat een gedetailleerde zoekaktie op he t
eiland meerdere vindplaatsen zal opleveren met mooie specimens .
Wie weet het mij te vertellen ?
L . Van Goethem

MINERANT

reglemen t

1. TOEGANGSUREN : De zaal (aandelsbeurs, bij de Meir te Antwerpen) is voor de exposante n
toegankelijk van 7 tot 19 h op zaterdag, en van 9 tot 19 h op zondag . Voor het publie k
is de zaal toegankelijk van 10 tot 13 h .
2. INSCHRIJVING : De inschrijving gebeurt door het formulier op te sturen aan de heer
A . Vercammen, Palmanshoevestraat 21 te B-2510 WILRIJK, èn door de betaling van he t
volledige bedrag op bankrekening 880-1909401-03 (H,B .K .) t .n .v . Mineralogische Krin g
Antwerpen v .z .w ., Marialei 43 te 2120 SCHOTEN .
De tafelhuur geldt voor de twee dagen en is ondeelbaar . De inschrijving impliceert he t
zonder voorbehoud aanvaarden van onderhavig reglement . De M .K .A . v .z .w . behoudt zic h
het recht voor het aantal meter per exposant te beperken tot een minimum van 75 %
van het gevraagde aantal meter .
3. ANNULERING : Bij annulering uiterlijk een maand op voorhand kan de tafelhuur worde n
terugbetaald indien de vrijgekomen plaats alsnog kan warden verhuurd . Bij niet-opdage n
op de beurs zonder verwittigen wordt de betaalde tafelhuur niet terugbetaald . Wannee r
een exposant om 10 .00 h niet aanwezig is kan zijn stand door de inrichters worden ver derverhuurd . De exposanten huren hun plaats ten persoonlijker titel, en kunnen ha n
plaats niet afstaan of verderverhuren zonder akkoord van de inrichters . De inrichter s
hebben het recht kandidaat-exposanten te weigeren zonder een reden op te geven .
4.

VERANTWOORDELIJKHEID : De Mineralogische Kring Antwerpen v .z .w . neemt geen deel aan rui l
of verkoop, maar beperkt zich tot het inrichten van de beurs . De inrichters zijn nie t
verantwoordelijk voor verdwijnen, beschadiging of diefstal van specimens of materiaal .
Tijdens de nacht van zaterdag op zondag wordt de zaal bewaakt . De MKA vzw is niet veran t
woordelijk voor ongevallen . De MKA vzw kan, in geval van overmacht, de openingsuren ,
data of plaats wijzigen zonder dat de exposanten aanspraak kunnen maken op schadever goeding . Elke deelnemer moet zich individueel in orde stellen met alle verplichtinge n
die de Belgische wetgeving voorziet .

5.

TENTOONGESTELD MATERIAAL :
Het verkopen, ruilen en uitstallen wordt toegelaten van : specimens van mineralen ,
gesteenten, fossielen, artefakten, schelpen, boeken, tijdschriften, mikroskopen, kleine
apparatuur voor het reinigen van mineralen en het prepareren van fossielen, geologisc h
gereedschap, geslepen edelstenen, kleine tumble-machines, doosjes en benodigdheden .
Met een beperking tot max . 15 % van de gehuurde tafelruimte wordt het verkopen e n
uitstallen toegelaten van siervoorwerpen, juwelen e .d . waarin natuurlijke minerale n
zijn verwerkt . Slijp- en zaagmachines warden toegelaten, maar mogen wegens geluidshinder en elektriciteitsverbruik niet in werking worden gesteld .
Het verkopen, ruilen en uitstallen wordt niet toegelaten van : synthetische " mineral00 ' ,
vervalsingen, imitatie-fossielen, kunstmatig gekleurde specimens .
Elk specimen moet voorzien zijn van de juiste wetenschappelijke benaming en vindplaats ,
en moet duidelijk geprijsd zijn in BF of voorzien van de aanduiding " ruil " . Bij herstelde specimens moet de herstelling duidelijk worden aangegeven .

6.

TOEPASSINGVANHETREGLEMENT : twee kommissarissen zullen waken over de toepassing va n
het beursreglement, in het bijzonder in het verband met het tentoongesteld materiaal .
Zij beslissen over het al dan niet voldoen van tentoongestelde voorwerpen aan de opgelegde normen, en kunnen eventueel voorwerpen die er niet aan voldoen laten verwijdere n
Indien hieraan geen gevolg wordt gegeven kunnen de inrichters de exposant op ee n
volgende beurs weigeren .

7. STAND: Elke deelnemer moet zorgen voor een met smaak en ordezin ingerichte stand . Lo s
papier en lege dozen moeten ordelijk onder de tafels gestapeld worden . Voor afval zij n
zakken ter beschikking . Schade door exposanten aan het meubilair of de installati e
toegebracht zal hun aangerekend worden . Extra-verlichting en fluorescentielampe n
worden toegestaan mits oordeelkundig gebruik van deugdelijk materiaal . Het vermoge n
wordt beperkt tot 60 W per strekkende meter . De MKA vzw draagt geen verantwoordelijk heid voor het eventueel niet funktionneren van deze verlichting .
8. BETWISTING : In geval van betwisting, twijfel of voor gevallen niet in dit beurs reglement voorzien beslissen de inrichters . Alleen de rechtbanken van het arrondisse ment Antwerpen zijn bevoegd . Slechts de Nederlandstalige tekst van dit beursreglemen t
is rechtsgeldig .
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mineraal van de maan d
ulexiet

Fig . 1

Parallelle vezels va n
ulexiet . Beeldbreedt e
ong . 1 cm . Foto en ver
zameling H . Dille n

h . dille n

-

Met als formule NaCaB O (OH) 6 .5H0 behoort ulexiet tot de
gehydrateerde boraten . Yn sommigt werken zul je de formul e
op een andere wijze geschreven zien staan : NaCaB 5O9 .8H 20 .
De eerste formule brengt echter beter tot uiting dat sommig e
watermolekulen niet als echt kristalwater in de struktuur aan wezig zijn, maar als OH en H + -ionen gebonden zijn .
Bij verhitting wordt het produkt ontwaterd, en verkrijgt me n
mengsels van watervrije natrium- en calciumboraten . Ulexiet
is min of meer oplosbaar in heet water . Preferentiëel gaat dan
vooral natrium in oplossing, waardoor plaatselijk colemanietachtige verbindingen kunnen ontstaan (colemaniet is Ca 2 B6 011 .
5H 2 0 .) .
Ulexiet is wit tot kleurloos, en doorschijnend tot doorzichtig .
Het vertoont verschillende splijtingsrichtingen : perfekt volgens 10101, goed volgens {1101 en onduidelijk volgens 11101 .
De hardheid is 2 .5, de dichtheid 2 .00 .
Ulexiet is triklien, met als roosterparameters :
8 .73
a
a
90°16 '
b
12 .75 .Á
;i
109°08 '
c
6 .70 R
105°07'

9
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Fig . 2 Lichtgeleiding bij ulexiet .
Verklaring : zie tekst .
Foto en verz . H . Dillen .

Goedgevormde kristallen zijn erg zeldzaam, en het best beken d
bij verzamelaars zijn de parallelle aggregaten van rechte ,
haarfijne kristallen (fig . 1) . In andere aggregaten dan weer
zijn de kristallen willekeurig georiënteerd, wat aanleidin g
kan geven tot katoenachtige propjes . Ook botryoidale korste n
en kampakte aders komen voor .
Verschillende tweelingvormen werden reeds beschreven .
Kristallen vertonen een glasglans, maar de parallelle aggregaten vertonen een typische zijde- of satijnglans .
Soms is een zekere chatoyance ("tijgeroog-effekt") merkbaar ,
en om die reden wordt ulexiet, hoewel véé1 te zacht, wel een s
als halfedelsteen toegepast, maar dan wel meestal voor verzamelaars van edel- en sierstenen, en niet om dagelijks in een
juweel gedragen (en versleten) te worden .
Vooral in de richting van de c-as zijn individuele ulexiet kristallen merkwaardig transparant, en vormen zij soms echt e
natuurlijke optische vezels : een bundeltje kristallen kan een
beeld geleiden over een afstand van ten minste 20 cm !
Beide uiteinden moeten dan wel vlak zijn en gepolijst (o f
gevernist) . Geschikte stukjes ulexiet, die loodrecht op d e
richting van de vezels gepolijst zijn vormen stukjes optisc h
speelgoed, ook vaak "TV-stone", "televisiesteen" genoemd .
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Het patroon van bv . een gedrukte tekst ondergaat in ieder e
vezel totale reflektie, en verschijnt dan aan de andere kan t
van het stukje ulexiet weer scherp .
Het effekt is nogal moeilijk fotografisch weer te geven, maa r
in fig . 2 werd het toch geprobeerd . Om U wegwijs te maken :
de foto werd genomen met een groot diafragma (3 .5), met du s
weinig dieptescherpte . Er werd scherpgesteld op de bovenzijd e
van het stukje ulexiet . U ziet duidelijk dat de tekst, geprojekteerd door het stukje ulexiet scherp is, en de rest va n
de tekst onscherp . Merk ook op dat, door het feit dat sommig e
delen van de vezelbundel niet recht zijn, sommige lijnen wa t
verschoven zijn . We kunnen dus echt spreken van lichtgeleidende.
vezels !
Overigens is door dit effekt ulexiet natuurlijk erg gemakkelij k
te onderscheiden van vergelijkbare mineralen (zoals bv . vezelgips) .
Ulexiet komt voor in woestijnachtige gebieden, zoals de Mohavewoestijn in ZO-California en W-Nevada, waar het gevonden wer d
in uitgedroogde zoutmeren . Het is steeds vergezeld van ander e
boraten en zouten, zoals bv . borax, haliet, glauberiet, trona ,
mirabiliet, natriumnitraat en calciumboraten .
De aangeboden specimens komen van de "Open Pit", Boron, Ker n
County, California ; U .S .A . Ulexiet komt ook nog voor in het
Kramer District, San Bernardino County, California .
Katoenplukjes-aggregaten komen voor in Mt . Blanco en Corkscrew
Canyon, Death Valley, California .
Verder komt ulexiet veel voor in de Chileense nitraatafzet10 '
tingen, en in Argentinië en Peru . Het wordt nog gevonden in d e
gipsafzettingen van de maritieme provincies in Canada (Windsor ,
Nova Scotia, New Brunswick) met anhydriet, glauberiet e n
boraten . Ook bij het Inder-meer in W-Kazakhstan, U .S .S .R . komt
ulexiet voor .
De naam ulexiet is afgeleid van de Duitse chemicus Georg e
Ludwig Ulex (1811-1883), die voor de eerste korrekte analys e
van het materiaal zorgde .
Vroeger werd ulexiet nog met een onwaarschijnlijk aanta l
andere namen bedacht, zoals boronatro-calciet, natronkalk-bora t
natronboro-calcite, tinkalzit, tiza, boronatrocalcit, cryptomorphite, franklandite, hydrous borate of lime, borocalcite ,
hydroborocalcite, hayesite, hayesinite . . .
Zullen we het voor alle eenvoud maar bij ulexiet houden ?

belgische vindplaatsen . ..
waar en hoe

a .c. verca m me n

Deze vraag wordt ons de laatste tijd veelvuldig gesteld ,
vooral naar aanleiding van de rubriek "Belgische vindplaatsen "
telkens op de laatste bladzijde van Geonieuws .
Met dit artikel zullen we trachten hieromtrent enige klaarhei d
te brengen .
De meeste vindplaatsen in België kan men situeren op de asse n
van Maas en Samber . De geologische verklaring hieromtren t
laten we over aan eksperten ter zake . Héél dit gebied WAS
bezaaid met groeven en mijnen . De lood- en zinkmijnen bevonden zich hoofdzakelijk langs de Maas tussen Liège en Namu r
met enkele uitlopers tot Dinant . Kalksteengroeven vertone n
in hoofdzaak hetzelfde patroon met daarbij het doorlopen va n
deze lijn langs de Samber in de richting Charleroi-Mons .
Het verspreidingsgebied van de kalksteengroeven is wel grote r
dan dit van de lood- en zinkmijnen .
Deze laatste zijn nu volledig verdwenen . Eén van de laatst e
lood- en zinkmijnen in werking was die van Vedrin (Namur) ,
maar dat is nu méér dan 100 jaar geleden (sluiting in 1879) .
Al deze plaatsen warden vermeld in het zeer degelijk wer k
"Les minéraux de Belgique" van Melon, Fransolet en Bourguignon .
Helaas zijn de meeste van deze vindplaatsen verlaten, uitgeput ,
niet meer in gebruik, niet meer te lokaliseren of in gebrui k
voor andere doeleinden (stort, autokerkhof, duikput, . . .) .

S

"Les minéraux de Belgique" is een katalogerend werk van all e
tot op heden ooit gevonden mineralen in België, dus zeke r
niet een lijst van vindplaatsen die tegenwoordig nog bruikbaar
is . Het is dan ook totaal verkeerd dit boek te willen gebruike n
voor een doel waarvoor het niet geschikt is en waarvoor he t
trouwens niet werd samengesteld .
"Les minéraux de Belgique" geeft dan ook geen vindplaatsen ,
maar wel plaatsnamen, en hiervan kan nog wel gebruik gemaak t
worden zoals verder zal blijken .
Het opzoeken van vindplaatsen in België is niet zo eenvoudi g
als men het op een degelijke wijze wil doen . Sukses in di t
verband is o .a . gebonden aa n
1°/ persoonlijke inzet en interesse ,
2°/ de belangrijke faktor "tijd" die men ervoor moet vrijmaken ,
3°/ de financiële inbreng die tegenwoordig niet te verwaarlozen is (verplaatsingskosten, aanschaffen van stafkaarte n
en literatuur, . . .) .
Als we dit weten - en aanvaarden - kunnen we starten met he t
eigenlijke opzoekingswerk . Hiertoe kan men twee wegen volgen .
1°/ Men kan adressen van groeves opzoeken in de respektievelijke "Gouden Gidsen" van de verschillende provincies .
2°/ Men kan gebruik maken van het boek "Les minéraux de Bel-
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gigue" (annexe 2, Index Géographique, pp . 265 t/m 277) .
Uit deze lijst maakt men een eigen keuze van plaatsen me t
mogelijk te vinden mineralen .
Dan volgt het aanschaffen van stafkaarten van het gekoze n
gebied . Hierop kan . men in principe nagaan welke vindplaatse n
nog bestaan of welke groeven nog in werking zijn .
Voor U een groeve bezoekt is het absoluut noodzakelijk aan d e
eigenaar of uitbater toelating te vragen . Wanneer men het
adres van de groeve heeft gevonden, vraagt men per brief toelating (vergeet niet er een formulier voor ontheffing van de
verantwoordelijkheid, een zegel voor antwoord, de naam van U w
verzekeringsmaatschappij en het polisnummer bij te voegen) ,
en wacht dan het antwoord af dat al dan niet komt .
Wanneer men adressen aanschrijft moet men dit alleszins doen
ten persoonlijken titel . De ondervinding heeft ons geleerd
dat aanvragen voor een bezoek in groepsverband uiterst zelden
worden toegestaan en meestal zelfs onbeantwoord blijven .
Het belang van het aanvragen van een toelating kan onderstreept worden door de volgende informatie .
Een aantal firma's verzorgt de eigen veiligheidsdienst doo r
eigen toezicht (bewakers, honden, . . .] . Andere laten he t
over aan de Rijkswacht (mogelijke boete voor overtreders :

Stone Shop
APPELMANSSTRAAT 25
EMPIRE SHOPPING CENTE R
WINKEL 36 - 2000 ANTWERPEN
TEL031/34 27 94

Minerale n
Edelstene n
Ruwe Diaman t
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5000 BF), of aan een veiligheidsfirma (bv . Securitas) . D e
agenten van die veiligheidsfirma's hebben rechtsbevoegdhei d
om bij overtreding een proces-verbaal op te stellen met hetzelfde onaangename resultaat : een boete van 5000 BF .
Verlies dus nooit uit het oog dat 2 postzegels en een velletj e
briefpapier alleszins minder koste n
Voor het formulier "ontheffing van verantwoordelijkheid" ka n
U bv . gebruik maken van het model . Het voordeel van dez e
administratieve formaliteiten is dat men op die manier bi j
een bezoek gerust kan zijn bij een eventuele kontrole .
Wat de stafkaarten betreft (kostprijs : 150 BF) zijn ze spijtig genoeg tot op heden een hopeloos geval gebleken, hoewe l
een verandering in de positieve zin aan de gang is .
De oude reeks van het Militair Geografisch Instituut (M .G .I . )
wordt stelselmatig vervangen door de vernieuwde kaarten va n
het Nationaal Geografisch Instituut (N .G .I .), een proces da t
overigens uiterst traag verloopt .
De stafkaarten van het M .G .I . dateren van de periode 196 8
t/m 1975, die van het N .G .I . vanaf 1976 . Met de kaarten van
het M .G .I . is het wel opletten geblazen, want in sommige gevallen kunnen ze erg misleidende informatie geven . Een voorbeeld zal dit verduidelijken :

0

Het kwartblad 53/1-2 (schaal 1/25 0CO) 1970 M .G .I . BiesmeMettet geeft naast de 34 "ANC . CAR .", 6 "CAR ." op, dus 6
groeven in werking . Een recent bezoek (27 09 83) wees echter
uit dat van de 5 bezochte "CAR ." er géén enkele nog in uitbating is, dus te klasseren als "ANC . CAR ." (3 van de groeve n
werden onder water gezet, 1 is in gebruik als stortplaats, e n
1 is buiten gebruik maar qua vondsten nog bezoekenswaard) .
Het volgende kwartaalblad 53/3-4 (schaal 1/25 000) 1982 N .G .I .
Bioul-Yvoir geeft hoop op recentere gegevens .
Uiteindelijk kan men dan de (op papier ontdekte) vindplaatse n
bezoeken . Maar, zelfs met een positief antwoord van de eigenaa r
of uitbater op zak weet men nog steeds niet of een bezoek aa n
de vindplaats lonend is ! Niettegenstaande al het voorbereiden d
werk kan het resultaat van Uw zoektocht positief zijn, maa r
evenzeer negatief . Daarom spraken we in het begin over persoonlijke inzet en interesse . Het kan niet altijd midden i n
de roos zijn, maar is het wèl raak, dan is alle tegensla g
vlug vergeten .
Tot besluit :
Een echt verzamelaar (en dus zeker een lid van de M .K .A . )
gaat nooit op de zelfzuchtige toer, en deelt dus zij n
bevindingen . zowel positief als negatief, mee aan zij n
kollega's (en uiteraard aan de verantwoordelijke voor d e
vindplaatsen en kartoteek) . Dit komt allen, en ook U zel f
ten goede !
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