geonieuws
maandblad van d e
mineralogische kring antwerpen v .z .w .
21(3), maart 199 6

in dit nummer
cubaniet van chibougamau, canad a
het begrip "mineraal "
TN?

230829

PROVINCE DE eUEEIE C

ar

MINISTÉRE DES

❑ EPARTMENT OF

RICHESSES NATURELLES

NATURAL RESOURCES

tertificat be
Les présentes font foi que

_ Diom Neepawsh -

These presents certify that
de

1íner'5 eertif irate

1ineur =

Indi g o . . .demnt

Dora LakP, Chbou*tnau Qu e

sur paiernent effectué entre nos mains de la comme de $10.00 est autorisé á prospecter jusqu ' au pretnier
on palment to us of the sum of $10 - 00 is authorised to prospect unti/ the first day of January nest upo n
jour de janvier prochain sur toutes les serres arpentées ou non arpentées faisant partie du domcine public
allt• surveved or unsur . eyed lands forming part of the public dom g in or belnnyinly to private persons ,
ou appartenant aux particuliere, sur lesquelles les droits de mine n'ont pas déjà été aliénés ou mis sou s
the mining rights upon which hu-re not aiready been alieturted nor made subject to a lirenee of any kin d
permis d'aucune carte ou en réserve .
or to a reserve .
aeni -.Gffielytea

Ce permis n'est pas transfér able .
This certifirate is not transferab!r .

Dated at

ChbDU .am .u, QUe .
jour d e
dal' of

November

Ministre des
Richesses Naturelles
ce

Minister o f
Natura/ Resource s

Zót h

19 .. .**

(Contresigné )
[Couutersigned)
Peur voyager en forêt,
procures-nous un permis de circulation .

To travei in the wood s
oótoin a circulation permit.

mineralogische kring antwerpen vz w
Oprichtingsdatum : 11 mei 1963
Statuten : nr 9925, B .S . 17 11 7 7
Zetel Ommeganckstraat 26, Antwerpen
BTW-nummer : 687 082 47 4
Wettelijk depot - Kan . Bib . België BD 334 3
Verschijningsdata ..maandelijks, behalve in juli en augustus .
Redakteuren verantwoordelijke uitgever H . DILLEN, Doornstraat 15, B-9170 Sint-Gillis-Waas .
Niets uit deze uitgave mag warden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk ,
fotokopie, mikrofilm of op welke wijze dan ook zander voorafgaande schriftelijke toestemming van d e
uitgever .
Betalinge n
Belqie
kontributie :
bankrekening 789-5809102-8 1
andere betalingen : bankrekening 789-5809102-81 of postrekening 000-1155095-1 9
Nederland
alle betalingen :
girorekening {NL) 51 91 10 {betalingen in gulden) .
AI deze rekeningen staan op naam van M K A v z w Marialei 43 . B-2900 Schoten .

NUTTIGE ADRESSE N
BALCK F ., Rustoordiei 58 , B-2930 Brasschaat Tel . 031651 58 7 9
Bestuurde r
• BENDER H . . Pieter Van den Bemdenlaan 107, 8-2650 Edegem Tel en fax 031440 89 87
Bestuurder , sekretaris . ledenadministratie .
BENDER P . , Pieter Van den Bemdenlaan 107, B-2650 Edegem Tel en fax 031440 89 87 .
Bestuurder , technische realisatie Geonieuw s
* CORNELIS G ., Schijfstraat 81 . B-2020 Antwerpen Tel . 031238 62 6 2
Bestuurder . mineraal van de maand, jeugdwerking .
* DILLEN H . Doornstraat 15, 8-9170 Sint-Gillis-Waas . Tel . 031770 60 07 E-mail h di@ocas .b e
Redakteur Geonieuw s
• EMMERMANN A . . Lobbesplein 12, B-2640 Mortsel . Tel . 031455 19 77 .
Werkgroep technische realisatie s
" JENSEN J . Petrus Delenstraat 3, B-2390 Westmalle . Tel . 031311 73 4 7
Bestuurder . ondervoorzitte r
• LOYENS R ., Oude Waag 5, B-2000 Antwerpen . Tel . 031231 68 83 .
Uitleendienst . werkgroep fluorescenti e
• MAERTENS J . , Guido Gezellestraat 5 . B-2540 dove . Tel . 031457 26 19 Fax 021288 33 3 4
E-mail . j .maertens@fina .b e Ekskursies, werkgroep informatika, vindplaatsenkartoteek .
• OP DE BEECK E,, L Weytensstraat 127 . B-2900 Schoten . Tel . 031658 54 34 .
Vergaderingen RVB .
* PAUWELS M ., Boskouter 70 . B-2070 Burcht . Tel . en fax 031253 13 79 .
Samenaankoop . Bankrekening 833-4694067-10 t n v MKA vzw 1 Samenaankoo p
* REYNDERS H ., Van de Reydtlaan 5, B-2960 Brecht Tel 03/636 06 06 .
Aktiviteiten Sint-Job-in-'t-Goor .
* ROGIEST G ., Prins Kavellei 86, B-2930 Brasschaat . Tel 031652 02 32 .
Bestuurder, public relations .
* SCHUYBROECK E ., Karel de Vle straat 11, 8-2030 Antwerpen . Tel 031542 40 87 .
Bibliotekaris .
* TAMBUYSER J . Jan Samijnlaan 37 . B-2100 Deurne . Tel 031325 03 9 3
Determinatiedienst .
. TAMBUYSER P . Surmerhuizerweg 23, NL-1744 JB Eenigenburg . Tel . 00 31 226 394231 .
Fax 00 31 226 393560 . E-mail : m ineral@xs4a1l .n l . Werkgroep edelsteenkunde .
• VAN GOETHEM L ., Boterlaarbaan 225 . B-2100 Deerne . Tel . en fax 031321 50 60 .
Werkgroepen , opvang nieuwe leden, kulturele raden, public relations .
. VAN HEE P . ,
Mariale' 43, B-2900 Schoten Tel en fax 031645 29 14 .
Bestuurder , voorzitter, koordinator beurzen en tentoonstellingen .
. VAN HEE-SCHOENMAEKERS A ., Mariale' 43, 8-2900 Schoten Tel en fax 031645 29 1 4 .
Penningmeesteres .
• VERCAMMEN A . . Palmanshoevestraat 21 . B-2610 Wilrijk. Tel . en fax 031827 32 1 1
Exposantenadministratie Minerant .
E-mail adres : mineral @ xs4all .nl

URL (WWW) : http :11www .xs4all .nll--rninerallindex .ht

mka-kalende r

Vrijdag 1 maart 199 6
Vergadering in Sint-Job-in-'t-Goor in het Kultuurcentrum Reinaert, Eikenlei 41 te Sint Job-in-'t-Goor, om 20 .30 h .

Vrijdag 8 maart 1996
Maandelijkse vergadering in zaal "OP-SINJOORKE" van de Vlaamse Jeugdherberg ,
Eric Sasselaan 2 te Antwerpen (d .i . langs de SingellE17, tussen uitrit 4 en 5) . Openbaa r
vervoer tram 2 of 4
19 .30 h

gelegenheid tot transakties, identifikaties, tombola, afspraken voor privéekskursies, raadplegen van de bibfioteek, uitleendienst of . . . gewoon ee n
gezellig babbeltje . . . Als mineraal van de maand worden deze maan d
specimens van cubaniet aangeboden (zie artikel in dit nummer) .

20 .30 h

Titelpagin a
Originele prospectie-toelating, in 1965 verleend aan Diom Neepowsh, een indiaans e
inwoner van Chibougamau, Quebec . Canada . In het begin van de jaren 70 werden zulk e
dokumenten door Canadezen nogal eens als inpakpapier voor mineralen gebruikt . Zie
artikel over cubaniet van Chibougamau verder in dit nummer .
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Zaterdaq 9 maart 199 6
Vergadering van de werkgroep edelsteenkunde in het lokaal Ommeganckstraat 26 t e
2000 Antwerpen, van 9 .30 tot 12 .00 h .

Edelsteenquiz : De jubilerende werkgroep edelsteenkunde heeft het druk deze maand ;
aan de jubileumbijeenkomst dient immers de laatste hand gelegd . Daarom staat er o p
deze vergadering een wat luchtiger onderwerp op het programma . De quiz omvat zowa t
alle onderwerpen die gedurende de voorbije tien jaar aan bod zijn gekomen . Alle lede n
worden op deze vergadering verwacht, onder het motto : aanwezig zijn is belangrijke r
dan alle vragen correct beantwoorden .

Zaterdaq 23 maart 199 6
Jongerenwerking MKA, in het lokaal Ommeganckstraat 26 te Antwerpen (achter d e
ZOO), van 9 .30 tot 12 .00 h .
Calciet is voor verzamelaars in Belgie zeker geen onbekend mineraal . Maar toch blijkt
calciet nog een grote onbekende als we het tot in de details gaan bekijken . Deze maan d
nemen we calciet onder de loupe . Nadien kennen we calciet van binnen en van buite n
(waarschijnlijk dromen we er wel van ?) .
Ook jouw inbreng in deze vergaderingen is nodig I Daarenboven mag je, zoals steeds ,
ook je kameraden meebrengen !
09 .30-10 .00 uitwisselen ervaringen, afspraken voor uitstappen .
10 .00-12 .00 Calciet : de grote onbekende .

4g

Excursiesin1996:eenoverzicht
Op zaterdag 19 april 1996 zoeken we naar calciet, dolomiet, pyriet en bariet in ee n
kalksteengroeve In de omgeving van Namur.
Op 18 mei 1996 bezoeken we twee stortplaatsen van zink- en loodsmelterijen langs d e
Maas, en gaan er op zoek naar neo-mineralen .
21 september 1996 houdt U alvast vrij voor een verzameluitstap voor de ganse familie .
We hopen op stortplaatsen van voormalige fluoriet- en barietmijnen langsheen de Maa s
deze twee mineralen te vinden .
Op 19 oktober 1996 is een kalksteengroeve in de buurt van Charleroi aan de beurt waa r
we pyriet, bariet, fluoriet en, voor de liefhebbers, fossielen zullen aantreffen .
En op 16 november 1996 organiseren we een familie-uitstap naar het Schoolmuseu m
Michel Thierry in Gent .
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mka-nieuws

Tot edelsteen verheve n
Op zaterdag 13 april gaan we met de werkgroep edelsteenkunde naar de
tentoonstelling "Tot edelsteen verheven" die gehouden wordt in het Koninklijk Museu m
voor Kunst en Geschiedenis, Nerviërsstraat 10, Brussel .
Het betreft een tentoonstelling van uitzonderlijke edelstenen en sieraden uit Siberië e n
juwelen uit de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis . Deze tentoonstelling i s
het resultaat van de samenwerking tussen het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika te
Tervuren en de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel .
Sedert enkele jaren heeft het Museum te Tervuren talrijke contacten met Russische
geologen en mineralogen in Siberië . Het Museum te Tervuren doet in Siberië al geruim e
tijd wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met de Siberische Divisie van d e
Academie der Wetenschappen van Rusland, in Novosibirsk . Vanuit deze hoofdstad werd
terreinwerk verricht op het Baïkalmeer en in Altaï . In het kader van deze samenwerkin g
ontstond de idee om een tentoonstelling te organiseren waarop de uitzonderlijk e
verzameling mineralen van de Academie der Wetenschappen te Novosibirsk zo u
getoond worden .
Overigens bezitten de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis uitgebreid e
verzamelingen gebruiksvoorwerpen en juwelen die edelstenen, sierstenen e n
decoratieve stenen bevatten .
De huidige tentoonstelling toont dan ook mineralen in natuurlijke vorm en in de vorm di e
er door de mens aan gegeven werd . De natuurlijke onbewerkte stenen komen ui t
Siberië, terwijl de bewerkte stenen vanuit de hele wereld afkomstig zijn .
Naast natuurlijke- worden ook synthetische edelstenen getoond die vervaardigd werde n
aan het Geologisch Instituut van de Academie van Novosibirsk .
Wie belangstelling heeft om mee te gaan, gaarne meiden bij An Van Wassenhove . O p
het moment van dit schrijven zijn verdere bijzonderheden i .v .m . deze uitstap nog nie t
bekend . Wel is zeker dat de deelnemers op eigen gelegenheid naar Brussel zullen gaan .
Meer details hoort U op de MKA-vergadering (vrijdagavond, 8 maart) en op d e
vergadering van de werkgroep edelsteenkunde (zaterdagmorgen, 9 maart) .
[Paul Tambuyser]
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Samenvatting verslag vergadering raad van bestuur van 20 december 199 5
Aanwezig

FB, HB, PB, GC, JJ, PVH, Verontschuldigd : G R

1. Financiële toestand en budget 199 6
Aan de hand van het voorlopige overzicht van de boekhouding 1995 wordt het budge t
1996 opgemaakt .
2. Tentoonstelling Brogn e
MKA zal meewerken als sponsor aan de tentoonstelling in Brogne en Luxemburg . Doo r
de financiële bijdrage aan de catalogus (200 blz . met kleurenfoto's) zal MKA als zodani g
op de kaft vermeld worden . De leden zullen deze catalogus als Geonieuws-bijlag e
ontvangen . Mogelijk komt er een "Brogne-weekend" met overnachting in de abdij ,
bezoek aan de tentoonstelling, groevebezoek, toeristische activiteit .
3. 10 jaar edelsteenkund e
Een viering van het 10-jarig bestaan van de werkgroep wordt voorzien op 30 maart 199 6
in de zaai van St Job . Het voorgestelde programma wordt besproken .
4. Werking 199 6
De opvang nieuwe leden in de jeugdherberg zal verbeterd worde n
Prospectie naar Sauerland zal leiden naar meerdaagse reis in 1997 .
5 . Varia

H . Bender
secretaris

P . Van hee
voorzitte r

Clara-mijn, Wolfach, Schwarzwald (D )

x

Sinds 1 januari 1996 is een nieuw reglement van kracht voor het verzamelen va n
mineralen in materiaal afkomstig van de Clara-mijn op de terreinen van de firm a
Sachtleben te Wolfach .
Men krijgt toegang tot het terrein op weekdagen (d .i . van maandag tot vrijdag) vanaf 7 .1 5
h 's morgens tot 17 .00 h 's avonds (op vrijdag slechts tot 16 .00 h) . Dit houdt in da t
gedurende het week-end verzamelen er niet toegelaten is . Enkel volwassenen (d .i . vana f
18 jaar) krijgen toegang . Jongeren zijn dus niet meer welkom, zelfs niet wanneer z e
begeleid zijn door een volwassen e
Een paar andere punten uit het reglement zijn zowat vanzelfsprekend : men moet d e
vrachtwagens bij het lossen in het oog houden en op veilige afstand blijven, he t
verhandelen van mineralen op het terrein is niet toegelaten en de uitbaters nemen gee n
enkele verantwoordelijkheid bij ongevalle n

Personali a
Bij Christine en Herwig Pelckmans-Ooms werd een dochter, Shilo geboren . Voor wie he t
allemaal precies wil weten zij werd geboren op 15 januari 1996 om 13 .30 h, woog toe n
3370 g en was 490 mm lang . Proficiat !
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beurzen en tentoonstellinge n

03
03 B
10
03 B
14-17 03 PL
15-17 03 1

HANNUT . Marché Couvert . Beurs (M-F-E-J-schelpen) Toegang gratis .
VIEN-ANTHISNES . Salie Val Pierrys Beurs .
GDANSK . Gdansk Trade Fair Centre, 5 Benlowskiego Juwelenbeurs .
BOLOGNA . Palazzo del Congressi ., Piazza Constituzione 5c . 8 .30-19 .3019-18 .30 h Beurs
(M-F )
16
03 NL ZWIJNDRECHT . Develstein College, Develsingel 5 . Beurs (M-F) .
16-17 03 D
AUGSBURG . Reisleschen Wirtschaftsschule, Alter Postweg 86 a (bij Messe) . 12-18110-17 .
16-17 03 F
GRIGNY (69) . Centre Edouard Brenot . Beurs (M-F) .
16-17 03 F
PARIS (75) . Hotel Hilton, 18 av . de Suften . Beurs (M-F) .
16-17 03 ❑
BONN . Stadthalle Bad Godesberg, Kobelnzer Str . 80 . 11-18 h . Beurs (M-F-J-E) .
16-17 03 D
GELSENBKIRCHEN . Revierpark Nienhausen . 10-17 h . Beurs (M-F-E) .
16-17 03 A
GRAZ-UNTERPREMSTATTEN . Schwarzl-Freizeitzentrum . 10-16 h . Beur s
17
03 D
FULDAIPETERSBERG . Probsteihaus . 10-17 .30 h . Beurs (M-F) .
17
03 D
BRAUNSCHWEIG . Lindenhaile im Wolfenbuttel, Halberstádterstr . 10-17 h . Beurs (M-F-E )
17
03 D
DUISBURG . Mercatorhalle . 10-17 h . Beurs (M-F )
17
03 A
KLOSTERNAUBURG . Babenbergerhalle . 10-17 h . Beurs (M) .
17
03 D
LOLLAR (Krs . GIESSEN) . Burgerhaus Lollar . 9-17 h . Beurs (M-F) .
17
03 D
MARKTLEUTHEN . Stadthalle . 9-17 h . Beurs (M) ; tentoonst . over pegmatietminerale n
17
03 GB OXFORD . The Exeter Hal!, Oxford Road, Kidlington . 10-16 .30 h Beurs (M-F) .
17
03 A
ST . JOHANN iM PONGAU . Festsaal . 8-16 h . Beurs (M) .
17
03 D
WETZLAR OT BUBLINGHAUSEN . Burgersaal Volkshochschule . 10-17 h Ruilbeurs (M )
17

03

B

GENT. 20ste: Nautilus-beurs Koninklijk Atheneum aan de Voskenslaan 60 te Gen t
(d .i . niet ver van het Sint-Pletersstation
:de heer J Gryson, Sint-Lucaslaan)Info 16 te 8310 BRUGGE 4 .
Tel . 0501356á 8 6
(Sorry : in het vorige nummer van Geonieuws was de datum fout)

23-24 03 F
23-24 03 ❑
23-24 03 ❑
23-24 03 5F
23-24 03 D
23-24 03 D
23-24 03 F
23-24 03 F
23-24 03 ❑
24
03 A
24
03 D
24
03 D
24
03 D
29-31 03 D
30
03 D
30-31 03 B
30-31 03 D
30-31 03 NL
30-31 03 F
30-31 03 A
30-31 03 F
30-31 03 CH
30-31 03 A

BOTS D'ARCY . Centre culturel, 2 rue Baragué . Beurs (M-F) .
BRAUNLINGEN (Schwarzwald) . Stadthalle . 10-18 h . Beurs (M-F )
ELVERSBERGISAAR . Gluckauf-Halle . 10-18110-17 hl Beurs (M )
LAHTI . Jaarbeurshallen . Beurs (J-E) .
LEINFELDEN . Fiiderhalle . Beurs (F, géén mineralen of juwelen!) . 10-18111-18 h
MONCHENGLADBACH . Kaiser-Friedrich-Halle, Hohenzoilernstr . 11-18 h . Beurs (E-J-MF) .
PLAISANCE DU TOUCH (31) . Salie Monestié, 3 rue des Lauriers . Beurs (M-F) .
RENNES . Salie "Rennes Congres", 27 Bd . Solférino . Beurs (M-F) .
SCHWEINFURT . Stadthalle . 12-18110-17 h . Beurs (M-F) .
WIEN . Haus der Begegnung, Schwendergasse 41 . Rudolfsheim Beurs (M) .
DORTMUND . Westfalenpark . 10-17 h . Beurs (M-F-E) .
EPPELHEIM . Rhein-Neckar-Halle . Beurs (M . J beperkt) . 9-17 h .
KORBACH . Marienkirche . Sachsenberger Landstr . 2 . 10-17 h . Beurs (M-F).
STUTTGART (Killesberg) . Auf dem Killesberg, Halle 5 . 10-18 h . Beurs .
KEMPTEN (Ailgáu) . Haus Hochland (Saldatenheim) . 9-17 h . Beurs (M) .
COUVIN . Salie ('Harmonie .
BERLIN . Messe Halle 15 .1 (radiotoren) . 10-18 h . Beurs (M-F-J) .
DEN HAAG . Congresgebouw . 10-17 h . Beurs (M-F) .
LIMOGES . Salles Bangui . Hertel de Ville . Beurs (M-F) .
LINZ . Hotel Ramada, Europaplatz 2 . 10-16 h . Beurs (M) .
NANCY-GENTILLY . 10-19 h . Beurs .
NEUCHATEL, Panespo, ❑ uai Robert-Comtesse . 10-18110-17 h . Beurs (M-F) .
SALZBURG . Lfniversitét, Heilbrunnerstr 34 . 9-17 h . Beurs (M) + tentoonst .
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30-31 03 D
31
03 D
31
03
❑
31
03
❑
06-08 04
F
06-08 04
F
13
04 D
13
04 D
13-14 04 F
13-14 04
❑
13-14 04
❑
13-14 04 H
13-14 04 F
13-14 04 A
13-14 04
F
14
04 A
14
04
B
14
04 D
14
04
❑
14
❑
04
14
04 NL
20
04 B
21
04 D

VILLINGEN-SCHWENNINGEN . Messegelande . 10-18 h . Beurs (M-F-E-J) _
BAD MUNDER . Museum Bad Munder . 10-17 h . Ruilbeurs (geen J, geen handel) .
ROSENHEIM . Stadthaile . 11-18 h . Beurs (M-F) .
TUBINGEN-LUSTNAU . Turn- und Festhalle . 9-17 h . Beurs (M-F) .
BOURG D'OISANS . Beurs (M-F) .
BOURG D'OISANS (38) . Office du Tourisme . Beurs {M-F} .
AUE (Sachsen) . Kreiskulturhaus . 9-16 h . Beurs (M-F) .
SUHL . Vereinshaus, Bahnhofstr . 20 . Beurs (M-F) .
BOGNY-SUR-MEUSE . Cosec, rue de la Vallée Beurs (M-F) .
KOLN . Messe (toegang Messeturm . Congress-Zentrum) . 11-18 h . Beurs (M-F-J-E) .
MUNCHEN . Paulanerkeller, Nockherberg . 10-18111-18 h . Beurs (M-F-J-E) .
SOPRON . Kulturhaus Liszt, Ferenc u 1 . 10-17 h . Beurs {M} ; tentoonstl over calciet ui t
Hongarije .
SORGUES . Salie des Fétes . Beurs (M-F) .
WIENIFLORIDSDORF . Heus der Begegnung, Angerer Str . 14 . 10-16 h . Beurs (M) .
DOMERAT-MONTLUCON (03) . Centre Albert Poncet . Beurs (M-F-E )
AMSTETTEN . Johann-Pdlz-Halle, Stadionstr. 12 9-16 h . Beurs (M) .
DISON . Salie des Fêtes Place Luc Hommel . Beurs {M-F-schelpen-koralen . . . } . 9 30-17 .30 .
MAINTAL . Burgerhaus Maintal-Bischofsheim, Ddrnigheimer Weg . 10-17 h . Beurs (M-E) .
MUNSTER . Halle Munsterland . 10-17 h . Beurs (M-F) .
REGENSBURG . Kolpinghaus . 11-18 h . Beurs (M) .
ZUTPHEN . Hanzehof, Coehoornsingel 1 . 10-17 h . Beurs (M-F) .
WAVRE . Stadhuis Beurs .
BREMEN . Burgerzentrum 9 30-18 h . Beurs (M-F) .

1GI P FIS
.

pot

Je,

-4" "-

te

Voor de hall, living en vitrinekast :
Esthetische en dekoratieve stukken
Bergkristal, van enkelkristal tot museumstukken . Arkansas, US A
Amethist, Agaat, Toermalijn, Brazili ë
Apophylliet, Gyroliet, Heulandiet, Mesoliet, Skoleziet, Indi a
Aquamarijn, Granaat, Topaas, Toermalijn, Lapis lazuli, Pakistan, Afghanista n
Charoiet, Rusland

Voor de verzamelaar :
Mineralen van klassieke vindplaatse n
Augelite, Wardiet, Lazuliet, Cubaniet en mineralen van andere vindplaatsen in Canad a
Danburiet, Seleniet, (Gips) en mineralen van andere vindplaatsen in :Mexico
Astrophylliet, Stelleriet, Zilver, Goud en mineralen van andere vindplaatsen in GO S

Voor de systematieker :
Meer dan 400 verschillende mineralen van beroemde vindplaatsen :
Kola (GOS), Mant Saint Hilare (Canada) ,
Monte Somma (Italië), Reichenbach (Duitsland )

Henricus Bracqstraat 10, B-9030 Mariakerke (Gent )
Tel. +32 (0)9 227 32 l a
Fax +32 (0)9 227 66 0 4
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een nieuwe definitie voo r
het begrip "mineraal"
h . dille n
Zoals U wellicht weet is de naamgeving in de mineralogie tegenwoordig goe d
gestruktureerd . Het is de CNMMN (Commission on New Minerals and Mineral Names )
van de IMA (International Mineralogical Association) die een wereldwijd gezag uitoefen t
over nieuwe mineraalnamen . Deze commissie beoordeelt uiteraard in de eerste plaats o f
een beschreven species als mineraal kan erkend worden .
Omdat een en ander een beetje een warboel was geworden, heeft de CNMMN zich (no g
eens) over het probleem van de definitie van een mineraal gebogen, en een aangepast e
definitie met tekst en uitleg gepubliceerd in The Canadian Mineralogist 33(3), 689-69 0
(1995) .
De nieuwe definitie heeft geen retro-actieve uitwerking, wat inhoudt dat mineralen di e
vroeger reeds goedgekeurd werden, maar nu niet meer aan de nieuwe normen zoude n
voldoen, niet automatisch gediscrediteerd worden .
De nieuwe basisdefinitie luid t
"A urineral is an element or chemical compound that is normally
crysfalline and that has been formed as a result of geological
processes "
of, zo letterlijk mogelijk in het Nederlands vertaald :
"Een mineraal is een element of chemische verbinding die
normalerwijze kristallijn is en gevormd werd als het resultaat van ee n
geologisch proces "

Maar ook met deze definitie zijn niet alle twijfelgevallen verdwene n
Kri stallijn
De term kristallijn betekent dat de atomen geordend zijn op zulk een schaal, da t
indexeerbare (bv . via Miller-indices) diffractiepatronen ontstaan waneer het materiaa l
bestraald wordt met X-stralen, electronen, neutronen enz . met een geschikte golflengte .
Er zijn nochtans twee types niet-kristallijne materialen die meestal toch tot de minerale n
gerekend worden :
Intrinsiek amorfe stoffen, die niet kristallijn zijn of geweest zijn .
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Metamicte materialen die waren bij hun ontstaan kristallijn, maar he t
kristalrooster is (letterlijk) aan flarden geschoten door (natuurlijke) ioniserend e
stralin g
Nogal wat mineralogen willen niet-kristalfijne materialen uitsluiten, omdat het moeilijk i s
om uit te maken of het om mengsels gaat of om een zuivere stof, m .a .w. om er ee n
formule aan vast te knopen die een fysisch/chemische betekenis heeft . Voor d e
karakterisatie van amorfe stoffen zijn er tegenwoordig heel wat meer mogelijkheden da n
vroeger (infraroodspectrometrie (IR"), nucleaire magnetische resonantie spectrometri e
("NMR"), Raman-spectrometrie, Mvssbauer spectrometrie enz .
Een in de natuur voorkomend amorf materiaal kan tot de mineralen gerekend worde n
indie n
1 . een groot aantal chemische analysen wordt uitgevoerd om de chemisch e
samenstelling van talrijke korrels in het specimen te certifiëren ; daaruit moet blijken da t
het species op macro- en op microschaal homogeen i s
én
2
fysicochemisch (bv . spectroscopisch) kan bewezen worden dat het om ee n
éénduidige goed te definiëren fase gaat .
Metamicte materialen warden aanvaard indien het originele product kristallijn was .
Water wordt niet beschouwd als een mineraal, ijs wel . Metallisch kwik is een uitzondering : hoewel het vloeibaar is (en dus bij definitie niet kristallijn) wordt het wel als ee n
mineraal beschouwd . Petroleum en andere "geologische" vloeistoffen zijn gee n
mineralen .
Stabiliteit
Op dit vlak kan er discussie zijn wanneer het gaat om mineralen die zeer snel hydratere n
of deshydrateren wanneer zij uit hun natuurlijke omgeving worden weggehaald .
Niet-aardse materiale n
Met de term "geologie" werd origineel de studie bedoeld van de planeet aarde . Dat i s
ondertussen ook verruimd, en meteorieten, maanstenen, kosmisch stof e .d . bevatte n
dus ook mineralen .
Een voorbeeld van een mineraal dat op aarde zelfs nog nooit werd gevonden i s
tranquillityiet, dat van de maan werd meegebracht (zie volgende bladzijde) .
De invloedvan de men s
Producten die door de mens gemaakt worden zijn geen mineralen, dat is duidelijk . Maa r
toch zijn er ook hier weer twijfelgevallen . Sommige door mensen geproduceerde stoffe n
gaven op natuurlijke wijze aanleiding tot 'mineralen' (bv, de slakkenmineralen va n
Lavrion, Griekenland, die ontstonden door de inwerking van zeewater op slakken, maa r
ook de dichter bij huis te vinden slakkenmineralen van Sclaigneaux en Plombières) .
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Vanaf nu zullen chemische stoffen die door geologische processen gevormd warde n
uitgaande van door de mens geproduceerde stoffen niet meer als mineraal erken d
warden .
Anderzijds kan ook menselijke activiteit inwerken op bestaande natuurlijke anorganisch e
stoffen, en zo mineralen vormen (bv . mijnbranden, zelfontbranding in storthopen enz .) .
Voor deze gevallen is er geen universele oplossing bedacht en moet de commissie voo r
elk specifiek geval een beslissing nemen .
Biogene stoffe n
In principe zijn zulke stoffen geen mineralen, tenzij indien naderhand geologisch e
processen zijn nodig geweest om ze te vormen . Voorbeelden van zulke producten di e
wel mineralen zijn : sommige nitraten, kalkstenen en fosforieten .
SAMENGEVA T

2
3.
4.
5.
6.

Een mineraal is kristallijn, of op zijn minst als fase éénduidig karakteriseerbaar .
Een mineraal is stabiel bij normale temperaturen (d .i van -60 tot + 60 °C) .
Buitenaardse processen analoog aan geologische processen worden ook al s
geologische processen beschouw d
Slakken mineralen e .d worden vanaf nu niet meer beschouwd als mineraa l
Water is geen mineraal, ijs (en kwik!) wel .
Een mineraal is pas een mineraal . wanneer het door de CNMMN van de IMA i s
goedgekeurd .

Tranqf#itviet. Fee r,Yj2 Ti*Si 0
werd tot nu tje enkel op de maan aangetro en, no g
nooit op aarde . Het komt er voor als donker odbtdrne
latvarmige kristalleges tot 65 pm lang (dus niet zichtbaa r
met het blote oog Ij in basaitrsche lava
Op de maan blijkt het hoegenaamd niet zeldzaam te zijn,
went het mineraal werd in gesteenten van zowat eke
maantanding (nl. Apollo-misses 11, 12, 14. 16 en 17)

teruggevonden. Beeld Je maar eens n hoe :gewoon '
een mineraal is dat je op 5 van 6 willekeurige
vindplaatsen op aarde zou aantreffen
Het mineraal werd genoemd naar de plaats op de maan
waar het voor het eerst gevonden werd, nt de Mare
T angt iitetis (ree der Stilte . Type-materiaal bevindt
zich in het Lunar oierice lr*stitt
Houston . Texas.

Verenigde Staten

Geonieuws 21(3), maart 1996

51

mineraal

van

de

maan d

cubaniet

g.

claey s

Inleidin g
Deze maand is de keuze gevallen op een zeldzaam mineraal uit de sulfide-groep . Me t
zijn prachtige tweelingvormen en de hoogwaardige kwaliteit van de kristallen weten w e
dat de vondsten van dit mineraal uit de Henderson n° 2 Mine van de Campbel l
Chibougamau Mine Ltd . tot de beste ter wereld behoren . De naam is afgeleid van Cub a
dat door Breihaupt als typelocaliteit wordt opgegeven . De vondsten uit de Henderson # 2
Mine zijn afkomstig uit de actieve periode van deze ondergrondse mijn . Tot in 1982 d e
ontginning gestopt werd, werd op verschillende niveau's sporadisch het mineraa l
cubaniet gevonden .

Locatie en historie k
Het Chibougamau mijndistrict ligt 700 km ten noorden van Montreal en is zo'n 24000 km 2
groot (dat is iets kleiner dan België) . Het district ligt in een uitgestrekt verlaten gebie d
tussen de Hudson baai en het St .-Jean meer .
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Trappers, ontdekkingsreizigers en missionarissen waren de eersten die reeds in de 17 e
en 18e eeuw hebben bijgedragen tot de ontsluiting van grote deren van dit uitgestrekte
land . James Richardson maakte in 1903 voor het eerst melding van rijke koper-, gouden asbestvoorkomens in het oosterijk deel van Portage Eiland in het Chibougama u
district . In die tijd was het alleen bereikbaar per kano, en tot in de jaren 1920-1930 wa s
het ook alleen per kano dat ontgonnen materiaal kon overgebracht worden . De tocht wa s
lang, vermoeiend en gevaarlijk, en duurde zowat 3 weken .
In 1949 werd een 240 km range weg naar het St .-Jean meer voltooid, en die leidde to t
een snelle ontsluiting van het gebied, en spoedig kwam de exploitatie op grote schaa l
van de mineralen op gang, met o .a . de Opemiska kopermijn (1953), en de koper-zilvergoud-ontginning van de Campbell mijn in Chibougamau (1960) .
Geologie en ertsafzettinge n
Het Chibaugamau district ligt aan de oostrand van de Abitili formatie op het Canades e
schild . De meeste gesteenten dateren van het Precambrium . Deze oude basis bestaa t
uit oost-gerichte banden van vulkanische en sedimentaire gesteenten die 2 .5 miljard jaa r
geleden een intensieve metamorfose ondergingen . Er komen dan ook vooral schisten e n
amfibolieten voor, en hier en daar graniet en gneiss .
De Henderson # 2 mijn
Het koper-zilver-goud ertslichaam van de Henderson # 2 mijn bevindt zich in d e
anorthosietzone van het Doré-meer complex . Deze zone is overdekt met een complex e
serie mafische en ultramafische gesteenten, met anorthosiet, gabbro en pyroxeniet .
De primaire mineralisatie bestaat vooral uit pyriet, pyrrhotiet en chalcopyriet . Ee n
oxidatiezone van 300 m dik bevat secundair chalcociet en gedegen koper . Dri e
verweringsstadia kunnen herkend worden : een eerste is een regionale metamorfose va n
vooral de anorthosiet . Dan was er een hydrothermale verwering, geassocieerd met ee n
sterke mineralisatie . De derde, oppervlakkige verwering werd veroorzaakt door d e
doorstroming van grondwater, en die gaf aanleiding tot een dikke oxidatiezon e
De talrijke spleten en holten zijn meestal parallel met de gelaagdheid . Sommige bevatte n
kristallen van calciet, pyriet, sfaleriet . cubaniet en sideriet . De schitterend e
cubanietkristallen zijn verreweg het interessantst, en ze komen sporadisch op all e
niveau's in de mijn voor .
Cubanie t
Cubaniet. CuFe 2 S 3 komt voor als euhedrale kristallen met doorschijnende calciet, wa t
aanleiding geeft tot bijzonder esthetische specimens . De messinggele kristallen kunne n
tot 3 cm groot zijn, en vertonen een uitgesproken metaalglans .
De hardheid is 3 .5 op de schaal van Mohs, en de dichtheid is 4 .1 . Cubaniet is een va n
de weinige sulfiden die sterk magnetisch zijn . Het is niet splijtbaar, en de breuk i s
conchoidaal . Een gepolijste sectie is anisotroop onder opvallend licht . Cubaniet word t
aangetast door zoutzuur .
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Het is orthorhombisch (klasse 2/m 21 m
2/m), met als ruimtegroep Pcmn . D e
eenheidscel heeft als parameters a
=6 .467A, b = 11 .117 A, c=6 .231 A ,
en Z = 4 .
Ook een hoge-temperatuur polymor f
is bekend : die komt voor in chalcopyriet als exsolutielarnellen (dit is nie t
het geval in cubaniet van Chibougamau) .
De morfologie van de cubanietkristallen is typisch voor de rhombisch-bipyramidal e
klasse, met als vormen de prismavlakken {110}, 1{130} en g{101}, het pinacoid b{010} e n
c{001} en zelden de bipyramide p{131} .
De meeste kristallen zijn tabulair . Alle cubanietkristallen van Chibougamau zij n
vertweelingd en dubbelbeëindigd . Ze zijn samengesteld uit 2, 4 of 6 individuen . Ee n
veelling van 6 individuen leidt tot de karakteristieke pseudohexagonale habitus (001) me t
de c-as evenwijdig met de (korte) prismavlakken . Analoge cyclische tweelingkristalle n
komen bij talrijke orthorhombische mineralen voor, o .a bij aragoniet, cerussiet, enargiet ,
cordieriet en chrysoberyl .
Zelden komen ook tweelingkristallen voor die uit 2 individuen bestaan . Ook die zij n
tabulair, maar de dikte wordt bepaald door de b-as .
De cubanietkristallen van Chibougamau gelijken goed op die van twee ander e
vindplaatsen : Morro Velho . Minas Gerais, Brazilië en de Strathcome mijn, Sudbury ,
Ontario, Canada . Kristallen van deze laatste vindplaats hebben dezelfde habitus als di e
van Chibougamau ; die van Brazilië zijn meer prismatisch, en ook veel kleiner (maximaa l
3 mm) .
In Braken Hill, Australië, komt kopererts voor dat voor 70 % uit (massief !) cubanie t
bestaat .
De euhedrale cubanietkristallen van Chibougamau zijn tegelijkertijd perfekt en zee r
groot, zodat ze ongetwijfeld de mooiste en meest gegeerde ter wereld zijn .
Begeleiders zijn calciet, pyriet, sfaleriet en sideriet . De calcietkristallen kunnen tot 3 cm
groot zijn, en ze vormen de bazis waarop de cubanietkristallen afgezet zijn . Dri e
habitussen komen voor : eenvoudige en complexe rhomboëders, hexagonale prisma' s
en scalenoëders . Pyriet vormt kubusvormige kristallen tot 2 cm, en alsook radiaalstralig e
aggregaten (die zouden pseudomorf zijn na marcasiet) .
Verder komen soms zwarte sfaleriet-tetraëdertjes voor tot 3 mm, en zelden lichtgel e
siderietrhomboëders (< 1 mm) .
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AND

(hereinafter referred to as the "Company" )

CAMERON DR1LLIN G
COMPANY L1MITE D
MALARTIC, P .Q.

DRILLING CONTRACT,

AN-D :

CAMERON DRILLING COMPANY LLMITED ,
a company duly incorporated onder the laws of the Prorinee-efl ijm or OOaa4a
and Laving its head office at 4!1 nest A.Ysalt . i
in the city- of maant*, QrOyN .
, Province aforesaid
T i
(hereinafter referred to as the "Contractar") .

r
Wtjerea
g

the Company has requested the Contractor to perform certain surface ar-ttnsleagretrsrcl diamand .
(sa;ke om dos which do .. nat

«lady . >

drilling and other services as hereinafter set forth ;
AND WHEREAS the Contractor bas agreed to do the saíd diamond drilling and to perform the other ., services requested upon the terras, conditions and provisos herein contained ;
Ji

Jnm
nr jerefnre Z5bi55
of the amounts
as fellows :

agreement 1ítne gg etIj that in consideration of the paymen t
herein atipulated and of the mutual covenants hereinafter contained, the panles hereto agree k-

A. TheContraoor covenaats and agrees
l
(1) To drill or cause to be drilled one or mort drilt holes to- á ier:{ of
or neer 1a OOapaa7's prOrrt7 L tas tabeclat) Ot ïs4tstt
la*lriasa of Qsalbs - Ili~a Yinias Ooxporalloa Lialtod .

finaal feet a t
1 .004
more speci5caliy known as

- , the drilling sites to be selected by the Company, PROVIDE D
that no hole shall esceed a depth of s00
Peet, and the Contractar assumes no responsibility for the direction
of the hole beyond the colaar, and PROVIDED FURTHER that should cavities or loose and caving material
be encountered the Contractor skiall have the right to cause deilling should the Contractor deern that auch
conditions render further drilling impracticable, and the Contractor shall be paid for any such drilling at the ratel
z
herein specified for the footage actually completed .
(2) To aupply aifl necessary industrial diamonds, drilling machinery and labour and that all its labour ,
diamond weer and locs, and all its other operating expenses save as hereinalter provided skai] be at its own
coat and expense and for its account .
L
r±
c
(3) That all holes shall be drilled with a standard site
girore barrel producing a cor e
*
approximately 17 j4
y crew shall exer•cise such reasonable care
inchemsis in diameter and that the drilt
and diligence as Wall enable them to recover as high a percentage of care as the care barrel used and tbc natur e
of the ground drilled will permit and shall deliver all suciLcore at the drill site to a person or persons to b e
designated by the Company .
`.
.t
k
- (4) That the measurements of all holes shall be ,Erom the top of the standpipe or casing, as the cas e
may be, which shall be kept as close to the original contour-of the ground as circumstances shall permit provided
that where the top of ihe casing is below the original contour by reason of excavation carried out by the
Contractor the Company shall pay for the differente in footage at the rates herein set out and provided further
that where no standpipe or casing is required the measurement shall be from the callar of the drilt ho le .
(S) That it will be responsible for and wil] pay promptly all duel and assessrnents payable ander any
Workmen's Compensation Act or ether similar Act whether Provincial or Dominion in respect af lts employee s
and wil] indemnify and save harmtess the Company against and from all claims and demands whatsoever arisin g
by reasan of any injury ar injuries sustained by any employee er werkman of the Contractar while engaged i n
the era'loyment of the Contractor eacluding, however, ciaims•arising out of any negligent act or omissie]]
of the Company, its servants or agents .
() That it will perform and execute all werk and services required pursuant ta this Contract in a proper ,
careful, warkman]ike and expeditious manher and that it will indemaify and forever save harmless the Compan y
from all claims and demands whatsoever and whether to person or property or otherwise arising out of the
act ion of its officers or employees or any of them while engaged on the werk contracted to be performed herein .
In WITNESS WBEREOF these presente have heen executed by the Pathos hereto the day and yea r
'i
first above written.
Signed, Sealed and Delivered
,
by
~DM =WO COHPO2ATIoli LUI M
in the presente of :
1

2

0.0e
i
Signed, Sealed and Delivered
by

.. -

aanwinsten voor de bibliothee k

Een nieuw tijdschrift: Le Règne Minéra l
Vanaf januari 1995 is Frankrijk een tijdschrift rijker . Le Règne Minéral is een privéinitiatief van Louis-Dominique Bayle, die zelf het kapitaal bij elkaar bracht om de eerst e
nummers te kunnen produceren . De ondertussen opgerichte uitgeverij heet "Les Edition s
du Piat" .
Hoewel de titel dat niet iaat vermoeden bevat het eerste nummer ook een artikel ove r
paleontologie . De artikels zijn gevulgariseerd en vlot leesbaar . Daarnaast zijn er ee n
paar klassieke rubrieken, zoals een beurzenkalender en "le coin des lecteurs" . De foto' s
zijn zeer goed tot schitterend van kwaliteit . De bladspiegel in naar mijn smaak nogal dru k
en zit (te) vol met opmaak-gadgets . De foto-formaten zijn niet gestandaardiseerd, e n
fotobladzijden zien er daardoor nogal rommelig uit .
De twee eerste nummers bevatten een goeie 50 pp . Het formaat is DIN A4 . Ee n
abonnement (6 nummers en jaarlijks één extra nummer) kost 400 FRF . Eens te mee r
blijkt dat Frankrijk relatief zeer duur is voor tijdschriften en boeken . Voor ee n
abonnement kan u terecht bij Editions du Piat, Ibis, rue du Piat, F-43120 Monistrol-surLoire, Frankrijk .
Sarrabus, Miniere e Mineral i
Paolo STARA, Roberta RIZZO, Giancarlo BRIZZI, uitgegeven door een 8-tal Italiaans e
verenigingen, 208 pp ., 1993, 17 .5 X 24 .5 cm, 223 figuren waarvan talrijke kleurfoto's ,
Italiaanstalig . Pnjs 42500 ITL + verzendingskosten .
Sarrabus is het zuidoostelijk deel van Sardinië (Italië) . Dit gebied werd tot nu toe o p
mineralogisch gebied nogal stiefmoederlijk behandeld, blijkbaar ten onrechte ais je di t
nieuwe boek inkijkt
In een inleiding (40 pp .) komen historische, geografische en geologische aspekten aa n
bod . Dan volgt zo'n 70 pp . route-beschrijvingen met 7 pp . overzichtelijke detailkaarten .
En dan komt de hoofdbrok : beschrijvende mineralogie van de streek, boordevol foto' s
(meer dan 100) van goede tot uitstekende kwaliteit . Achteraan vindt men een uitgebreid e
bibliografie, een paar belangrijke termen in het Sardisch met hun Italiaanse vertaling ,
een plaatsindex en lijsten met mineralen en formules .
Dit is een prachtwerk, professioneel gemaakt en uiterst verzorgd . Een van de auteurs, G .
Brizzi, is in 1992 bij een ongeval om het leven gekomen (Riv . Min . it . 16(3), 195-19 6
(1993)) . Een nieuw natriumantimoniet NaSbO 3 van La Cetine, Italië, wordt naar he m
genoemd (E .A .J . Burke, 1993, privé-mededeling) .
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Das Binntal und reine Mineralie n
J . Schwanz, T . Schupbach, A Gorsatt, privé-uitgave van de auteurs, 1994 . ISBN 39520657-0-6, 17 X 23.5 cm, 271 pp . Duitstalig . 83 DEM + verzendingskosten .
Het zoveelste boek over het Binntal zal U zeggen . . . en terecht, maar dit is echt ee n
hoogvlieger . Het is merkwaardig hoe over een zo beperkt gebied telkens wee r
uitstekende naslagwerken het daglicht zien . Dit boek kombineert Duitse grondigheid met
Zwitserse verfijning .
Het grootste deel gaat over mineralogie . maar ook andere aspekten komen (beperkt )
aan bod : natuurbescherming, landschap, flora en fauna, strahlers, geschiedenis e .a . D e
honderden kleurfoto's zijn, hoewel vaak wat klein afgedrukt, van een uitstekend e
kwaliteit, zowel qua fotografie als qua specimenkwaliteit .
Voor al wie in het Binntal geinteresseerd is, en a fortiori voor wie er zijn vakanti e
doorbrengt is dit boek gewoonweg een must ! U kan het rechtstreeks bestellen bij Dr . J .
Schwanz, Hangstrasse 8 te D-79539 Lorrach .
Die Mineralien von Haqendorf
KASTNING J ., SCHLUTER J ., Lapis, Christian Weise Verlag, Munchen, 1994, ISBN 3921 656-30-3, 96 pp ., DIN A4, Duitstalig . 155 kleurfoto's en talrijke zwart/wit foto's e n
schetsen . 48 DEM + verzendingskosten .
Hagendorf was gedurende tientallen jaren het Europese Mekka van de fosfaatmineralen .
Hoewel de groeve in 1984 werd stilgelegd en in 1985 door het grondwater omgetover d
werd tot een bijna 100 m diep meer, zijn zoveel interessante specimens i n
verzamelingen terecht gekomen dat een goed boek meer dan welkom is . Ongeveer 17 0
verschillende mineralen . het merendeel fosfaten, werden in de pegmatieten va n
Hagendorf gevonden . Een hele reeks mineralen werd hier voor het eerst gevonden . Het
meest bekende daarvan is ongetwijfeld strunziet, en verder o .a . hagendorfiet, laueiet ,
fosfoferriet, fosfofylliet en scholziet .
Het werk beschrijft zowat alle aspekten die de verzamelaar boeien, en de kwaliteit va n
het boek benadert de perfektie . Voeg daarbij dat meer dan 80 species vertegenwoordig d
zijn met ten minste één kleurfoto, dat weet U dat dit het determinatieboek bij uitstek is .
Verder is een literatuurlijst voorzien, een index en een verklarende woordenlijst .
De aankoop van dit boek, dat voor zijn kwaliteit niet duur is, is zeker het overwege n
waar d

Fluorescente : Gems and minerals under ultraviolet ligh t
ROBBINS Manuel, Geoscience Press, Inc., Phoenix, Arizona, USA, 1994, ISBN 0945005-13-X, 16 X 23.5 cm . 374 pp ., 48 kleurfoto's . Engelstalig .
Over het mechanisme en de fysische achtergrond van fluorescentie moet je van dit boe k
niet veel verwachten . Zinnen als "Fluorescente also reveals deep-seated secrets "
wekken misschien wel de aandacht, maar je leert er weinig van .
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Het is dan ook eerder een praktijk-boek . Twee vindplaatsen van fluorescerend e
mineralen worden uitgebreid behandeld : Mont-Saint-Hilaire (Canada) en Franklin (USA) .
Dan worden een aantal mineralen uitgebreid behandeld die vaak of altijd fluoresceren .
Tenslotte volgt een echte katalogus van fluorescerende mineralen .
Plezierig en origineel is het laatste hoofdstuk : "Experiments with fluorescence" . Ik ben e r
vrij zeker van dat de werkgroep technische realisaties in deze van zich zal laten hore n
Verder is er een uitgebreide bibliografie en een goede index .
Fluorescentie-fanaten bestellen het boek best .

Mineralien und Fundstellen Deutschland, Teil 2, ❑st
HAAKE R ., FLACH S ., BODE R ., Bode Verlag, Halfera (D), 1994, ISBN 3-925094-49-0 ,
DIN A4, 226 pp., Duitstalig . Prijs : 70 DEM + verzendingskosten .
Na deel 1, toen nog "Bundesrepublik Deutschland" genoemd (1989), is nu eindelijk oo k
deel 2 " Dst" verschenen . Een van de oorzaken van de vertraging was de eenwordin g
van Duitsland, die plots de horizonten van de auteurs enorm verruimde . Het opzet i s
volledig analoog aan deel 1 .
In de eerste helft van het boek warden vindplaatsen met hun paragenese behandeld : i n
de tweede volgt de beschrijvende mineralogie . Het is een encyclopedisch werk, en nie t
in de eerste plaats bedoeld als een "Fundstellenfuhrer" . Dat betekent dat niet all e
beschreven mineralen nu nog altijd zomaar kunnen gevonden worden .
Het boek is bijzonder mooi geillustreerd, en de zeer talrijke kleurfoto's zijn alle zo goe d
als perfekt . Al bij al blijkt dat zowel de fotografie als de druktechnische mogelijkheden d e
laatste 20 jaar enorm geëvolueerd zijn .
Het boek is zeer nuttig voor wie in (ex-Oost-)Duitsland wil gaan zoeken, maar ook voo r
alle andere verzamelaars die hun specimens willen gedokumenteerd zien o f
begeleidende mineralen willen identificeren . Wie deel 1 al in zijn bezit heeft koopt du s
best deel 2 ook aan, en de anderen . . . kopen ze best allebei !
Mineralien-fundstellen: Niedervsterreic h
KAPPELM[ LLER Helmut; Bode Verlag, Haltear, Duitsland, 1994, ISBN
11 X 18 cm, 72 pp ., Duitstalig . Prijs 14.80 DEM + verzendingskosten .

3-925094-59-8 ,

Een zakboekje, dat echt bedoeld is ais gids voor mineralenverzamelaars i n
Niederdsterreich (dat is een gebied ten westen van Wenen, met vooral een aanta l
interessante vindplaatsen ten westen en ten noorden van St -Pdlten) .
Een zestigtal vindplaatsen worden beschreven met voor elke vindplaats ee n
situatieschets, een beschrijving van de vindplaats, met geologische achtergrondinformatie en een lijstje van de te vinden (of te zoeken 9) mineralen . Zeer nuttig e
praktische gids die in je rugzak thuishoort wanneer je in Niederbsterreich rondtrek t
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mineralen voor beginnende en gevorderde verzamelaar s
geologische artikelen - dekoratie - juwele n

NTERKRISTA'
MINERALEN-TOEBEHOREN
Een uitgebreid assortiment geologische artikelen vindt U
in onze katalogus "Krantz Geo-Zubehdr", o . a
!
hamers, beitels, steenbewerkingsmachine s
!
Jousidoosjes en aangepaste opberg-systemen,
!
standaards, acrylaat sokkels, draaitafels .
!
kompas . Geigertellers . detektoren, ultrasoonbaden ,
!
coupes, mikroskopen, verrekijkers, UV-lampen ,
!
boeken, video's, didaktisch materiaal enz . .
Bezoek onze show-room of vraag onze gratis katalogus aan .
!
!

Steeds welkom ria telefonische afspraak !
Wij zijn aanwezig op
mineralenbeurzen

Olmenlaan 8
B-3050 OUD-HEVERLE E
Tel_ & fax . (B) 016/40 65 39

15000 mineralen uit de erfenis van wijle n
Georges Vanacker uit Brugge gaan me t
een korting van minstens 30 %
de deur uit ! De alfabetisch e
lijst van al die systematisch e
mineralen ligt nu reeds te r
inzage bij Uw club .
Iedereen is welkom ,
wel liefst op afspraa k
(tel . 9591415628 ,
fax 0501427716 )
10-12 hen 14-19 h
zondag 15-18 h
dinsdag geslote n
's zomers dagelijk s
10-12 hen 15-20 h
U vindt ons oo k
op mineralenbeurze n
Mits voorlegging va n
Uw MKA-lidkaart krijg t
U (in de winkel) 10 % kor ting op juwelen en minerale n
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