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mka-kalender

BaÍbeguê in Sinl-Job-in-'t-GooÍ in het Kultuurcentrum Reinaert, Eikenlei4l te 2128 Sinf
Job-in-'t-Goor. Informaiie en inschriiven bi.i de heer Herman REYNDERS (koórdinaten :
zie binnenkafr). Weer of gesn weer : de BBQ gaat in ieder geval door I

Maandalijkse verga&ring in zaal 'OP-SINJOORKE" van de Vlaamse Jeugdheóerg,
Eric Sasselaan 2 te Antwerpen (d.i. langs de SingeyEl T, tussen uitÍit 4 en 5). Openbaar
veÍvoer : lram 2 oÍ 4.
19.30

h

gelegenheid tot tÍansakties, identitikaties, tombola, afspraken vooÍ pÍivéekskursies, Íaadplegen van do biblioteek, uitleendienst of... gewoon een
gezellig babbeltj€... Als mineraalvan de maand worden deze maand specimens
van wutt€niel-Xx aangeboden (zie aÍtikel in dit nummer).

20.00 h

VergadeÍing van de w?rkgrcêp edelsteen/íqrde in het lokaal Ommeganckstraat 26 te
2000 Antworpen, van 9.30 tot '12.00 h.

Slijpvotmen van edelsíenen. EdElstenen werden op vels manieren verwerK en
geslepen. Onder gefacetteerde stenen alleen al vinden we een enorme verscheidenheid
van vormen en vlakies. Al deze slÍpvormen hebben een naam en we proberen op deze
vergadering de belreffende namen eens op een Íijtjs te zelten. Voorbeelden zÍn
aanwezig en wie zelf wal wil meebreng€n, moet dat zeker doen.
@

ru

ru

Titelpaaina
Mína "Aftesiana", La Uníon, Spanjê. Uit de reeks "Las mínas dê Ia Union y poftman"
Tekening Dioni. zie Geonieuws EG), 59 (1994) voor meer details.
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in Beez. In deze groeve mogen enkel
proberen
volwassenen binnen ; we
alsnog ook voor onze '16 plussers (ondeÍ begeleiding
van oudeÍs) toegang te krijgen. De kalkslêengroeve is vooral bekend voor zijn mooie
calciet-kristallen, maar ook voor andere mineralen zoals dolomiet, pydet, fluoriet enz.
Excursie naar de bekende steengroeve

We ontmoeten elkaaÍ om 09.00h op de parking lang de E411 Brussel-Namur richting

Namur. De parking bevindl zich iets vooóí uitrit '12. De verplaatsing gebeurt individueel,
samenrijden kan mits ondsrlinge afspÍaak.
Inschrijven voor deze uitslap is verplicht. Stuur daartoe voor 10 juni een boodschap met
vermelding van naam, adres, geboortêdatum en MKA-lidnummer aan Guido Cornelis
(adres zie binnenkaft)- PeÍ e-mail kan ook.

Het is aangeraden het volgende mateÍiaal mee te brengen: helm (verplichl), stevige
schoenen, zware en lichte hamers, beitels, loupe, inpakpapier, opbergdozsn en lunch.

Vergadering van de werkgr@p ffiqrcfre in het lokaal Ommeganckstraat 26 te 2000
Antwerpen (achler de Zoo), van 10 tot 12.30 h. Alle leden van de MKA, jong en oud, die
belangstelling hebben voor de fotografie van mineralen zijn hier welkom. Deze
vergadering is nuttig zowel voor wie eÍ alles van afweet als voor wie het wil leren. We
zullen het deze keer zeker hebben ovsÍ fotografie-opstellingen.

oÍganiseren we een uitstap vooÍ de hele familie naar de stoíhoop van slakkenmineralsn
in Sclaigneaux. Het is vooral de bedoeling om onze jongeren ook eens de mogelijkheid
te bieden zelf mineralen te vinden, en die mogeljkheid hsbben zÍ in Belgie niet zo
dikwijls. VooÍ verdsre inÍo oveÍ de vindplaats zelf vêrwÍs ik naar vorige nummêÍ van
Geonieuws. Niet-vezamelaars kunnen in de ongeving rustig wandelen.

We ontmoeten elkaaÍ om 09.30h op de parking lang de E411 Brussel-NamuÍ Íichting
Namur. De paÍking bevindt zich iets vooóij uitril nummgÍ 12. De verplaatsing gEbeuÍt
individueê|, samenÍijdsn kan mits ondeÍinge afsÍpaak. Inschrijven voor dêzê uitstap is
niet v€rplicht, maar om onnodig wachlen le vermÍdEn loch aan te raden, e€n berichlje
naar Guido Comelis volstaat (adres : zie binnênkaft). Jongeren moelen begsleid zín
door hun ouders. MeebÍengen : stevige schoenen, kledij die vuil mag en zal watden,
hamers, bêitels, graafmateíiaal, loupe, inpakpapier, opbergdozen, Íugzak, lunch.
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F SAINTE-MARIE-AUX-MINES. centrum (tycêum, stadszaat, rêntên...). Beurs.
S STROMSBRo. Gast ike-Hêtsinge Geotogiska Sà skap.
A BRUCK A./D MUR. Eduard-Schwarz-Haus, Schitterstrasse 22. Bêurs iM uit Oostênriik.
séén J).
D ARÍ{SRUCK, BAY. WALD. clashilttê Wei^ÍurtÍler, Zettêr0atstr. 13. jGjg/iGt9/9-16 h.
Beurs íM-E-F).
F SAINT{MBROIX (30). Maison des Associations. Beurs (M).
A HUTTENBERG, Schaubêrgwêrk. 9-17 h. Bêurs (M).
HoNAZE TENDRE.9í7 h. 8êufs íM).
D oBERSÍOORF. oybele Hallê. 1o'l7 h. BeuÍs {M).
FIN YLAMAA. B.uTs,

cH

SRoc. H6tel de villê. 1G18 h. B.urs
FIN OIJToKUMPU. 8euÍs íM).

F
A

(M-F).

REALMONT. Beurs (M).

OBERZEIRING, Handwêrkshaus, Eachstr. 12. 9-17 h. Beurs íM).
CH FIESCH. Mehrzwecksaat Rondo. 8-17 h. Bêurs íM)
UK OXFORD. oíord Cent.r, s33 Eandbury Road
RADENTHEIN. iè20l10-18/i0.16 h. Bêufs rM).
cH ZUOZ. c.mêindeturnhallc. 1i-i8110-16 h. Bêur.
SMALAND. Vimmerby. 8êufs (M).
MILLAU. Sallê du Parc dê ta Victoire.
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DK Sr\AGEÍ{. Bêurs (M).
I ALGHERO (sS, S.rdiniê). Scuola elêm. Maria tmmacutata, via ciovanni23. B.urs (M-F).
F LA BOURBoULE (53). Casino Municipat. Bêurc (M).
F LE LUC EN PROVENCE (E3). Gymnasê Municipete. Aeurs (M).
D ANNABERG. Silb€rlandha e. 9n6 h. Bêurs íM).
D GARMISGH-PARTENKIRCHEN. Bay.mha ê. 10í8/1G17 h. Bêurs (M).
S VISBY. 8êurs íM).
FIN XÁLAJOKI.8êursíM).
CH CELERII{A. Mêhra/eckhaltê. Beurs íM).
A MITÍERSILI. Hauptschule. Bêurc (M, enkêtuit oostenrÍk).

PL

SZKLARSKA PoREBA GORNA. ut. Kitihskiêgo 20. Bêurs (M-F, góén J).

S LA GBAÍ!. B€urs ím.
HONKOSZEG. Koszegêr 8urg, Jurisics Sb. 9. 9í9/9-17 h. Bêufs íM).
D OBERMAISELSTEIN. Haus des Gastês. i0-18 h. 8êurs íttt-F-J).
F EYMOUTIERS. M.B. BáÍière - C.E.M. Lê trroutin de Barthout. Beurs íM-F).
Ro BAIA MARE, Beurs (M-F-J), tent. 'T.rahêdiêt uit Ro.mênië,'.
I VALLEDoRIA (SS). Scuolê El€m. BêuÍs (M-F).
N AERGEN. [4ess€gêlándê AÍenum. 12-18/12n8l1G18 h.
cH OISÊNT|S, Mehrzl,/êckhalle (dorpsÍand richting Obêratp). t3-18/10-16 h. Bêurs (M).
F CHAMOIIIX. Salle dês Fêtes Mich.t croz. Beurs íM).
f AURILLAC (í5). CênÍê Culturêl Pi.rre Mêndès Francê, 37 ru€ des Carmês. Beurs íM).
F NARBoÍ{NE. Parc dês êxposiÍons. Bêurs (M).
A ZELL AM SEE, crand t-totêt.9í7 h. Bêurs íM).
F ROOUEFoRTSURSAoÍ{E (12}. Sa . dês Fêtes. Beurs (M)
F ALPE D'HUEZ (3E). OÍticê du TouÍismê. Bêurs (M).
A BRAMBERG. Hauptschule. Bêurs (ênket atpiênê M).
F TARBES (65). Local du cÍoupê mináral. d.s 38. E4Í-b€urs.
A BRAMBERG. Hauptschulê. Beurs (M).
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SR
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I
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mijnbouwsites en -musea tn belgië
h. bender
België heeÍt een oude maar wel volledig lêloor gegane mÍnbouwtraditie met ontginning
van koper-, lood-, zink-, en ijzerertsen, bariet, Íluoriel, en uiteÍaard ook sleenkool. Enkel
steen-, zand- en kleigroeven zÍn momenteel nog in werking. De meeste historische
mijnen hebben slechts vage sporen nagelaten in het landschap (zie o.a. ['l]). Een aantal
mijnen en groevon ztn recent loegankelijk gemaakt voor het publisk om zo gespaard te
blUven van verdeÍ verval. Een aantal musêa zÍn ook speciíiek vgóonden met de
vroegere mijnbouwaclivitêiten in de streek.
Dit aÍtikel geefl een

ovezicht van de minbouwsitss en -musea in België.

13
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Provinciê

AníJarFn :

B@n

#1
Boo/'í.s Sfu,enbakkêfiimu5E,um.
Steenbakkerijmuseum mel ovens, droogloodsen, ambachtelijke sleenbakkerij Lauweís
('1,5 u) ; bezoek aan hedendaagse sleenbakkerij Damman (1 u)
april-oklobeÍ: zondag '14.00 geleid bezoek ('1,5 u), anders enkel groepsbezoeken op
afspraak
info : Info- en Coórdinatiecentrum Rupelstreek, Booms Steenbakkerijmus€um, Noevgren
196, 2850 Boom, tel : 03/8881558, Íax : 03/8433402
Steenbakkeiimuseum van de Ru@Istrèêk. 't Gelêeo. Rumst
#2
pÍocss
Gereconstrueerde handsteenbakkerÍ, tentoonsiêlling omlrenl hel
van klei tol
baksteen, van ontginning tot afgowerkt produkt

april-oktobeÍ: woensdag-zondag. 13.00-17.00, hele jaar gÍoepsrondleidingen
afspraak
info : Steenbakkerijmuseum van de Rupelstreek,
2840 Rumst, tel : 03/8444974

't Geleeg,

op

Steenberghoekstraat 20,

Provincie Luik :
S'€enkoÉ'miin ên miinrnus€um Btêdnv
ondergronds bezoek steenkoolmÍn, minmusEum spektakelschacht MaÍie
1/3-30/1'l : weekends 1 1.00-16.00 : 6/4-1 8/9 : weekdagen 1 1.00-16.00
geleid bezoek (meerlalige gidsen)
info : Domaine Toudslique de Blegny,23 rue Lambert MaÍlet, 4670 Blegny, tel
04/3874333, fax | 04/3875850, e-mail : blegny@tornado.be, intemel : www.blegny.be

:

u

Giihttalmuseum. Kelmis (La Cataminel
museum : geologie, eÍtsen, geografie van de streEk
info : Góhltalmuseum, MaxstraBe 9-1 '1, 4721 Kelmis/N€u-MorEsnet, tel : 087/657504

Sorimont

#5
Muaée de ta Pierre,
museum, steengroeve
museum iweekdagen 9.00-12.00 + 13.00-17.00: Pasen-1/11 :zondag en feesldagsn :
14.00-17.00 : zaterdag enkel op aÍspraak
sleengroeve :werkdagen op afspraak, minimum 15 per$onen
inÍo : 54 rue Jospeh PotieÍ, 4140 Sprimont, tel : 04/382 21 95

Geolosischa onídekkinsg/'ocht

Combtain-au-Pont

#6

grot. ondergrondse sleengroeve van Géromoni, gêologisch pad ('10 km)
geleid bezoek(meertalig)
Pasen tot Allerheiligen : 10.00-17.00 u ; voor groepen het hele jaar op aÍspraaak
info r25 rue du Grand Pré,4170 Comblain-au-Pont, tel/fax : 04/3694133

Provincie Luxemburg :

Cêntre
weekend :

ArchéoÉEope du Pall€ da Salm. Welsatm Wsitors
museum en audiovisuele show omtrenl colicule- en schistonlginning

:

#7

11.00-18.00, maandag
14.00-18.00,
gesloten in apÍil, m€i, juni, maandag en vÍijdag geslotsn in september en oKober
juli-auguslus : 1 1.00í8.00

april-meljuni, september-oktober
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geleid bezoek (meertalig), duur 45 min
info : 50 Avenue de la Salm, 6690 Vietsalm, lel : 080/216699, fax : OaOE14499
Musée du Colicute. SahDchàí€,au
#8
museum, geologie, mineralogie, coticule-ontginning en -hislodek
1/4-31l'10 dinsdag tot zaterdag 10.00-12.00 en 13.00-17.00, zondag en fesstdagen :
14.00-17.30
geleid bezoek op afspraak vooÍ groepen (min. 10 personen) museumgidshoofdtelefoon verkrijgbaar
info : lrusóe du Coticule, 12 rue du Coticule, Satmcháteau, 6690 Vietsalm, tel/fax :
oao21576A

;

-tn
LeisÍ€en
ondergrondsê leisteengroeve
414-2719 lO.OO-18.OO :2819-18h2 op aÍspÍaak
geleid bezoek (1.5 uur), klank- en lichtspel (45 min)
info : Domaine de la Morépire S.A., 1 rue du Babinay, 6880 Bertrix, tel : 06114't4SZ'l,Iax
, 061t414554
Au

Provincia Namen :
Leiaaeenaroeve en Mus€um. Alle-sqr-Semoi'
#10
ondergrondse leist€engroeve, museum
mei, juni, september en oktobêr : gesloten op maandag en dinsdag ; .iuli-augustus :
dagelijks ; 10.00-12.00, 14.00-17.00 : voor groepen (>19 peÍs.) ook op andere data op
afspraak
rondleidingen om 10, 11,'14,15, 16 en 17 u
inÍo : Histoir€ & Culture Ardoisalle, 12 Íue de Repousseau, 5550 Alle-sur-Semois, tel I
061/500334

o@

Provincie Hênegouwên :
Nafionaet Mamemu@um, Rancê
museum, mineralentenioonslelling
114-31110 : 9.30-18.00, zon en feestdagen : 14.00-.18.00 ; 1t11-3113
gesloten : maandag en 15112-15/1
geleid bezoek voor groepgn
inío : 22 Grand'Íue, 6470-Rance, têl : 060A12O48 en 060t111334

Mu

#11

:

8.30-17.00

de ta Minê Boi?du-Luc fl-a Louvièrc)
museum, mijnweÍk€rswaning, St Jozefschacht, CastelaingaleÍij
weekdagen: 9.00-'12.00, '13.00-17.00 : zateÍdag en feestdagen; 14.00-17.00
msertalige gidsen
info : 5bis rue Saint-Patrice, 71'10 Bois-du-Luc,lel 064/225449,la\ 06,1/2g0g48

;

#12

Musó€ de la mine de Fonlainel'Evêaue
#13
steenkoolmuseum, nagebouwde galeri
1 maart tot 31 oktober : '10.00-12.00, 14.00-17.00, enkelop afspraak
inÍo: Seryice dAfÍaires Economiques et du Tourismê. Chàteau Bivort.6140 FontainelEvêque, tel : 071/548169, Íax : 0711540't61
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Grand Honu, Homu
industÍieel complex ex-steenkoolmin en arbeid€rswijk
1/3-30/9 '10.00-18.00 | 1l1o-2a12 '10.00-16.00 ; gesloten : maandag
geleide bezoeken (meerlalig), duur 1.30 u
info 82 rue Sainte-Louise, 7320 Homu, tel:065n70712, Íax | 065t87398

t'êt Steenmuseum.

Meíne

#14

#15

museum, oude ste€ngroeven
weekends 1/4-1l10 : 14.30-18.30, juli+augustus ook weekdagen : 14.00-17.00
bezoek : 2 u, Franstalige gids
info:4tg Chaussée de Mons, 7810 Maffle, tel :068/269236, fax:068/269239
Mu9ée de ta Piêrrè, Antoina
kalk- en cemenlpÍoduktie
zon- en feesldagen mei tot september
inÍo : Foyer Socio-culturel, rue du Burg 7, 7640 Antoing

#16

't. M. Blondieau, Recherches, Minières, Mines et CarÍèr€s de Famênne, privé-uitgave,
(1997) (beschikbaar in de MKA bibliotheek).
en aanverwante musea in België, ceonieuws 16(2), 38 (1991) en
16(6), 112 (1991).
3. H. Dillen, Musée du coticule: Salmchàteau, Geonieuws 10(6), 118 (1985).
4. J. iraertens, Het Nalionaal Marmermuseum Ranca, Gsoniauws '17(1\,77 (1992\.
2. Mineralogische

Opmerking : Het Musée de la Mine, Colfontaine beschreven in Geonieuws 2O(7\, 155
(1995) zou volgens onze meest recenle inÍormalie niet meêr geopend zÍn.
De gegevens vezameld in dit aÍlikel zin gebasesrd op dE infoÍmati€ di€ ons verslÍ€kt
werd in januari van dit jaar, enkel van het museum van Antoing hebben w9 g€en
bevestiging ontvangen. De auteur of MKA zijn niet veÍantwooÍdelijk vooÍ wijzigingen,
fouten of uitzondeÍingen op de openingsuíen.

Aanvullingen
verwelkomd
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en verslagen van uw bezoek ter plaatse $/arden door de

redaclie

!
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geologische ontdekking
comblain-au-pont
h. bender
Comblain-au-Pont is gelegen len zuiden van Luik en kan best bereikt worden via de
snelweg E25. afslag 45 : Sprimont. In de mooie streek van Ourlhe en Amblève treffen
we er de "Geologische Onldekking Comblain-au-Pont" aan. Het aanbod bestaat uit een
geologische wandeling, bezoek aan de kalksteengrol en bezoek aan een ondergrondse
voormalige steengÍoeve. AndeÍe bezionswaardigheden in het dorp zín hel museum en
de feodale veslingtoren "Saint-Marlin" uí de 12de eêuw.
Geologisch bevinden we ons hier in de afzettingen van het Onder CaÍboon (350 miljoen

jaar oud). De gesteenten van hel Tournaisiaan komen er voor in de syncline van
Comblain-au-Pont. In de omgeving zijn er talrijke sieengroeven, o.a., langs de Ourlhe
Chartier, Préalle, Chanxhe en langs de Amblève : La Belle Roche.

:

I

km lange wandelweg leidt u vanuil het cenlrum van hel dorp langs de veÍschillende
geologische bezienswaardigheden in de omgeving. Tweetalige informatieborden geven
toelichling bij de vorming van de geologische strucluren die kunnen waargenomen
worden. Zo koÍnt men er o.a. langs d9 "Sabrêre", 6en oude zandgroeve - niet direcl wat
De

Figuur 1.
"Gordijnen" in de grot van
Comblain-au-Pont.
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men in dezê stÍe€k zou vêMachlen. In de zee die tÍdens het teÍtiair hel gebied
overspoelde werden de zanden 25 miljoen jaar geleden afgezet in een dgpressie van de
Carboon bodem. In de gÍoeve komen witte, gele en okerkleurig€ zanden voor. De
bovenste lagen bestaan uit kiezelhoudende kalk.
Andere geologische bezienswaardigheden : het natuuÍpark "Les Roches Noires" met
dolomietrotsafzettingen en "Les Tadines" een rolsmassieÍ dat door erosie tot
"boleÍhammên" werd omgevormd. Beschermde rotspartÍen in de buurt zijn ook : de
naaldrots "Pic Napoléon" en de rolsen "Thier Pirard'.
De kalksteengrot van Comblain-au-Porf werd eind vorige eeuw ontdekt toen men een
verloÍen hond trachtte te redden uit een 22 m diepe afgrond. Het ravijn moet alwel veel
langer gekend zi.in, want men vond er ook de resten van leÍechlgestelde gevangenen uit
de middeleeuwen.
De grot is ontstaan door insípelend regenwater dat via het ravÍn en €en verder lopende
scheur zijn weg in de bodem heefi gezocht. Daardoor zijn de karstpipen en de gÍote
zalen gevormd. In lotaalzÍn er í0 zalen loegankelijk voor het publiek.
De ingang, niet meer door hel ravÍn maar via een kunstmalige tunnel, ligt circa 80 m
boven de Ourlhe, lerwijl het diepsle punt van de grot zich 3 meter boven het niveau van
de OuÍthe bevindt. Er loopt geen onderaardse rivier door de gÍot maar onde n is er wel
een klein meeÍtje van 'l tot 9 meler diep- De kalkafzettingen zÍn zeeÍ gevarieeÍd in
vormen en kleuren. De deskundige (nederlandstalige) gidsen wÍzen er u op de
'macaroni's", dunne stalaclielen met een kanaallje in waardoor hsl kalkhoudende waler
naar beneden loopt. Naar verloop van tijd verstoppen de kanaaltjes en beginnen de

Figuur 2.

"M|nwe*erc" aan het werk in de
stee ng roeve va n
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stalacti€ten te verdikken. Op winderige plaatsen wordt het kalkhoudende water steeds
naaÍ één kanl van de stalactielen geblazen zodat een plaatvormige groei optreedt, de
"gordijnen". De vorming van kleine terrasjes kan men er ook zi€n. In de eivormige zaal
heefr mên e€n nazinderend echo-effect.
De infrastructuur van de grot werd enkele jaren geleden vollêdig vemieuwd. Eên
uitgekiende verlichting zorgt voor een speclaculaire belichting van de structuÍen in de
gÍot. ToegankelÍk vooÍ jong en oud - de honderden trappen op en af, in een rustig
tempo mel vele uitzichtspauzen tussendoor, moet u 6r wel bijnemen.
De onderyrcndse steengrceve van Gércmont, ligt aan de andere kani van hel doÍp hoog
boven de samenvloeiing van Ourthe en Amblève. De ganse linkeroeveÍ van de Ourthe
is ondermijnd door dergeli.ike voormalige steengroeven. De uitgebate zandsteen korÍÍ er
voor in nagenoeg horizontale lagen van 2 lot
meter dikt€, aÍgewisseld met
schiefergestoenie. De zandsteen is sterk kiezelhoudend en compacl en daaÍdoor van
goede kwaliteit voor siraatstenen. 67 verschillendo types werden er geproduceeÍd. De
groeve van Géromonl was in bedrtf tot 1960. Het bozoek bÍengt u 230 meler diep in de
berg langs een horÈontale mijngang. In h6t plafond kan de aÍdruk van het zandstrand
uit de tijd dat de zandsleenlaag werd afgezet, nog waargenomen woÍden.

6

De uitbating van de mijn (de "kelders') gêbêuÍde met de "kamer en pilaa/'techniek :
tussen de uitgehouwen kamers werd het oorspronkelijk gesteente behouden om de berg
le slabiliseren. Grole blokkon toi 100 ton werden met explosieven losgemaakt. HieNoor
gebruikte men buskruitladingen van 4-5 kg. Het verdere splÍton gebeurd€ ook met
explosieven of indien mogelijk met de beitel. De klievers tormatteerden ds stenen verder
op de gewensle aÍmetingen. Hieóí werd een 2.5 kg hamer gebruikt. Dê klievers
weÍden per steen belaald en haalden s€n produktie van 250-300 stenen per dag.
In een klank- en lichtspel wordt de onlginningswijze aanschouwelÍk toegelicht : het
"schieten', houwen en formatteren van de stenen. Ook de sociale toestand van de
mÍnwerkers, ooil een 400-tal, komt aan bod.
Mineralogisch moel men hier ge6n grole verwachtingen koesteran. Volgens
Buttgenbach zou in Comblain-au-Pont welaÍagoniet, baíiet en fluoriel vooÍkomen, maar
enige vondst daaÍvan kunnen we niel rappoÍteren.

tuahische inlomatie :
Groí, onderyrondsê slêengroeve van cércmoní gêotqisch pacl (10 km), m*áatig
gelêid á€zo€|k,
Pascn M 1 novembr : 1aU17 h ; v@r grcann heet het jaar op eís,p/aeklnrormaliê : 25 rue du Grand Pé, 4170 comuain-au-PonL Teïlax 01 369 4133H. Buttgenbach, Les minéraux de Belgique et du Congo Belge, Dunod, ParÍs, 1947
(MKA bibliotheek : K.1 06).

D. Goosse,s, lnleiding tot de geologie en geomortobgie van Belgíë, Uitgeverij Van de
Berg, Enschede 1984 (MKA-bibliotheek : G.228).
F. Robaszynski, C. Dupuis, Guides Géologiques Régionaux 'Belgíque', Masson, Pais
1983 (MKA-bibliotheek : G.27O).
h
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mka-nieuws
jaaroverzicht í997
1. Inleiding
VooÍeerst even rechtzett€n wat ik '1996 vergeten ben te melden, waarvoor min excuses.
Twe6 leden van onze vereniging, P. Gelaude en P. Van Kalmthout, hebben in 1996 een
boek uilgegeven over de slakkenmineralen van Lavrion. G. Claêys en G. Cornelis
hadden tijdens Mineranl 96 een stand opgebouwd met infoÍmatie over 9n mineralen van
Canada.

Het hectische van Si. Gérard ging nog even door in Luxemburg. Dan was h€l eventjes
rustiger ? Alhoewel, de werkgroep fotografie pakte uit met een dia-wedstíid di€ het
nodige succes kende en zeker voor herhaling vatbaaÍ was. De uitslraling van MKA rikte
zelfs nog veel vsrd€r over de grenzen. De MKA "homepage" op intemei is daar zeker
niet vreemd aan. met zowal 800 raadplegingen per maand. zelfs universit€itsn ÍefeÍeren
ernaar.

2. Lêden
Hel aantal leden is dit jaar nagenoeg conslant gebleven.
3. Pêrsonalia

3.í. Huwelijken en geboorten
Op 812197 huwde KÍis Diorckx mel Ellen RaaÍmakers en op 271587 mochten ze de
gebooÍte van dochter Lien vieÍen.
3.2. Jubilea
Na l0 huwelijk in België beslisten Johan en Reinilde Maertens ons Belgenlandje vaaÍwel
te zeggen en gingen (tijdelijk?) naar de VS.
Rik Dillen en Ria Van den Eynde vierden in auguslus hun zilveren jubileum... en bleven
in België.
3.3.OverlÍdens
Op 4/9/97 overleed Mia Ochs na een langdurige zi€ktê, zÍ was een van die personen dis
er steeds was wanneer eÍ moest geholpen worden, vooral tijdsns Minerant.

4. VergadeÍingen
4,1. Ledenvergade ngen

I

Er werden ledenvergaderingen gehouden in hei lokaal "Op Sinjoorte" in de
Jeugdherberg te Antwerpen, telkens mel een of twêê lezing€n, vooratgegaan van een
ruiluurtje, aanbod van de maand, bibliotheekraadpleging en alleÍl€i inÍormele contacien.
De opkomst tijdens de vergaderingen lag sleeds lussên de 80 en I l0 personen. In zaal
"ReinaeÍt" te St-Job-inrt-Goor werden 8 ledenvergaderingen en een gezellig samenzijn
gehouden waar telkens 20 tot 35 aanwezigen waren.

146

Geoníeuws ?!6), juni 1998

4-2. Statutairc algemene vergadering
Deze vond plaats op 1412197. HetveÍslag kan U lezen in Geoni€uws 22(5), 1997.

4.3. Lezingen

In de lezingen gehouden lijdens de ledenvsrgaderingen in het lokaal 'Op Sinjoorke"
werden de volgende ond€rweÍpen behandeld

10n187
14to2t97

14to3t97
11to4t97
13/06/97
'12t09t97
'tot10197

14t11t97
12n2197

:

C

Granaten
Off icièle ledenvergadeíing
Dia-v€dstrijd

Van As, L. Hemmes

J. Jensen

líarmermuseum Rance
Zand in al zijn facetlen
Langs Goudzoekerspáden

F. Quadens

J. Van Diik
H. en P. Bender
[IineralenkM/is
L. Van Goethem
Vakántregenoeoens
Allen
Oe beurs van Tucson: zin, onzin oí ... mythê of \.verkeliikheid H. Dillen
WeOM/iis in Marmer
Prof. Dr. P- De PaeDe
Landschappen en stíêekqeolooie in de Zuidfranse Aloen
F. Bollaerts
Dana's New llineÍáloov. Het verhaal van een "duud' boek
H. Dillen
De codeainq op de etiketten van de Cárl-Bosch vetzamelino P. Van heê
uranaummineralen uit Kátanoa
P. Van hee

De lezingen in lokaal 'Reinaert

:

o3n1E7 Het beMaren van íÍossiele) ovÍiet
07to2p7 KristalloqraÍie : een \ êtenschaDoeliike kiik oo onze hobbv
07 t03/97 Wntersniik, NedeÍland: oeolooie en oaleontolooie
04to4ts7 MrneralenkM/is
07to6t97 Gezellio samenziin mel BBQ
05r'09/97 Speuren naar het ammonietendier
o3t10t97 Eioen vondsten '1997
Recente bezoeken aan de qroeve van Beez. Namur
07t11E7 ÍVlinêralen in de anlieke loodsmell- slákken van Lavrion
ost12E7 Fossielen zoeken van achteÍ het stuuÍ

M. Waoenaar
P. Seohers
H. Oosterinck
H. Revnders
H. Revnders

F. Michiels

a

en

J. Maenens
P- Gêlaude
F. Michiels

4.4. Mineralen van de maand

Erwerden I mineralen aangeboden tijdans de vergaderingen in zaal"Op SiniooÍke". Het
aanbod varieerde tussen goedkoop en relatief duur. De grootte van de slukken ging van
micÍomounl tol handstukken. Deze mineÍalen werden in Geonieuws uitvoeÍio
beschreven. De aangeboden mineralen en de auteur van het arlikêl waren :
l,lanondoniel
Santaclaraiet
Mrt Arseensulfiden
Apr Kermesiet
Jun Topaas-XX
Sep Andalusiet (var. I chiastoliet)
okt Maricopaiet-XX
Jan

FED
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H. Pelckmans
H. Dillen
H. Dillen

G. Comelis
H. Dillen
J. Luvten, H. Dillen
H. Dillen
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Dec

Diversen van PÍibram. Tsiechiè
scheeliet uit Tsjechaë

G. Comelis
G. Comelis, H. Dillen

4.5. Raad van Beatuur

De raad van besluur vergadeÍde 1 maal formeel. De vergadeÍing was gewtd aan de
algemene problematiek van de vereniging. De problemen i.v.m. 6en 'stockagelokaal"
waÍen hier van het grootste belang voor de ioekomst. Verder waren er de algemene
problemen die een vereniging mel zich meebrengt. De informele vergaderingen via êmail zÍn van uitzonderlijk belang gebleken en, wat niel onbelangíjk is, zij ztn zeer
eÍÍiciënt.

4.6. Wêrkgroêpen.
4.6.1. Edelsteenkunde (Verantwoordelijke P. Tambuyse1

In 1997 zijn we binnen d€ wgrkgÍoep Edelsteenkunde begonnen m€t de herhaling van
de beginselen van de edelsteenkunde. We proberen dat op een systematische manaer te
doen; zeg maaÍ quasi-kursusvorm. Het ligt immeÍs in de bedooling om ooÍl eens een
cursus edelsteenkunde te oÍganiseren en de lgzingen die we in het kader van de
werkgroep Edelsteênkunde geven kan men zien als een sooí "uitprobsarronde". Tijdens
een 8-lal vergadeÍing€n wsrden de volgende ondeMeÍpen besproken:
11n1/g7 Gemmologische basisbeghppen
't5to2t97 Bezoek aan hel diamanlmuseum in Anl$/eÍpen
12n4/97 Practicum
Mn 97 Krisialstructuren
13n9t97 Practicum
11t10t97 Mini-edelstenenbeurs
15t11t97 Kristallaine materie en svmmetíieën
13t12197 Duurzaamheid van mineralen

Tijdens Minerant vezorgde de werkgroep een identiÍicáiêstand vooÍ edelstenen. Wie
zÍn edelsteen wou of durfde laten keuren kon daaÍ teÍechl.
4. 6.

2.

J o ng e re nw

erki ng

De jeugdveÍaniwoordelijke, Guido Cornelis, organiseerde drie vergadering€n voor de
jeugd, d.w.z. van 7 tot 77 jaar. Behandelde thema's

:

26n4l97

Aanleggen van een veruamelang

27tO9E7

Delerminatie van mineralen
À/lineÍálooische reis door het Zllarte Woud. Duilsland

22t1187

4.6.3. Fotografie

Dil jaar werden er onder leiding van J. Jensen 2 vergadeíngen gehouden D€ hoop,
vorig jaar gekoesterd, dat we van deze weÍkgroep iets te zien zoud€n krijgen is
bewaarheid tijdens de dia-wedstÍijd. De behandeldê onderwerpen waren:
148
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22tO3t97

Eespíeking ingezonden dia's

2An6B7 BespÍeking fotografische technieken, tips, .
4.6.4. Belgische Mineralen

Deze weÍkgÍoep heeft zich gespecialiseerd in de infoÍmele vergaderingen voor
bespreking van de nieuwe Belgische vondsten, de toestand (en wanloestand) op de
vindplaatsen, en de groêiende moeilijkheden om toegangsloelating te verkrígen in de
Belgische groeven

!

4.6.5. Fluorescentie
Richard Loyens heeft zÍn ontslag ingedisnd als verantwoordêlijke van deze groep. \ /t
danken Richard voor zijn ÍluoÍescerende inzêt geduíende de vorige jaren. Richard blÍÍt
wel deze activiteit verder zeiten in het kader van de FMS. TÍdens Minerant vond
trouwens de traditionele FMS jaaNergadering plaats. Axel Emmermann nêeml de plaats
in van RichaÍd als verantwoordelijke van d€ wêrkgroep. Enkele mogelijke goedkope
alternatieven voor SW-UV zijn ter studi€. Wanneer alles ondezocht is kan eventueel in
overleg met samenaankoop iets uit de bus komen tgoen een zacht prijsje (rond 3000
BEF ?).
4.

6.6. Technische Realisaties

Verslag van veranlwoordelijke Axel Emmermann

:

4.6.6.1. Aankoop Symanlec Café (Visual Java Development and Dobugging Toot)

Wegens de goede samenwerking van Paul Tambuyser €n mijzelÍ op het gebisd van
inlernet, uilgave van hei MKA-PC pÍojêct en enkele nog op stapel staande pÍojectên,
drong de nood aan êen platÍoÍm-onaÍhankelijke (draait op alle computeÍs zonder
interpreter) programmeerlaal zich op. ln de toekomst zal dit programma ons in staal
slellen om animalies tê maken vooÍ zowêl websites als PC projecten. Ook gewone
pÍogÍamma's kunnen hiErmee onlwikkeld woÍden.
4.6.6.2. Specimendrager vooÍ fotogratie

Op vraag van Johan Buêlens en volgens ziin speciÍicaties werd een drager vooÍ
mineraalspecimens ontworpen. Dit appaÍaat laat toe specimens, door middsl van een
dubbêl schÍoevensysteem, zeer nauwkeurig te positionerên onder een veÍticale cameraopstolling. De uitvoEring van het ontweÍp berust momantsel bÍ Waller Hennes di€ een
bestek van 2000 BEF heeft vooropgesteld. Het projecl zou moeten af zÍn tegen de
maandveÍgadering van januari (totalê loopiijd 2 maanden). Hel eindprodukt zal ter studie
aan de werkgroEp fologratie voorgêlêgd worden 6n desgewenst in gen aantal
exemplaren vervaardigd worden.
4.6.6.3. Donkerveld belichting
Eveneens op vraag van Johan Buelens heb ik een pÍojecl aanvaard omtÍ€nt donkeNeld
belichling. Dil is een meer complex pÍoject waarvoor ik de medewerking van een aantal
leden van de werkgÍoep T.R. (Tyranosaurus R€x ?) gevraagd heb. Oe oproep
verscheen in het ÍebÍuad-nummer van Geonieuws.
Geonieuws
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4.6.6.4. Varia
Enkele zaken die niet echt pÍojecten zi.,n maar ioch technisch "geÍealiseerd" werden (de
zogenaamde one-man-shows):

1. Beschikbaar siellen van mijn persoonlijke home-space bij Globe voor foio's vooÍ de
MKA-website en het FTP-en en ondeÍhouden van de foto's aldaar (formaat wÍzigen,
enhancing). Het scannen van een aantal dia's werd geÍealiseerd ten huize van Ludo
Van Goethem. die over een Drofessionele scanner bsschikl. Waaryoor onze dank
Ludo.

2. Het proefdraaien van en adviseÍen omtrent het MKA-PC programma van Paul
Tambuyser.
3. Maken van een aantal dia's van lJsland -mineralen en toeristische brochures (kaaÍten

en foto's) vooÍ Raymond Bastiaens (cfr. voordracht in februari). De gemaakte kosten
zijn in harde valuta en in specimina vêrgoed door Raymond.
5. Minerant

Mineranl, op 24 en 25 mei, kende weer het gebruikeli.ike succes. De beurs zorgde
ervoor dal de Handelsbeurs weer 2 dagen zÍn oud6 gloÍie kende zoals in de 16de eeuw.
Qua standhouders was alles volzet met ong€veer 350 lopende meter tafel veÍhuurd aan
een 100-talstandhoudeÍs, verdeeld over 12 nationaliteilen (België, Duitsland, NedeÍland,
Frankrijk, Luxemburg, Polen, Tsjschoslowakije, Roemenië, GOS, Groot8rittanniê, ltalié
en Nieuw-Zeeland (deze laalste liet zich via intsmet inschrijven)). De inlernationale
uitstraling van deze manifeslatie blijft dan ook zondeÍ meeÍ doorgaan.
Steekproeven van het aantal aanwezigen wÍzen uit dat er geduÍende die 2 dagen circa
6.000-7.000 bezoekeÍs waÍen die de aangeboden specimens kwamen wikk€n en wegen.
VooÍ de club-financiën is deze manifestalie een stevige hoekpijler: opbrengst ongeveer
287.000 BEF. Zoals gewoonlÍk was sr wgerom veel animalie aan de 'ba/, gerund door
onze vaste ploeg vrijwilligers. Aan allen dank voor de prima medewerking.

6. Tentoonstellingen
EÍ was tijdens MineÍani een tentoonstelling met foto's van de heren Johan Buelens en
Eddy Van deÍ Meersche. Johan Bu€lêns heeft op het einde van de lentoonst€lling van
St.Gérard de B.ogne gedurendê 2 dagên foto's gemaakl. Een tiental daarvan hegft hÍ
geëxposeerd lÍdens MineÍani. Ter gelêgenheid van de publikatie van zijn ni€uw boek
mel foto's van Eifelmineralen werd Eddy Van der Meersch€ bereid gevonden foto's uit dit
werk tenloon te slellen. Heel interessant was ds confÍontatie beroeps (aÍtistiek) fotogÍaaf
en, laal ons zeggen, micro-mineralenfolograaf. De ene zocht eerder zijn persoonlike
impressie door te geven en de andere toonds de kaÍaktsristieke eigenschappên van de
kristallen van de gefotografeerde mineÍalon. B€idên wens ik nogmaals te bedanken ên
succes loe te wensen met de foto's en met het boek.
Ter gelegenheid van opendeurdagen, in mei '1997, werden door Paul Van hee een 80-ial
specimens lentoongesteld in de prive-galerij van juwelieÍ sn juwelen onlwerpers
Verbordt-Kort aan de Dijle 10 te Mechelen. De specimen bleven eÍ uiteindelijk 2
maanden tentoongesteld..
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7. Geonieuws
Dit jaar zorgde redacíeur R. Dillen voor 256 (44 pagina's meer) pagina's Geonisuws. De

uitstekende lay-out en ruim 25 inleressante redactionele artikels van de hand van een
1o{al auteurs hebben de leden weer bÍzonder gewaardeerd.

8. DienstveÍleningen
8.1. Excursiea
Er weÍden 2 uitstappen door de MKA georganiseard, namelÍk een op 14 juni 1997 naaÍ
Beez (Namur), en een op 20 september 1997 naaÍ Sclaigneaux.

8.2. Biblioíhaek

De bibliotheek slond in '1996 nog steeds volop in de belangstelling van onze leden.
Tijdschriften en boeken wsrden veelvuldig onlleend ondeÍ het discrete oog van Mon
Schuybroeck en zÍn slaf.
8.3. Apparctendienst
De uitleendienst heeft 3 ultrasoonbaden, 3 steenbrEkers, 1 microscoop en 2 geigenelbrs
de
loestellen geregeld heen en weer zeulde, goed voor êen 1s-tal ontleningen.

ter beschikking. Deze diensl werd weerom ovargsnomen dooa J. Jensen die
8.4. Samenaenk@p

Zoals voÍig jaar heefl Mario deze dienst secuur waargenomen. Ook hier komt heel wat
heen 6n weer zeulen van materiaal aan ie Das.
8,5. ÁdÍess€abestan d

Minennt

Het adressenbesland (uitnodigingen vooÍ Mineranl) werd weer door Regina Tambuyser
geactualiseeÍd. Hel bestand omvat meer dan 3000 adressen van mineralenvezamelaars
en/of geihteresseerden in mineralen. Al deze belangstellenden kÍgen een uínodiging
voor MineÍant thuis gEstuuÍd en op die manier vszêksren we Mineranl van een talrijk
geihier€sseerd publiek.

8.6. tnÍ€rnet

De aanwezigheid van MKA op het InteÍnet, door Paul Tambuyser gestan en steeds
veóeterd, dateert van mei 1995. Sindsdien hebben we onze eigen informatie pagina's
op het WoÍld Wde Web. Via hei yVWW bieden we, in de vorm van t€ksipagina's,
inlichtingen over onze vereniging en haaÍ activiteiten en verwiizen w9 naaÍ andsre
mineralogisch€ informalie op het intemet. De teller op onze home-page (deze tell€r meet
het aantal b€zoekers) is momente€l de 2'l.000 gepasseeÍd. De laatste maanden wordt
onze home-page meer dan 1.000 maal per maand geraadplesgd.

In het voorbÍe jaaÍ werd Ílink wat aan uiteÍlÍk en inhoud van onzê Vvww-pagina's
gesleuteld. De pagina's werden in 99n nieuw jasje gesloken en voozi€n van enkele
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middelen om het navigeren tussen de bladzijden te veÍgemakkelÍken. We hebben een
gastenboek en een drietal pagina's met prachtige kleurenfoto's van Johan Buelens en
Axel Emmermann aan onze site toegevoegd. Verder hebben we ook de
Nederlandstalige info-pagina's van heel wat eíÍa informatie vooÍzien.

Via hêt inlernel heeft de MKA haar internationale contacten sterk uitgebreid. Diverse
leden maakten mel veel succes gebruik van de 'Virtual Quarry', een internationale
ruilrubriek op onze Internel-sile.
Nog enkele gegevens voot de computerliefhebbers onder onze leden:

Home Page:
Viftual Quatry:
E-mail:

http: /,4 ww. xs4all. nl/-mineral/index. html
http ://www.xs4al L n l/- mi n eralfu q ads. ht ml

mineral@xs4all.nl

8.7. MKA.PC

Als gevolg van onze acliviteiten op het Internet, was het ontwikkelen van

een

compulerpíogramma (MKA-PC) met diverse informatie voor de mineralenverzamelaar
een volgende stap. Het programma (door Paul Tambuyseí in mekaar gestoken) dat
gebaseerd is op hypertekstbladziden brengt bestanden zoals een alfabetische
mineralenlijst (met chemische samenstelling), een inhoudsopgave van Geonieuws sinds
het eerste nummgr, enkele mineralogische computerprogramma's, bladziden met
prachtige kleurenÍoto's en verder alleÍlei MKA-geoÍiënteerde informalie. Een 25-tal
personen hebben dan ook gebruik gemaakt van deze aanbieding.

9. Externe relaties
9.

1. Andere varen i gi ngen

Het is stilaan traditie dat leden van de MKA vegl gevraagd worden als sprekeÍs bi
gelijkaardige veíenigingen. Dalum, veíeniging, spreker en voordracht vindl U terug ln
volgende tabel:
17to3t97

ACAM. De Haan

H.-P. Bender

2sn3/97 BGJG afd. De Pinte
15tO5E7 Nautilus, Gent
20t10/97 ACA|\I. De Haan
20t10t97 Gea De Kemoen. NL

J. Àraertens
J. |\laertens
G. Claevs

oat11t97 Geologische vereniging
Limburq, Hasselt
07t11t97 ACAM, Antwerpen
J. Maerlens
13t11t97 Nauli[]s, cent
J. Maerlens

Lanos Goudzoekerspaden

MineÍalooie
lerland, landschap, geoloqie en mrneralooie
Karstfenomenen en mineralen te Beez (Namen)
Canada
De "Luray Cavems" en het Shenandoah Nat.
Park. Virqinia, USA.
KaÍslfenomenen en mineralen te Beez {Namen)
Karsíenomenen en mineralen te Beez íNamen)

9,2. Raad ven Aardweten&happenDe "Raad van Aardwetenschappen" werd gelhstalleerd. De eeÍstê voorzitter is Dhr. Six
van GEST, ondervoozitters zÍn de heÍen. F. Gelaude (Nautilus) en P. Van hee (MKA).
De RAW fungeert als conlactorgaan van de Belgische verenigingen van mingÍalogie,
paleontologie en geologie. Oe komende jaren zal iets meer warden vermeld over de
activileiten van deze vereniging.
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9.3. Culluretê raden
De MKA, aangesloten bÍ de culturele raad van de PÍovincie Antwerpen. Dê subsidie van
'1997 werd nog niet toegezegd.
De MKA blijfr eveneens nog sieeds aangeslolen bi het "Contactcomité van de Kringen
voor NatuuÍsludie en Natuurbehoud". \Mj maken grelig gebruik van het lokaal,
Ommegancksiraat 26, AntwsÍpen, a rato van twee zaterdagen peÍ maand en enkele
zondagen perjaaÍ voor de vergaderingen van de RVB.
9.4, Andèrê

De MKA dankt hierbi de Stad Antwerpen voor de medeweÍking die zij telkens als
vereniging ontvangt, onder andere ler gelegenheid van Minerant.
De MKA dankt ook het peÍsoneel en de diÍectie van de Vlaamse Jeugdherbergcentrale
waar wê maandeliks mogen vergaderen.

í0. Besluit.
Zoals steeds blikt de MKA een zeer levende vereniging en hebben de leden en het
bestuur in 1997 zekeÍ niei stil gezelen. Een .iaar waarin onze pijlers Minerant en
Gêonieuws en ook de Internetwerking, aan de MKA een internationale uitslraling gaven.

u

Í+

A

Verslag van de Algemene Vergadering gehouden op í3l2rí998
1. Financieel !r'grstag over 1997 en budget 1998
Op voorstel van de commissaÍissEn, dê heren Deplus en ToÍfs, werden de rekeningen
over 1997 na zorgvuldige conlrole goedgekeuÍd. Ook het door de Raad van Bestuur
voorgestelde budgel voor 1998 werd goodgekeurd. De cijfers zÍn weergegeven in de
tabel op p. 154.
2. Lêdenwjdrcge

De algemene vergadering heefr de voorgestglde verhoging van de

individuele
ledenbijdragen voor 1999 met 100 BEF goedgekeuÍd. Voor de buitênlandse leden is de
verhoging iets hoger wegens de fel gestegen poslkosten..

P. Van hee

Voorzitter

GêonieLws zP@L juni 1998

H. Bender
Secretaris

A. Van hEg-Schoenmaekers
PsnningmeesleÍ€s

153

financieel verslag over 1997
budget voor 1998
Budget í997
Nr. Rubriek

o
00

tn

uit

Saldi 1996

Boekhouding 1997 Budget 1998

uit

tn

VlineÍánt 97

486€

1227
23000c

147383

Werkgroepen
qankoop toestellen

3000(

3

4

Secretariaatskoíen

5

7

230000

213789

1.2 MineÍanl98

2

uit

70301C

ntresten

000 3eheersvergoedingen
1.1

tn

12067

3000(

2500c

@224

s000c

Yerzekeringen

140ff

10780

1,f00€

luren

6000c

7529

6000(

y'ergaderingen

4000c

54962

,1000(

30000c

263510

30000(

1000(

8.Í 3eonieu$/s

3500c

4.2 3oeken Bíogne
I Jitslappen
10 lelasl. + subsidies
12 Alg onkosten
t3 Min v/d maand
11 Lidgelden

5000c
p.m.
p.m.

16100

Onk. tentoonslellinO

pm.

259193
4925

p.m.

17

Raad vÍ Aaíó^,etensch.

20

Bib. allerlei

21

lib

22

3ib. boeken

23

3ib.

p.m.

p.m.

17047
25@C

tijdschriften

21916

50000

Iotalen excl 0...0OO
totalen incl 0...0O0
Saldo peí 3írí297

p.m.

230000
p.m.

3400

3,10(

5000

4395

,1500O

17513
23427

500(
5000(

,t00OO

4000c

7771

21

Saldi

p.m.

309
52425

tijdsór. St.-Job

\ankoop boeken
30 In/uil doosjes
40 Lidg Edelsteenkunde

p.m.

996

3700

800c

10012

p.m.

6964

p.m.

p.m.

'15547

p.m.

510000

59400C

706604

532ff6

141448C

533913

€400c

í

73918

510000

61540(
-10540(

8E0567

mka-nieuws
Op 12 apÍil í998 \'verd Paulinê geboren, het tr êede dochteíie van Herman en
Dominiqu€ Voorbraock-Huyghe, leden van de MKA, W'Í hênsên de totse
oudêÍs van harte proÍiciat I
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mineraalvan de maand
wulfeniet

:

g.cornelis
Deze maand kunnen we u uilzonderliike specimens aanbieden van wulfeniet. WulÍeniet
is bij vele vezamelaars bekend vanwggg zijn pÍachtige kÍistallen En zijn mooie kleuÍ.
Wulfêniei is chemisch een heel eenvoudige veÍbinding, nl. PbMoOl. Het behoort tol de
sch6êliel-groep.

De telragonale kristallen, in de klasse,l/m met als ruiÍÍÍe-groep 141/a, zijn dikwÍls
ontwikkeld als rechthoekige plaatjes. De hoeken van de kÍistallen ziin soms afgesneden
zodat ze een achihoekig uitzicht krijgen. Een zeldzamere maar zekeÍ niet minder
spektakulaire vorm is de oklaeder. Deze vorm kwam in 1997 voor als kleine kristalletjes
op zwaÍt€ goethiet in de Schauinsland mijn bij FÍeiburg in het Zwarle Woud, Duitsland.
Ook prismatische en kubus-achtig€ kristallên komen voor. Tweelingên van wulfeniet
volgens {00í} zijn vrijzeldzaam. De askonstanten zijn a = 5.435 A. c = 12.1 1 A.
Wulfeniet is vri zachl, mel op de schaal van Mohs een score van 2,7 tol 3. Het sooÍtelijk
gewicht is vrÍ hoog , namelijk 6,5lot 7,0 g/cm'. We hadden dit natuuíÍk al vermoed : het
is immers een loodmineraal. De splijting is uitgespÍoken in de richting {011} : in de
richting {001} en {013} is de splijting onduidelijk. De breuk is splinleÍig, oneffen lot
subconchoidaal.

Wulfeniet is vaak Íel gekleurd. De klgur vaÍieeí van geel over verschillende tinlen van
oranje tot roodachtig. VooÍ ds voll€dighêid vermeld€n w9 ook roze, gÍoen-bruine, en
licht- tol zeer donkerblauwe kÍistallen. De kÍistallen zijn dikwijls perfekl doozichlig en
hebben een diamanlachtige tot uitgesproken vetglans. WulÍeniel lost op in zuren,
opletien dus bij het reinigen.

bij de

in

veMering van galeniet,
aanwezigheid van
molybdeenhoudende oplossingen. DaaÍbij is hel molybdeen meeslal niet aÍkomstig van
de Pb-Zn-eÍtsen van het erlslichaam zelf, maar van bv. bitumineuze schieffers in de
omggving. Hêt komt vaak voor samsn mei anderê secundaire loodmineralen zoals
mimetiet sn c€russiet.
WulÍeniêt ontstaal

Wulfeniet is niet zo zeldzaam, en we sommen EÍ hieÍ slechts enkele belangriike en/of
inteÍessante vindplaatsen op :

Tsumeb, Namibie
de Red Cloud mine, de Rawley minemijn en de Mammoth mine in Arizona , USA.
da San Fransisco mine in Magdalêna, Sonora, Mêxico.
Los Lamentos, Mapimi, Mexico.
Mibladen. Marokko.
Schauinsland bii Freiburg, Baden WuÍlenbeÍg, Duitsland.
Plaka, bij Lavrion, Attika, GÍiekenland
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Zelfs in Belgiê werd ooit wulíeniei gevonden. De mineÍalogen A.M. Fransolel, J. Jedwab
en R. Van Tassel identiÍiceerden het mineraal in de slicieuze zwarte breccEs van
Richelle, provincie Liège, België. Het ging om lichtgete prismatische krislalletjes met
pyramidale eindvlakken. De wulÍenietkristalletjes waren vergezeld van richeltiet en
pyromorfiêt (Melon J. et al., '1976). Voor zover wÍ welen werd het nog niet gevonden in
Longvilly, bij Bastogne, een andeÍe Belgische vindplaals van pyromorfiet. Mocht iemand
het daaÍ (oÍ eldeÍs in België) alwel gevonden hebben dan vememen we dal graag.

In AÍizona, Tsumeb, Los Lamentos en enkele andere vindplaatsen werden Íeeds
onbeÍispeltk gevormde kristallen gevonden tot 5 à 6 cm ribbe ! Ook in plaka, bij Lavrion,
Attika, Griekenland kun je met wat geluk zelf mooie wulfenietkristalletjes vinden.
Wuffeniet is al wel h€el lang bekend. Het werd al in 1772 in de literatuur vêrmeld als
"plumbum spatosum flavoÍubrum pellucidum". ln 1785 weÍd het mineraal grondig
bestudeerd door de multi-welenschappeÍ Franz von Wulfen (1728-í805). Eón van zijn

bekendsts werken

is

'Abhandlung

vom

Kámthnerischen Bleyspate,,, een

schoolvooÍbeeld van beschÍÍvende minêralogie. De eerst€ analyses op hat materiaal
werden uitgevoerd rond 1793 door M. Klaproth ('1743-'18'17), die ontdekte dat hel
mineraal geen wolfr€ram, maar molybdeen beval. De naam wulfeniet werd in .1841 door
W. Haidinger bedacht.
De specimens die we u doze maand kunnen aanbieden komen uit de San Fransisco mijn
bÍ Magdalena, in Sonora, Mexico. De specimêns van deze mÍn zijn typische gele tot
oranje plaatvormige kÍistallen. De kristallen verlonen dikwijls de hogervermelde
afgesneden hoeken. De wulfeniel is meestal gegroeid op een laagje van fijne mimetiet
kristallen. Er komen ook prachtige barietkristallen, meeslal veÍgroeid tot waaiervormige
aggregalen, vooÍ op de wulfenietspecimens.

Referenties

:

HOCHLEITNER R. (1I80), "SteckbieÍ : wulfenit", Lapis 5(1), í7.
HURLBUT C.5., KLEIN C. (1985), "Manual ol mineratory Gfter James D. Dana)',, 21th edtion,
John Wiley & Sons, London, p. 326-327.
MELON J. et al. (1976), "Les minéraux de Betgique,,, Ed. Letotte, Dison (Belgiê), p. 1gS.
ROBERTS W.L. et al. (1989), "Encyctopedia of mínercts,, 2nd edition, Van Nostrand Reinhotc!,
New York. 953-954
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uit onze tijdschriften

'

AMERfCAN MINERAL. Q(1-12'1, 12:97

12551260 Lukechangitê-(Ce), a nêw rar.-earrtfluorocaÍbonate mineral from Mont SaintHailaire, Canada

*

MfÍ{ERAUX ET FOSSTLES 41257), 12.97

5lo

liinéraiÍe minéralogique dans la valléê de la
Bellelongue (Ariège, F)
12-15 Un nouveau minéÍaldes scories étÍuques dê
Baratti(ltalie)

4E3-486 Nêw minerals (androsite-(La), baksanite,
jêntschitê, joÍgensênitê, juabite,
malanitê, shêldrickitê
4a+496 Ernstitê and êosphoÍiteírom Minas
Gêrais, Brazil
497- 501 Êmêrald and associatêd minêrals fÍom A
Franquêira, PontevêdÍa, Spain
f êinglositê,

'
'

M|Í{ERAL ABSTRACTS 49(4), 12.97
aGABMTNTBUL31(1), 01.98

17 L'expérience chimique du mois : lê gyps€

1-11 La lêifitê

18-19 Minéraux nouveaux (stanêkite, terranovaite,

12-15 Lêifu. Eiriksson
16-17 Munich 1997

'

dusmatovite, shkatulkalate, Írankaménite,
Íêinglositê, si gismundate, matroxákate,
nónauite)

'

AGAB MltrllBUL 39(10), 12.97

2G26 Neuê Malachitê in Spiral- und Lockênform

1-8 Lês minóraux dê la région dê Biháin
9-15 Voyages minéralogiquês ên Pologn.

'
4
6
7

I

9
9

.

vom Bêrgbau schwaz-Brixlêgg, ïrol (A)
27-29 Vorkommên von gêdaêgênêm KupÍd im
Raum Zwickau/Sachsên

3G35 Einê dêr grósstên KuplêrlagêÍstitt.n der
uv wavEs ?7(6), 12.97
FluoÍ€scent new minerals
Glowmanship in Oregon
CalifoÍnia gleaming
Powellite and schêêlitê in New Jêrsêy
Bènitoite connections
Thê dêêpêst Íluorescent colors

Wêlt : coÍocoÍo in Bolívien
Diê MineÍali.n d.Í Tyrone Mine im Granl

3Ê51

county, Nêw Mêxico (UsA)
52-55 "Coppêr Ros.'-Psêudomorphosên von d!Í
Rosê min. im Grant County, Nêw MêÍco, USA

56-57 cu-S.kundármin.Íalrên In MêlaphyÍ.n bêl
Studên.c in Tschêchiên

58

Ein intêr.ssanter Fund von Phenakit aus eineÍ

Apincn KluÍt in Pakistan
NAUTTLUS |NFO,

57-66 Wanneêr

67-70 Laveniet

*

M|NERAL|EiI WELTq(6), 12.97

as

Z(3), 11.97

êen mineraal een niêuw mineÍaal

en wóhleriet (Eiíel, D)

aGAB MTNTBUL 39(9), r1.97

5940

Neuêr Rauchquaráund aus dêm Pêndela bêi
Athen, Griechenland
61-71 Historie, Geologiê und Mineralogi€ der
Quartz-í.Íistallê von HerkimêÍ, N.w YoÍk (USA)

.

LE REGNE i'INERAL HS # 3, '12.97

3-6 Voyagês minéralogiquês en Pologne

Themanumm€r: "La mine d'or de Salsigne (Aude)".

'

'

NAUTTLUS |NFO,2?(4), 12.97

77-96 Loodminêralên van de Clara-mÍn,
ObêÍwolfach, Zwartê Woud {O).

'

M|I'IERAL RÊcoRD2g(6), 12.97

GEODE ??(6), 11.97

18-19 Goêthê en goêthiet

2G22 Oê Clárá-mijn
2È28 Calciêt

'

GEODE 2Z(8), 01.98

443-448 Eadte after paralstonitê, a nêw
psêudomorph Íom Cav.jn-Roch lllinois
4,49-456 Coll.ctor pÍoíilê : Edward R. swoboda
457-488 Kingsbridg., an êarly quarrying disfict on
Manhattan lsland
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12-13 Oudê mêt.oriêlên
16-20 Koíaal worclt agaat

20-22 Boleiet, Amelia Minê, Santa Rosalia, Mexico
22-26 floê komt hêt dat er mêêrdere kleuíen in een

157

.
-

kÍistal voorkomên ?

*

MNERAL. ABSTRACTS 1g(4), 12.97

133í56 Loodminêralên van de Clara-mtn (vêfvolg)

GEOLOGY TODAY l3(5), 10.97

'

GROi/OBOOR EÍ{ HAMER 5?(1), 01.98

916

185-190 Britain's oldêst focks

*

TJAUTTLUS |NFO 22(6),02.98

'

NAUTTLUS rr{FO 22(s), 01.eE

Stenen zoeken in Wallis (Zwits€íand)

MtitERAUX ET FOSSTLES ?4(2s8), 01.98

101-120 Loodmin€ralen van de Clara-mÍn (dê.1 2)

4-17 Montsêrrat (Antillês) : vivrê dans la cêndrc

*

25-35 La góologiê lybiênnê
MTNERAL NEWS 13(11), 11.97

.

Minerals neaÍ Tateville, Pulaski Co., K€ntucky
i/8 The Houston, Têxas show (1921 sêpt. 1997)
2/7 New íinds in thê VibuÍnum Trênd (Missouri)
3 Gopher Vall.y auarry clos.d (ofêgon)

HOI{A 3?(4), 01.9E

'

MTNERALNEWSI4(1), 01.98

'

2

i/6

1/,1 Nêw minêra| Ílnds in thê sêcond half ol 1997.
Nêw localit ror phosphophyllitê (Bolivia)
3 ÍuÍquoise museum (Abuquêrque, New Mexico

aGAB MTNTBUL 31(2), 02.98

1-12 Voyágês minéralogiques en Pologn€

"

'

LTTHoRAMA 2!(2), 02.98

14 Fluori.t
15-21 De aardkorst en een stuk e dieper

II{TERNATTONAL LABORATORY 2g(1), 01.98

:

LTTHORAMA2S(3),03.98

8-10 Tucson 1998
Ammonitês 2

'

MfI{ERAL NEWS 19112) 12.97

1-214-6 Weird and wondeíul quartr in sêptaían
nodul.s from Albêrta's Oinosaur Country
1/7-8 Íungst.nite and associated minerals trom the
skarn oÍ Mina Brêjui, Rio Grandê do Norte,

BíaÀl

aGAB

MTNTBUL

!f(3),

03.98

1116 Voyagês minóralogiquês ên Polognê (suitê)
17-19 Haroun TaiefÍ 1914-1998

'

NAUTTLUS |l{FO ?2(7), 03.98

165-170 Naulilus goes cybeÍspace

8

The Christy Vanadium minê, Magnêt Covê, Hot

9

Springs County, AÍkansas is Íêclaimêd and
collection ceases
Othd large andalousitês

*

'

MINERAUX ET FOSSILES H.S. nr. 6, 12.97

Themanummêr

"

GEODE 2?(9), 02.98

11-13 Agaat

6-9 Quêlques gisements d€ quartz

'
'

1/6-8 luanhatt n minêral collêcting

Mtt{ERALtEÍ{ WELT g(1), 02.96

15-16 Titanit und sêin. Êinschl0ssê
17-23 Oie nêu.n MineÍaliên 1997

.

scHWEtzER STRAHLER l_1(5),02.98

192-195 Fad.nquarz. vom sustêngêbiêt (BE, CH)
196-209 Hêss.nbêrgs klassaschê Pydtzêichnung
mit dem computêr nêu bêarbêitêt
210-214 Quarz dê Lacona, ilê d'Elbê {l)
214-217 Digitaltotographiê zur soÍoíigên
Dokumênliêrung von Mlnêf aliên

217-228 Lês minóraux ên Brêtagnê (Franc.)

24-44 Kuha Hora (Kuttênbêrg) (Bohêmên,
Tsjechié)

45-50 N€uÍunde (Vulkanêií€I, Bêllêrbêrg i
pyroíerroit, bÍedigit, opal - Siêgêrland

'

dypingit, glaukodot, anatas, kolbêckit ;
Osterreich, ïÍol, BÍií.gg : arsêndêscloizt,
konichalcit ; K.irntên : kankit, bukovskÍt, c-,
greenockit)
51-52 Pyritkristallê aus dem Stêinbruch Gusên bêi
Mauhausen, ObeÍósterreich
53-54 Ein BaM-Nêdund von d.Í crubê
Briid.Íbund, EisêrÍêld/Siegerland
55 Hêchtsbergit, ein nêu€s Bi-V-Minêralaus d.m
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DER AUFSCHLUSS !9(1), 02.97

:

3-14 Friihêr KupÍêrêz-Bêígbau auÍZyp.n und diê
Éntstêhung dês massivên sulfidê im TroodosMassav (Cypíus)

15-34 Geologische Wandêrungên in Andalusiên
dêl Naturpark Cabo dê Gate, NÍar, Amêda
(spanjê)
5943 Von CaliÍornaên nach Washinglon : êine

:

wlkanologisch. Rêisê durch USA

Geonieuws 23í6), juni 1998

P^:ry":::yi:r's
DOOR EIGEI! MPORI:ItEDS EFI.] U IGFBRT L)
EN !! SSFttflD /iÀf..l8OD êt.t cESFtta rEE RDt

M l.lERALEf.i
WETKOM OP \/ïl.lÊ
THUIS

P

rr'1LB t URIE

t!

OF

NA AISPRi\ÀK

MI.IKOOP rArl H(lOGr\,1r,v\RD GE

SPFC

MÊNS

EN VERIAÀ4EI NGEI..]

BOSKÓUIER

Ttr

/O

S 2OlO OURCHI BEIG

+ FAx t03l 253

E

t3 /9

%euzio,,Zóàr*.á- 3.%.zrz
Voor dc

hdl,livbg

en

vltiinctasr:

Esthctbcbe e|| d.torsdeve stutkctr

B.l8tristál En eÀtdrnsd lot muÈun3rutk

Ah.thj*,

n.

ArLns.!, USA

A8rar, To.m.liio, BFzjliè

Apophyllier, cyrcli€t,H.ulodi.t,M6otier. Stolezict.India
p.&blan, Àtllanisre
Ch&i.t. Rurt.Dd

Aquhlrijo, Grsztl, top.*, Toetutjin, Ilpb laati,

Voor dG verzarncLsr:
lflirêrcled v.a lJassiekc viÍrdplaatscn

Vzrdid,Izuli.! Cub.ri.r c! min.Élo v&.nd.rc vindpt&Ben in Cinz.t
D.nbui.r, Seldi.t, (cip!) en Eilcntd Èn 6dde vir.rpl..tldr in Mdi&

Au8€Ut ,

AlEophyUi.r! Sr€I.ri.t, zilrcr, coud cn

M.o d.n

400

ni4hld

vm .ndae vin<tplaat3d in

cos

Voor de .:rstem.tielGrr
vc6cIil.n rc nin.nta vga b.roemdc vindDt..$cn:

Kolr íGOS r. Mot Sur HrLa (C@<r.r,
Molre So'h. (Iraliê)r R.ichdb.ch (Duil3ldd)

Ilênricur

Geonieuws

4O), juni

1998

B*q!È..r lO, B-to30 tt riildt
Td. +32 (0)9 227 1210
Rr +r2 (0)9 221 6 04

(Cctrg

159

van de bekenalste
vlndplaatsen In de wereld:
U.S.A.. Bíazlllé,

ONZÉ

SPÉCN

TÉIT

Madagascar,
Turkuê, Centràal AÍrika,

Patagonlé, 8el9lë ên
velc anderc plaaBên ...

wÍ kunnan lawrcn:

PETR|TIED TORESÏ

. aígêwrrkta sch|Jvêh In alla maten

CRUITRODERBAAN 35
3670 MEEUWEN íLIMBURC)
tel. & Íax 0l l/79 24 ó8

tot blad€n vooí ralontafals
- boomstamman

ln alle mátên

IÍTNENALEIT.I.OSSIELEN
Je passie

Je hobby ?

?

Je beÍoep ?

Welkom in de wereld van

NTERKRISTA
MINERALEN -TOEBEHOREN

DËl

Dear b
È 4rt !
juwelen.
geíeedschap
bertels, sleenbe\r cI I ing.
{hamers,
mineralen,
Ru\!Ë
(loupes,
Geigerteller, korD
microscopeD.
UV-lichl,
inslrumenten
machines)
passen, ultrasoonbaden), prescnlaliemaleriaal (JOUSl-doosjes, slal aards,
sokkels). enz. .,,
Bel of schrijf ons voor een gratis katalogus.
INTERESSE
Ook welkom na telefonische afspraak in onze show{oom.

I

W\ zijn aanwczig op mincralenbcuzcn.
Olmcnlàdn 8
3O50 OUD#E\,€RLEE

rE-,+FlÍ:Ol ó/lO.ó5.39
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